
 11 แผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2563 

สวนที่ 2 

 ทิศทางของสถานศึกษา 

ภารกิจและสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2563  

 

1.  ภารกิจ 

 โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหนาท่ีจัดการศึกษาใหแกผูเรียนในเขตบริการบานแกง

เกลี้ยงและนอกเขตท่ีสงมาเรียนในโรงเรียนนี้ มีภารกิจหลักดังนี้ 

1.1 จัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา ใหแกเด็กท่ีมีอายุ 4 – 5 ปเพ่ือเตรียมความพรอม

ในการเขาเรียนชั้นประถมศึกษา   

 1.2 จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ใหแกเด็กท่ีมีอายุในเกณฑการศึกษาภาคบังคับตาม

พระราช บัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการประถมศึกษา 2545 

 1.3 การปฏิบัติภารกิจหลักของโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง ดําเนินการโดยกําหนด นโยบาย 

แผนสนับสนุนทรัพยากร ปฏิบัติการกํากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผล เพ่ือใหโรงเรียนไดดําเนินจัด

การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

 

2.  เปาหมายหลักในการพัฒนาของโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง ในปการศึกษา 2563 

 2.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหโรงเรียนจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามเกณฑ

มาตรฐาน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงปฏิรูปกระบวนการจัดการเรียนรู 

ปรับปรงุบทบาทของครู 

 2.2 พัฒนานักเรียน โรงเรียนจะจัดการศึกษาโดยถือผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนมีอุปนิสัย

พอเพียงสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ใฝรูใฝเรียน อานออกเขียนได ใหเปนผูมีความเขมแข็ง

เชิงจริยธรรม เปนคนดี มีคุณธรรม มีสุขภาพท่ีแข็งแรง มีบุคลิกภาพประชาธิปไตยในอนาคต   

 2.3 พัฒนาบุคลากร โรงเรียนมุงพัฒนาและสงเสริมใหคณะครูทุกคนไดพัฒนาความรู

ความสามารถ ทันตอเหตุการณ มีสามารถในการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสมัยใหม มา

ประยุกตกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สงเสริมใหครูไดพัฒนาตนเองเขาสู “ครูมืออาชีพ”   

 2.4 พัฒนาอาคารสถานท่ี ปรับปรุงสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหสวยงาม นาอยู นาเรียน 

มีความรมรื่น และเอ้ือประโยชนตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 2.5 ดําเนินการใหผูปกครอง ชุมชน มีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เปดโอกาส

ใหผูปกครองนักเรียนชุมชน เขามามีบทบาทในรูปคณะกรรมการตางๆ ของโรงเรียน รวมให

คําปรึกษา รวมตัดสินใจ ชวยสอดสองดูแลและวางแผนในการพัฒนาโรงเรียน 
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3.  เปาหมายดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปการศึกษา 2563 

 

กลุมประสบการณ / วิชา เปาหมาย รอยละ 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร 

สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

ศิลปะ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

80 

75 

75 

80 

85 

85 

85 

75 

เฉล่ียทุกกลุมประสบการณ 80 

 

4.  งบประมาณ 

งบเงินอุดหนุน 

 

5.  สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปการศึกษา 2562 

 5.1 สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม  

  จากการดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานแกงเกลี้ยง ในปการศึกษา 2562  สรุป

ได ดังนี้ 

  5.1.1  การเกณฑเด็กเขาเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 สามารถเกณฑเด็กเขาเรียนได 

100 % 

  5.1.2 ดานการปฏิรูปการเรียนรู   

   สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางตอเนื่องโดยความ

รวมมือของคณะครูในโรงเรียน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 สงเสริมให

ครูจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง 

สรางความเขมแข็งมีประสิทธิภาพใหกับโรงเรียน ภายใตกระบวนการจัดการเรียนรูบูรณาการเพ่ือ

เสริมสรางคุณลักษณะอยูอยางพอเพียง 
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  5.1.3 ดานคุณภาพผูเรียน 

   จากการดําเนินกิจกรรมตางๆ  ชวงปการศึกษา 2562  พบวา นักเรียนสวนใหญ

มีความรูเฉลี่ยทุกกลุมประสบการณคิดเปนรอยละ 85.00  สูงกวาเปาหมายท่ีโรงเรียนตั้งไว คือ รอยละ 

80     

   ในดานทักษะการอานคิดวิเคราะหและเขียน  พบวา นักเรียนสวนใหญ มีผลการ

ประเมินอยูในระดับ ผานคิดเปนรอยละ 83.00  สูงกวาเปาหมายท่ีโรงเรียนตั้งไว รอยละ 80  คิดเปน

รอยละ 80 ของท้ังหมด   

   ในดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค พบวา นักเรียนสวนใหญมีผลการประเมินอยูใน

ระดับ ดีเยี่ยม คิดเปนรอยละ 98.00  สูงกวาเปาหมายท่ีโรงเรียนตั้งไว รอยละ 85  คิดเปนรอยละ 95 

ของท้ังหมด   

  5.1.4 ดานการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 

   ในดานการพัฒนาหลักสูตร ไดดําเนินการรวมกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

เลย เขต 3 จัดประชุมปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

   ในดานการจัดการเรียนรูไดดําเนินการรวมชั้นเรียนและจัดการเรียนการสอนโดย  

บูรณาการระหวางเนื้อหาวิชาเขาดวยกันภายใตกระบวนการจัดการเรียนรูบูรณาการเพ่ือเสริมสราง

คุณลักษณะอยูอยางพอเพียง โดยจัดทําแผนการเรียนรูเพ่ือบมเพาะอุปนิสัยพอเพียง และนําลงสูการ

จัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการ Active Learning  ทําใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดใน

ระดับ ดีมาก 

   ในดานการวัดและประเมินผล  ไดดําเนินการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

โดยวัดผลกอนเรียน ระหวางเรียน และหลังเรียน เพ่ือใหทราบการพัฒนาของนักเรียนทุกระยะ 

  5.1.5 ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ทรัพยากรและบุคลากร 

   จากการดําเนินการโครงการทําใหบุคลากรของโรงเรียนไดรับการพัฒนาตาม

เปาหมายท่ีโรงเรียนกําหนดไว อยางนอยคนละ 2  ครัง้  

  5.1.6 ดานความสัมพันธกับชุมชน 

   จากการดําเนินโครงการตางๆ ทําใหโรงเรียนไดรับความรวมมือจากผูปกครอง

นักเรียนและชุมชนเปนอยางดี  ในดานแรงงานในการซอมแซม ปรับปรุง และพัฒนาภูมิทัศน 

สภาพแวดลอมและหองเรียน รวมถึงการชวยดูแลทรัพยสินของราชการ 

   ในดานความรวมมือในการพัฒนานักเรียนผูปกครองไดใหความรวมมือในการ

แลกเปลี่ยนขอมูลและรวมกันพัฒนานักเรียนเปนอยางดี 
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  5.1.7 ดานการดําเนินงานตามนโยบาย / โครงการพิเศษ 

   จากการดําเนินโครงการการนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาในหลวง

รัชกาลท่ี 10 ลงสูการปฏิบัติ  โครงการดานการปองกันปญหาสารเสพติด โครงการสถานศึกษา

ปลอดภัย  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล โรงเรียนประชารัฐ  โรงเรียนวิถีพุทธ  และโรงเรียน

สุจริต ไดดําเนินการโดยรวมมือกับผูปกครองและชุมชน ทําใหนักเรียนมีคุณลักษณะ 4 ดานตามพระ

บรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว นักเรียนปลอดจากการเก่ียวของกับสารเสพติด 100  

เปอรเซ็นต โรงเรียนไดรับการยอมรับ เชื่อม่ัน และศรัทธาจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ สงผลใหไดรับรางวัล

จํานวนมาก 

 5.2 ผลสําเร็จท่ีเปนจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา 

  จุดเดน 

  ในการดําเนินการจัดการศึกษาในปการศึกษา 2562 จุดเดนของโรงเรียนท่ีควรไดรับการ

ดํารงไว คือคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียน โดยสวนใหญนักเรียนผานการประเมินดาน

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 98  ซ่ึงเปนท่ีพึงพอใจของผูปกครองและ

ชุมชน ตลอดจนผูพบเห็น 

  จุดท่ีควรไดรับการพัฒนา 

  โรงเรียนมีจุดท่ีควรไดรับการพัฒนาในหลายดาน สืบเนื่องมาจากการขาดแคลนบุคลากร

เปนสําคัญจึงมีจุดท่ีควรไดรับการพัฒนาดังนี้ 

  1.  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีมีครูไมครบชั้นเรียนกอใหเกิดปญหาในการจัด

กิจกรรมการเรยีนการสอน  แตหากครูผูสอนสามารถวางแผนจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพ่ือ

เสริมสรางคุณลักษณะอยูอยางพอเพียงไดจะทําใหการจัดการกระบวนการเรียนรูทําไดดีข้ึน 

  2.  การพัฒนาบุคลากรในเรื่องเทคนิคการสอน เนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดเล็กไม

สามารถดําเนินการพัฒนาบุคลากรไดเองประกอบกับมีขอจํากัดในการสงบุคลากรไปพัฒนา ท้ังในดาน

งบประมาณและเวลาท่ีจะไปอบรมเนื่องจากตองท้ิงหองเรียนท่ีมีครูไมครบชั้นเรียนอยูแลว 

  3.  สื่อและแหลงเรียนรูในชุมชนมีขอจํากัดและมีจํานวนนอย ยังไมเพียงพอ ตอการ

จัดการเรียนรู ตองสรางเพ่ิมเติมใหหลากหลาย รวมท้ังครูบางสวนไมชอบใชสื่อประกอบในการสอน 

ตองสรางความตระหนักใหครูผูสอนใชสื่อการเรียนการสอน 

 5.3  แผนงานและโครงการ 

  แผนการดําเนินการพัฒนาโรงเรียน โรงเรียนบานแกงเกลี้ยงไดจัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจาํป  ปการศึกษา 2563 โดยกําหนดโครงการตางๆ เพ่ือจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน จํานวน 

27 โครงการ ดังนี้ 

 

 



 แผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2563 

 

โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

15 

การบริหารวิชาการ 

แนวคิด      

 งานวิชาการเปนงานหลัก หรือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาท่ีพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ  พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 มุงใหกระจายอํานาจในการบริหาร

จัดการไปใหสถานศึกษาใหมากท่ีสุด ดวยเจตนารมณท่ีจะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ 

คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน  และการมีสวน

รวมจากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหาร

และการจัดการสามารถ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผล ประเมินผล 

รวมท้ังการวัดปจจัยเก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถ่ิน  ไดอยางมีคุณภาพและมี

ประสิทธิภาพ 

โครงการ : การบริหารงานวิชาการ  มีจํานวน 10 โครงการ 

ท่ี ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ 

1 การพัฒนาการจัดการศึกษา

ปฐมวัย 

นางสาวพรสวรรค  สอนดี 

 

1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64 

2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู 

นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร 

 

1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64 

3 การสงเสริมความเปนเลิศทาง

วิชาการ 

นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร 

 

1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64 

4 แกปญหาการออกไมออก 

เขียนไมได 

นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร 

 

1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64 

5 การฝกทักษะการงานอาชีพ นางสาวสุดาวรรณ  ปองกัน 1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64 

6 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา  

นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร 

นางสาวพรสวรรค  สอนดี 

นางจิระภา  แสนมณี 

1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64 

7 การผลิตสื่อการเรียนการสอน

และนวัตกรรมทางการศึกษา 

นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร 

นางสาวสุดาวรรณ  ปองกัน 

1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64 

8 การนิเทศภายในสถานศึกษา 
 

นายภาณุพันธุ  จันทรา 

นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร 

1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64 

9 พัฒนาระบบการประกัน

ภายในสถานศึกษา 

นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร 

นางจิระภา  แสนมณ ี

1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64 
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ท่ี ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ 

10 การพัฒนาผูเรียนโดยใช

กิจกรรมชมุชนแหงการเรียนรู

ทางวิชาชีพ (PLC : 

Professional Learning 

Community 

นายภาณุพันธุ  จันทรา 

นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร 

นางสาวจิระภา  แสนมณี 

นางสาวพรสวรรค สอนดี 

 

1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64 

 

การบริหารงานงบประมาณ 

แนวคิด    

 การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุงเนนความเปนอิสระ ในการบริหารจัดการมี

ความคลองตัว โปรงใส  ตรวจสอบได  ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณ

แบบมุงเนนผลงาน ใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา รวมท้ังจัดหารายไดจาก

บริการมาใชบริการจัดการเพ่ือประโยชนทางการศึกษา  สงผลใหเกิดคุณภาพท่ีดีข้ึนตอผูเรียน 

โครงการ : การบรหิารงานงบประมาณ  มีจํานวน 1 โครงการ 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ 

1 พัฒนาปรับปรุงระบบงาน

การเงินและพัสดุ 

นางสาวพรสวรรค  สอนดี 

 

1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64 

 

 

การบริหารงานบุคลากร 

แนวคิด    

 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เปนภารกิจสําคัญท่ีมุงสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถ

ปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือดําเนินการดานการบริหารงานบุคคลใหเกิดความ

คลองตัว  อิสระภายใตกฎหมาย ระเบียบ เปนไปตามหลักธรรมมาภิบาลขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ไดรับการพัฒนามีความรู ความสามารถ  มีขวัญกําลังใจ ไดรับยกยองเชิดชูเกียรติมี

ความม่ันคงและกาวหนาในวิชาชีพ ซ่ึงจะมีผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 
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โครงการ : การบริหารงานบุคลากร มีจํานวน 1 โครงการ 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ 

1 พัฒนาบุคลากรใน

สถานศึกษาและ

คณะกรรมการ 

สถานศึกษา 

นายภาณุพันธุ  จันทรา 

นางสาวพรสวรรค  สอนด ี

1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64 

 

การบริหารงานทั่วไป 

แนวคิด 

 เปนงานท่ีเก่ียวของกับการจัดระบบบริหารองคกร ใหบริการบริหารงานอ่ืนๆ บรรลุผลตาม

มาตรฐาน  คุณภาพและเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยมีบทบาทหลักในการประสานสงเสริมสนับสนุนและ

การอํานวยการ  ความสะดวกตาง ๆ ในการใหบริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใช

นวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม สงเสริมในการการบริหารและการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา ตามหลักการบริหารท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลักโดยเนนความโปรงใสความ

รับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชนและองคกรท่ีเก่ียวของเพ่ือใหการ

จัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

โครงการ : การบริหารงานท่ัวไป  มีจํานวน 5 โครงการ 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ 

1 ขับเคลื่อนศูนยการเรียนรู

ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ดาน

การศึกษา เพ่ือการพัฒนา

ท่ียั่งยืน 

นายภาณุพันธุ  จันทรา 

นางสาวสุดาวรรณ  ปองกัน 

1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64 

2 ปรับปรุง พัฒนา

สภาพแวดลอมในโรงเรียน 

นายทนงศักดิ์  ศรีบุรินทร 

 

1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64 

3 วันสําคัญและสงเสริม

ประเพณีทองถ่ิน 

นางวิไลลักษณ  ภักดีมี 

นางอุบลวณี  อุดมสิทธิ์ 

1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64 

4 โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ นางสาวรุงทิวา  ใยบัว 

นางสาวสุดาวรรณ  ปองกัน 

1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64 
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ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ 

5 การปรับปรุง พัฒนาวง

ดนตรีโปงลางสืบสาน

วัฒนธรรมทองถ่ิน 

นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร 

นางสาวรุงทิวา  ใยบัว 

นางสาวสุดาวรรณ  ปองกัน 

1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64 

6 ระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 

นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร 

นางจิระภา  แสนมณี 

1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64 

 

การบริหารงานตามนโยบายและโครงการพิเศษ 

แนวคิด 

    เปนงานท่ีตอบสนองนโยบายของหนวยงาน เ พ่ือพัฒนาการศึกษาให มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ ใหเปนกลไกในการสรางคนใหเปนบุคคล แหงการเรียนรู สรางองคกรแหงการเรียนรู 

และสรางสังคมแหงการเรียนรู  เพ่ือใหปวงชนชาวไทยมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพชีวิต

ท่ีดี  สามารถอยูอยางไทยในสังคมโลกอยางเปนสุข  รวมท้ังกอใหเกิดการพัฒนาชุมชนและ

ประเทศชาติใหกาวหนา ม่ันคง สมดุล และยั่งยืน โดยใหผูผานการศึกษามีความรูความสามารถ  และ

คุณลักษณะสําคัญดังคุณลักษณะอันพึงประสงคของคนไทยท่ีกําหนดไว 

โครงการ : การบริหารงานตามนโยบาย มีจํานวน 4 โครงการ 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ 

1 การจัดการศึกษาเรียนฟรี     

15 ป อยางมีคุณภาพ  

นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร 

นางสาวรุงทิวา  ใยบัว 

1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64 

2 อาหารกลางวัน นางวิไลลักษณ ภักดีมี 

นางสาวสุดาวรรณ  ปองกัน 

1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64 

3 อาหารเสริม (นม) นางสาวพรสวรรค  สอนดี 1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64 

4 ปจจัยพ้ืนฐานนักเรียน

ยากจนและยากจนพิเศษ 

นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร 

นางสาวสุดาวรรณ  ปองกัน 

1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64 
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โครงการ : โครงการพิเศษ  มีจํานวน 7 โครงการ                                                        

 

 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ 

1 นอมนําพระบรมราโชบาย

ดานการศึกษา ในหลวง

รัชกาลท่ี 10  ลงสูการ

ปฏิบัติ  

นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร 

นางสาวรุงทิวา  ใยบัว 

 

1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64 

2 โรงเรียนคุณภาพประจํา

ตําบล 

นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร 

นางสาวสุดาวรรณ  ปองกัน 

 

1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64 

3 โรงเรียนประชารัฐ นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร 

นางสาวสุดาวรรณ  ปองกัน 

1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64 

4 โรงเรียนวิถีพุทธ นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร 

นางสาวรุงทิวา  ใยบัว 

 

1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64 

5 โรงเรียนสุจริต นางสาวพรสวรรค  สอนดี 

นางจิระภา  แสงมณี 

1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64 

6 สถานศึกษาปลอดภัย 
 

นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร 

นางสาวสุดาวรรณ  ปองกัน 
 

1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64 

7 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพ

ติดและอบายมุข 

 

นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร 

นางสาวรุงทิวา  ใยบัว 

 

 

 

 

 

 

1 ก.ค. 63–9 เม.ย.64 
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