ชื่องาน / โครงการ
สนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน
กลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.2 , 2.3
วาระการพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล วาระที่ 2 ประเด็นที่ 2.1,2.4
ค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 7 , 12
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.1, 2.2
แผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที 6
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผู้รับผิดชอบ นายสุเทพ คงคาวงศ์
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

1.เพื่อกระจายอำนาจการ
บริหารและจัดการศึกษา
2.เพื่อบริหารเชิงกลยุทธ์
แบบมีส่วนร่วม
3.เพื่อส่งเสริมให้
คณะกรรมการสถานศึกษา
ร่วมพัฒนาสถานศึกษา
4.เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครอง
และชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา

กิจกรรมการมี
ส่วนร่วมของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา

เป้าหมาย

ระยะเวลา

1.คณะกรรมการสถาน
ตุลาคม 2564
ศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่
–
ตามที่ระเบียบกำหนด
กันยายน 2565
ร้อยละ 100
2.คณะกรรมการสถาน
ศึกษากำกับติดตาม ดูแล
และขับเคลื่อนการดำเนิน
งานสถานศึกษาให้
บรรลุผลสำเร็จตาม
เป้าหมาย ร้อยละ 100
3.ผู้ปกครองและชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา

งบประมาณ
(บาท)
15,250

ผู้รับผิดชอบ
นายสุเทพ คงคาวงศ์

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

รวม

1.ร้อยละของ
งบจากสพม. 15,250
คณะกรรมการ
สงขลา สตูล
สถานศึกษารับรู้
15,250
เข้าใจบทบาท
และร่วมพัฒนา
สถานศึกษา
2.ร้อยละของ
ผู้ปกครอง ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา
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ชื่องาน / โครงการ
ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศทั้งในและนอกสถานศึกษา
กลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.7
วาระการพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล วาระที่ 2 ประเด็นที่ 2.3
ค่านิยม 12 ประการ ข้อ 12
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.2 และ 2.6
แผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที 3 เป้าหมายที่ 1 - 5
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผู้รับผิดชอบ นางประทีป ชูสกุลชาติ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้นักเรียนกล้าคิด
กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง
2.นักเรียนตระหนักถึงความ
สำคัญของการประชาสัมพันธ์
ทั้ง 2 รูปแบบ ทั้งการพูดและ
การเขียน
3.นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมเสียงตามสาย
และจัดทำวารสารโรงเรียน

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
หมายเหตุ
(บาท)
ประชาสัมพันธ์ 1.นักเรียนสามารถใช้
ตุลาคม 2564
2,000
นางประทีป ชูสกุลชาติ 1.ร้อยละของ
งบอื่นๆ
เผยแพร่ข่าวสาร หลักการประชาสัมพันธ์
–
นักเรียนรู้จักการ 3,000
ตามหลักการเขียนและการ กันยายน 2565
ประชาสัมพันธ์
พูดตามรูปแบบของการ
ทั้งการพูดและ
ประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้อง
การเขียนเป็น
2.นักเรียนใช้ภาษาที่
รูปเล่ม
ถูกต้องในการเขียนและ
2.ร้อยละของ
การพูดประชาสัมพันธ์ ต่อ
นักเรียนมีจิต
หน้าสาธารณะชนได้อย่าง
สาธารณะ อยู่ร่วม
ถูกต้องเหมาะสมตาม
กับผู้อื่นได้
รูปแบบ
กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลา

รวม
5,000
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ชื่องาน / โครงการ
พัฒนาสภาพแวดล้อมและการให้บริการเพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพตามธรรมชาติ
กลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.5
วาระการพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล วาระที่ 1 ประเด็นที่ 1.1
ค่านิยม 12 ประการ ข้อ 10, 12
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.5
แผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที 5 เป้าหมายที่ 1, 2, 3
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที 3 , 5
ผู้รับผิดชอบ นายบรรเทิง นามวงศ์ นายสุเทพ คงคาวงศ์ นายอิสรางค์ กองอินทร์ นางสาวมยุรี มะสมาน นางนันทรัตน์ หลีเส็น นางจิราพร คงปล้อง
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลา

พัฒนาสภาพแวดล้อมและการให้บริการเพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพตามธรรมชาติ
1.เพื่อให้มีสภาพแวดล้อม กิจกรรม
- อาคารเรียน พื้นที่
พฤศจิกายน
และสถานที่ที่เอื้อต่อ
BIGCLEANING แวดล้อมมีการรักษาความ
2564
การเรียนรู้
สะอาดอยู่ในเกณฑ์ไม่ต่ำ
–
2.เพื่อให้มีอาคารสถานที่อยู่
กว่า 80%
กันยายน 2565
ในสภาพพร้อมใช้งาน
กิจกรรมจัดหา
พฤศจิกายน
เพียงพอ ปลอดภัยและช่วย เครื่องมือทำ
2564
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี ความสะอาด
–
ต่อผู้เรียน
และวัสดุ
กันยายน 2565
3.เพื่อให้มีพื้นที่และห้อง
อุปกรณ์ใช้สอย
ปฏิบัติการที่ใช้เป็นแหล่ง
กิจกรรมปรับ
- มีสภาพแวดล้อมพื้นที่
พฤศจิกายน
เรียนรู้และบริการชุมชน
ภูมิทัศน์อาคาร และห้องปฏิบัติการที่ใช้
2564
4.เพื่อให้นักเรียนมีจิต
สถานที่
เป็นแหล่งเรียนรู้และ
–
สาธารณะและเสียสละใน
บริการนักเรียนและชุมชน กันยายน 2565

งบประมาณ
(บาท)
-

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

รวม

นายบรรเทิง นามวงศ์ 1.ร้อยละอาคาร
นายอิสรางค์ กองอินทร์ เรียน พื้นที่

11,890

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
งานอาคารสถานที่
นายบรรเทิง นามวงศ์

33,000

งานอาคารสถานที่
นายบรรเทิง นามวงศ์

แวดล้อมมีการ
รักษาความสะอาด
ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์
งบอื่นๆ
2.ร้อยละสภาพ
18,400
แวดล้อมพื้นที่และ
ห้องปฏิบัติการที่ใช้
เป็นแหล่งเรียนรู้
และบริการ
งบอื่นๆ
นักเรียนและชุมชน 766,000
3.ร้อยละอาคาร
เรียน ห้องเรียน

30,290

799,000
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กิจกรรม

การทำกิจกรรมส่วนรวม
กิจกรรม
สวนพฤษศาสตร์
โรงเรียน
กิจกรรมปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียนห้องเรียน
ห้องน้ำ ห้องส้วม
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
1.เพื่อให้ระบบสาธารณูปโภค
ในโรงเรียนมีสภาพที่เอื้อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
และคุ้มค่า และยาวนาน
ตลอดไป
2.เพื่อสร้างนิสัยให้นักเรียน
รู้จักประหยัดในด้านการใช้
สาธารณูปโภคต่าง ๆ

เป้าหมาย

ระยะเวลา

80%
- อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
พฤศจิกายน
และจัดแหล่งเรียนรู้พันธุ์
2564
พืชในโรงเรียนผู้เรียนมี
–
แหล่งเรียนรู้และมีส่วนร่วม กันยายน 2565
100%
- มีอาคารเรียน ห้องเรียน
พฤศจิกายน
สภาพพร้อมใช้งาน
2564
เพียงพอ ปลอดภัยและ
–
ช่วยส่งเสริมสุขภาพ
กันยายน 2565
อนามัยที่ดีต่อผู้เรียน 80%

กิจกรรมการ
บริหารจัดการ
การใช้ไฟฟ้าและ
น้ำในโรงเรียน

- มีการจัดการดูแลรักษา
ตุลาคม 2564
ในด้านการใช้ไฟฟ้าและน้ำ
–
ในโรงเรียนอย่างประหยัด กันยายน 2565
และคุ้มค่าร้อยละ 97

กิจกรรม
ค่าไปรษณีย์

- นักเรียนรู้จักประหยัดใน
ด้านการใช้สาธารณูปโภค

ตุลาคม 2564
–
กันยายน 2565

งบประมาณ
(บาท)

10,000

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

สภาพพร้อมใช้
งานอาคารสถานที่ งาน เพียงพอ
นายบรรเทิง นามวงศ์ ปลอดภัยและช่วย
นายสุเทพ คงคาวงศ์ ส่งเสริมสุขภาพ
นางสุทธินาญ แก้วเรียง อนามัยที่ดีต่อ
ผู้เรียน
งานอาคารสถานที่
นายบรรเทิง นามวงศ์

500,000

กลุ่มบริหาร
งานงบประมาณ

1,000

งานธุรการ
นางอัจจิมา เครือวัลย์

- ร้อยละการ
จัดการดูแลรักษา
ในด้านการใช้
ไฟฟ้าและน้ำใน
โรงเรียนอย่าง
ประหยัดและ
คุ้มค่า

หมายเหตุ

รวม

งบอื่นๆ
20,000

20,000

งบอื่นๆ
167,600

177,600

500,000

1,000
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กิจกรรม

เป้าหมาย

กิจกรรม
ค่าโทรศัพท์
กิจกรรมปรับปรุง - มีการตรวจสภาพ ดูแล
ซ่อมแซมระบบ รักษาและซ่อมแซมอยู่
สาธารณูปโภค ตลอดเวลาร้อยละ 100
สถานศึกษาปลอดภัย
1.เพื่อให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรได้ปฏิบัติหน้าที่
เวรยาม รักษาความ
ปลอดภัยทั้งช่วงกลางวัน
และกลางคืนในการป้องกัน
ดูแลรักษาทรัพย์สินของทาง
ราชการไม่ให้เกิดการสูญ
หาย หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์
ผิดปกติใดๆ ให้รีบรายงาย
ต่อเจ้าหน้าที่และผู้บังคับ
บัญชาได้อย่างทันท่วงที
2.เพื่อปรับปรุงห้องอยู่
เวรยามและจัดสวัสดิการ
ต่างๆ ในห้องอยู่เวรยามให้
พร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่

ปรับปรุงห้องอยู่
เวรยามและจัด
สวัสดิการผู้อยู่
เวรยาม

ระยะเวลา
ตุลาคม 2564
–
กันยายน 2565
ตุลาคม 2564
–
กันยายน 2565

- ร้อยละ 100 ข้าราชการ ตุลาคม 2564
ครูและบุคลากรทางการ
–
ศึกษาโรงเรียนจะนะชนูป- กันยายน 2565
ถัมภ์ มาปฏิบัติหน้าที่
เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ต่อทรัพย์สินของโรงเรียน
ร้อยละ 90 ห้องอยู่เวรยาม
มีความพร้อมต่อการปฏิบัติ
หน้าที่อยู่เวรยาม
ฝึกอบรม/ซักซ้อม ร้อยละ 90 นักเรียน ครู
แผนเผชิญเหตุ และบุคลากร ชุมชน มี
และกิจกรรม
ความตระหนักถึงการมีส่วน
รองรับการ
ร่วม ในการดูแลรักษาความ
ประเมิน
ปลอดภัยทรัพย์สินของทาง
สถานศึกษา
ราชการ ส่งผลให้สถานที่

งบประมาณ
(บาท)
3,600

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

งานธุรการ
นางอัจจิมา เครือวัลย์

รวม
3,600

49,800

งานอาคารสถานที่ - ร้อยละการตรวจ
นายบรรเทิง นามวงศ์ สภาพ ดูแล รักษา
นายสุเทพ คงคาวงศ์ และซ่อมแซมอยู่
ตลอดเวลา

งบอื่นๆ
34,000

83,800

3,500

นางนันทรัตน์ หลีเส็น 1.ร้อยละ
นางจิราพร คงปล้อง ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียน
จะนะชนูปถัมภ์
มาปฏิบัติหน้าที่
เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อ
ทรัพย์สินของ
นายบรรเทิง นามวงศ์ โรงเรียน
2.ร้อยละนักเรียน
ครูและบุคลากร
ชุมชน มีความ
ตระหนักถึงการมี
ส่วนร่วมในการ

งบอื่นๆ
7,500

11,000

40,000

40,000
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อยู่เวรยาม

กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ราชการปลอดภัยทรัพย์สิน
ไม่สูญหาย
การเตรียมความ - ร้อยละ 90 นักเรียน ครู
พร้อมการเปิด และบุคลากร ชุมชน มี
ภาคเรียนที่ 2 ปลอดภัยในสถานการณ์
ปีการศึกษา2564 การแพร่ระบาดของ
ภายใต้
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา
สถานการณ์การ 2019(COVID-19)”
แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา
2019 (COVID19)”

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ปลอดภัย

โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
2.1 เพื่อส่งเสริมและ
กิจกรรมรักษา
สนับสนุนให้นักเรียนครู
ความสะอาด
บุคลากรทางการศึกษาและ พื้นที่รับผิดชอบ
ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการลดการคัดแยก
ขยะและการนำขยะกลับมา
ใช้ประโยชน์ใหม่

- นักเรียนทุกคน ทุกห้อง
ตุลาคม 2564
รับผิดชอบทำความสะอาด
–
เขตพื้นที่ตามที่ได้รับ
กันยายน 2565
มอบหมายจากงานอาคาร
สถานที่
- มีคณะกรรมการติดตาม
ตรวจความสะอาดทุกวัน

ตัวชี้วัด
ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยทรัพย์สิน
ของทางราชการ
ส่งผลให้สถานที่
ราชการปลอดภัย
ทรัพย์สินไม่สูญ
หาย
3.ร้อยละนักเรียน
ครูและบุคลากร
ชุมชน มีปลอดภัย
ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
(COVID-19)”

60,000

หมายเหตุ

รวม

60,000

นายอิสรางค์ กองอินทร์
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2.2 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเห็นความสำคัญและ
สามารถปฏิบัติได้ในเรื่อง
การลดการคัดแยกขยะและ
การนำขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่

กิจกรรม

เป้าหมาย

กิจกรรมคัดแยก - รณรงค์ส่งเสริมโดยการ
ขยะ
ประชาสัมพันธ์ ป้าย
แผ่นพับ เรื่องการคัดแยก
ขยะ
- จัดหาเตาเผาขยะอันตราย
กิจกรรมอนุรักษ์ - รวมกลุ่มนักเรียนใน
สิ่งแวดล้อม
รูปแบบของชุมนุม
- เก็บรวบรวมใบไม้ทุกเช้า
จากการความสะอาดเขต
พื้นที่
- นำใบไม้ไปทำปุ๋ยหมัก
กิจกรรม
- คณะกรรมการนักเรียน
Safe Me Safe แจกขวดน้ำดื่มแบบพกพา
my world
ให้นักเรียนทุกคน
กิจกรรม 4R
- รณรงค์ ส่งเสริม สร้าง
ความตระหนักให้เกิดกับ
นักเรียนในเรื่องการควบคุม
การลดปริมาณขยะด้วย
หลักการ 4R (รียูส รีดิวส์
รีแพร์ รีแจค)
กิจกรรมปลูกผัก - ส่งเสริมให้นักเรียน
ปลอดสารพิษ ตระหนักถึงอาหารที่
ปลอดภัยโดยการปลูกผัก

ระยะเวลา
ตุลาคม 2564
–
กันยายน 2565

งบประมาณ
(บาท)
2,000

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

งานอาคารสถานที่
นางสาวมยุรี มะสมาน
คณะกรรมการนักเรียน

10,000

รวม
2,000

10,000

ตุลาคม 2564
–
กันยายน 2565

งานอาคารสถานที่
นายบันเทิง นามวงศ์
นายวิชาญ ชูเกิด
นางจิรวดี ชูเกิด

ตุลาคม 2564
–
กันยายน 2565
ตุลาคม 2564
–
กันยายน 2565

นายสำราญ หมื่นสระชุม
คณะกรรมการนักเรียน

ตุลาคม 2564
–
กันยายน 2565

หมายเหตุ

กลุ่มสาระสังคมศึกษา

3,000

นายสุเทพ คงคาวงศ์ ร้อยละนักเรียน
ตระหนักถึงอาหาร
ที่ปลอดภัยโดยการ

3,000
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กิจกรรม

เป้าหมาย
ปลอดสารพิษและใช้ปุ๋ย
หมักที่ทำเอง
- จัดหาเทคโนโลยีเครื่อง
พรวนดินมาใช้งาน

ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)
20,000

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
ปลูกผักปลอด
สารพิษและใช้ปุ๋ย
หมักที่ทำเองและมี
เทคโนโลยีเครื่อง
พรวนดินมาใช้งาน

หมายเหตุ

รวม

20,000
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ชื่องาน / โครงการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน
กลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.2
วาระการพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล วาระที่ 2 ประเด็นที่ 2.1, 2.4
ค่านิยม 12 ประการ ข้อ 1, 5, 7 , 12
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.2
แผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 เป้าหมายที่ 7, ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 เป้าหมายที่ 3
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที 6
ผู้รับผิดชอบ นายนิเวศน์ อะหวัง
งบประมาณ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
เป้าหมาย
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
1.เพื่อให้ครู บุคลากรทางการ กิจกรรมส่งเสริม นักเรียนทั้งหมด
มกราคม
9,000
นายนิเวศน์ อะหวัง
ศึกษา นักเรียนและประชาชน วัฒนธรรม
2565
มุสลิมทุกคน รำลึกถึงคุณงาม ประเพณีประจำ
ความดีของท่านศาสดามูฮัม ท้องถิ่น
หมัด (ซ.ล)
2.เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมที่
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมกีฬา ครู นักเรียนผู้ปกครองและ
มิถุนายน
11,000
นายนิเวศน์ อะหวัง
ร่วมกันของโรงเรียนและ
ชุมชนสัมพันธ์ ชุมชน
2565
ชุมชนเพื่อการจัดและพัฒนา
การศึกษาร่วมกัน
3.เพื่อแลกเปลี่ยนและ
กิจกรรม
ครู นักเรียนผู้ปกครองและ
มิถุนายน
นายนิเวศน์ อะหวัง
เสริมสร้างความรู้ความ
สาธารณะ
ชุมชน
2565
เข้าใจที่ถูกต้องตามหลักการ ประโยชน์
อิสลาม

ตัวชี้วัด
ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้รับการ
ส่งเสริมให้ปฏิบัติ
ตนตามหลักคำ
สอนของศาสนาที่
ตนนับถือ
ร้อยละผู้ปกครอง
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
กีฬาชุมชน
สัมพันธ์
ร้อยละผู้ปกครอง
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
สาธารณะ
ประโยชน์

หมายเหตุ

รวม
9,000

งบสนับสนุน
จาก
(ศปบ.จชต.)
11,000
งบอื่นๆ
10,000

11,000

10,000
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กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

รวม

4.เพื่อร่วมกันสร้างแนวทาง
สมานฉันท์ และสันติสุขให้
บังเกิดขึ้นในสังคม
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ชื่องาน / โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
กลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.6
วาระการพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล วาระที่ 6 ประเด็นที่ 6.2
ค่านิยม 12 ประการ ข้อ 11 , 12
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ประเด็นที่ 1.6
แผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที 4
ผู้รับผิดชอบ นางสารภี บุญรังษี นางอาณัติ สุขสุสร นางสาวซากีนะห์ ดาโอ๊ะ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้นักเรียน ม.1 ทุกคน
รู้จักดูแลสุขภาพในช่องปาก
2.เพื่อให้นักเรียนทุกคนใน
โรงเรียนมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
3.เพื่อให้นักเรียนทุกคนใน
โรงเรียนมีการประเมิน
สุขภาพของตนเอง
4.เพื่อให้นักเรียนและ
บุคลากรมีการดูแล
สิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ

กิจกรรม

เป้าหมาย

กิจกรรมฟัน
นักเรียน ม.1
สะอาดเหงือก
แข็งแรง
กิจกรรมจัดซื้อ นักเรียนทุกคน
วัสดุ อุปกรณ์
เพื่อส่งเสริม
สุขภาพอนามัย
และความ
ปลอดภัยของ
ผู้เรียน
กิจกรรมส่งเสริม นักเรียนทุกคน
ภาวะโภชนาการ

ระยะเวลา
ตุลาคม 2564
–
กันยายน 2565
ตุลาคม 2564
–
กันยายน 2565

ตุลาคม 2564
–
มิถุนายน 2565

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
นางสารภี บุญรังษี
39,990

-

ตัวชี้วัด

ร้อยละของ
นางสาวซากีนะห์ ดาโอ๊ะ จำนวนนักเรียน
และบุคลากร
นางสารภี บุญรังษี
โรงเรียน
นางสาวซากีนะห์ ดาโอ๊ะ จะนะชนูปถัมภ์
ได้รับการส่งเสริม
สุขภาพอนามัย

หมายเหตุ

รวม

39,990

นางสารภี บุญรังษี
นางสาวซากีนะห์ ดาโอ๊ะ
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กิจกรรม

เป้าหมาย

กิจกรรมเยาวชน
สาธารณสุข
โรงเรียน
กิจกรรมส่งเสริม บุคลากรทุกคน
สุขภาพบุคลากร
กิจกรรม อย.น้อย นักเรียน 50 คน
ใส่ใจสุขภาพ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
นางสารภี บุญรังษี
พฤษภาคม 2564 1,500
นางสาวซากีนะห์ ดาโอ๊ะ
–
กันยายน 2565
นางสารภี บุญรังษี
มีนาคม –
2,000
นางสาวซากีนะห์ ดาโอ๊ะ
เมษายน 2565
ตุลาคม 2564
2,000
นางอาณัติ สุขสุสร
–
กันยายน 2565
ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

รวม

(เงินกิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน)

1,500

2,000
2,000
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ชื่องาน / โครงการ
บริการยานพาหนะ
กลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.2
วาระการพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล วาระที่ 2 ประเด็นที่ 2.5
ค่านิยม 12 ประการ ข้อ 12
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.2
แผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 เป้าหมายที่ 3
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที 3
ผู้รับผิดชอบ นายสุเทพ คงคาวงศ์
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เพื่อจัดระบบการให้บริการ
ด้านยานพาหนะในโรงเรียน
ให้มีความคล่องตัว มีความ
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

- งานบริการ
รถยนต์
- ซ่อมแซม
บำรุงรถยนต์
- ประกันรถยนต์

เป้าหมาย

ระยะเวลา

รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตุลาคม 2564
–
ของโรงเรียน อยู่ในสภาพที่
พร้อมที่จะใช้งานได้ และมี กันยายน 2565
คุณภาพ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
180,000 นายสุเทพ คงคาวงศ์
50,000
40,000

ตัวชี้วัด
โรงเรียนมีรถยนต์
อยู่ในสภาพที่
พร้อมที่จะใช้งาน
ได้และมีคุณภาพ

หมายเหตุ

รวม
180,000
50,000
40,000
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ชื่องาน / โครงการ
การบริหารสำนักงานและการบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.2
วาระการพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล วาระที่ 2 ประเด็นที่ 2.5
ค่านิยม 12 ประการ ข้อ 12
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.2
แผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 เป้าหมายที่ 3
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที 6
ผู้รับผิดชอบ นายสุเทพ คงคาวงศ์
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

1.เพื่อพัฒนาสำนักงานให้มี
สภาพแวดล้อมที่ดี มีสิ่ง
อำนวยความสะดวกพร้อม
ใช้งาน
2.เพื่อให้บริการรับ-ส่ง
หนังสือราชการ อย่างมี
ระบบ/สะดวกรวดเร็ว
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

การบริหาร
สำนักงานและ
การบริการผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

เป้าหมาย

ระยะเวลา

1.ห้องสำนักงานมีเครื่อง
ตุลาคม 2564
อำนวยความสะดวกให้
–
บริการผู้รับบริการ
กันยายน 2565
2.ให้บริการผู้รับบริการทุก
คน

งบประมาณ
(บาท)
8,145

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

นายสุเทพ คงคาวงศ์ 1.สำนักงานมี
สภาพแวดล้อมที่ดี
มีสิ่งอำนวยความ
สะดวกและมี
อุปกรณ์เพียงพอ
พร้อมใช้งาน และ
พร้อมบริการ
2.ร้อยละของความ
พึงพอใจของผู้รับ
บริการที่มีต่อ
สำนักงานในเรื่อง
การให้บริการต่างๆ
เช่นมีการรับ-ส่ง
หนังสือราชการ

หมายเหตุ

รวม

งบอื่นๆ
94,650

102,795
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กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

รวม

อย่างมีระบบ/
สะดวกรวดเร็ว
และสามารถ
ตรวจสอบได้
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กิจกรรม

เป้าหมาย

รวมเงินอนุมัติบริหารทั่วไป
รวมเงินทั้งหมด

ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

รวม

274,075

1,297,575

1,048,675 รวมยอด
- กิจกรรมค่าโทรศัพท์
- กิจกรรมค่าไปรษณีย์
- กิจกรรมการบริหารจัดการ การใช้ไฟฟ้า
และน้ำในโรงเรียน
- งานบริการรถยนต์
- ซ่อมแซมบำรุงรถยนต์
- ประกันรถยนต์

2,174,970
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