
หัวหนาฝายงานแผนและสารสนเทศ นางสาวนิภา  มหาโชติ นางวสาวภัทรฐิณีพร  พงษวิสุวรรณ

ที่ โครงการ ผูรับผิดชอบรายงาน ครูผูรับผิดชอบ รายงาน
โครงการ/กิจกรรม รวมดําเนินการ จัดสรร ใช คงเหลือ ความคืบหนา

1 โครงการประกันคุณภาพภายใน นายธวัชชัย  ภูวิสิษฐพงศา นางสาวภัทรฐิณีพร  พงษวิสุวรรณ 10,000.00 3,910.00 6,090.00 เรียบรอย
2 โครงการจัดทําแผนการใชเงินงบประมาณประจําป นางสาวนิภา  มหาโชติ นางสาวภัทรฐิณีพร  พงษวิสุวรรณ 50,000.00 - 50,000.00 เรียบรอย

นางสาวชรัญญา เจริญเดช - 
3 โครงการจัดทําและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ นายณัฐพงศ  เจริญฉาย นางสาวชรัญญา เจริญเดช 5,000.00 - 5,000.00 เรียบรอย

3.1 กิจกรรมจัดทําและใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ นายภูทัด  จันทรพัชรินทร นางสาวชิดชนก  วันดี 1,500.00 - 1,500.00 
นายณัฐพงศ  เจริญฉาย - 

3.2 กิจกรรมการรายงานระบบ และขอมูลนักเรียน Obec นายณัฐพงศ  เจริญฉาย นางสาวชรัญญา  เจริญเดช 1,500.00 - 1,500.00 
นายวีรศรุต   พลนิรันดร - 

3.3 กิจกรรมจัดทําสํามะโนนักเรียนและเขตพื้นที่บริการ นายวีรศรุต   พลนิรันดร นายจิรายุ  ปยภัณฑ 1,000.00 - 1,000.00 
3.4 กิจกรรมรับนักเรียน วาที่รอยตรีศุภชัย  สาลี นางสาวชรัญญา  เจริญเดช 1,000.00 - 1,000.00 
 นายวีรศรุต   พลนิรันดร - 

4 โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล นางสาวภัสนันท     เรือนอินทร นางสาวชรัญญา เจริญเดช 2,000.00 - 2,000.00 เรียบรอย

67,000.00 3,910.00 63,090.00 ครบ 

หัวหนาฝายวิชาการ นางสาวศรุดา  วีระสมัย นางสาวกิตติยา  รักงาม

ที่ โครงการ ผูรับผิดชอบรายงาน ครูผูรับผิดชอบ รายงาน
โครงการ/กิจกรรม รวมดําเนินการ จัดสรร ใช คงเหลือ ความคืบหนา

1 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นางสาวกิตติยา  รักงาม นางสาวศรุดา  วีระสมัย 4,000.00 1,000.00 3,000.00 เรียบรอย
1.1 กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นางสยุมพร  เลี่ยนเครือ นางประนอม  ทิมพิทักษ 2,000.00 - 2,000.00 

นางสาวกิตติยา  รักงาม
1.2 กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรในทองถิ่น นางประนอม  ทิมพิทักษ นางสาวอัญชลี    เจริญสุข 2,000.00 1,000.00 1,000.00 

นางสยุมพร  เลี่ยนเครือ
2 โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ นางสาวศรุดา  วีระสมัย นางสาวกิตติยา  รักงาม 2,045,721.00 249,630.00 1,796,091.00 เรียบรอย

2.1 กิจกรรมสงเสริมการอาน คิดวิเคราะหและเขียนสื่อความ  (PISA) นางมรกต   ชมชื่น นางวนิดา   ทองสุขใส 4,000.00 4,000.00 
2.2 กิจกรรมการสอนซอมเสริม นางสาวพิพาพร สังคุม นางสาวอัญชลี    เจริญสุข 4,000.00 4,000.00 
2.3 กิจกรรมนิทรรศการวันวิชาการ (Open House) นางสาวศรุดา  วีระสมัย นางสาวกิตติยา  รักงาม 40,000.00 40,000.00 
2.4 กิจกรรมคายสงเสริมทักษะทางวิชาการ นางสาวอัญชลี    เจริญสุข นางสาวสุนียพร   วองไวอมรเวช 30,000.00 30,000.00 
2.5 กิจกรรมวันสัปดาหวิทยาศาสตร นางวนิดา   ทองสุขใส น.ส.ภัทรฐิณีพร  พงษวิสุวรรณ 4,000.00 4,000.00 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศประจําปงบประมาณ  2563 งบทั้งหมดรวม 9,729,841 บาท

กลุมแผนงานและสารสนเทศ

รวมงบประมาณฝายแผนและสารสนเทศ

กลุมบริหารงานวิชาการ

งบประมาณ 2563

งบประมาณ 2563



2.6 กิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ นางมรกต   ชมชื่น นางสาวธันยชนก ศรีโยธา 4,000.00 4,000.00 
2.7 กิจกรรมวันสุนทรภู นางสาวธันยชนก ศรีโยธา นางสารภี  กองสิน 4,000.00 4,000.00 
2.8 กิจกรรมวิชาการ นางสาวชิดชนก    วันดี นางสาวกัลยณิศา  หอมจันทร 1,955,721.00 1,955,721.00 

3 โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ นางสาวกิตติยา  รักงาม นางสาวศรุดา  วีระสมัย 120,000.00 48,095.00 71,905.00 เรียบรอย
4 โครงการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม นางอารีรัตน   แกวอินทร นางสาวอรชา  จิวพวง 4,000.00 - 4,000.00 เรียบรอย

นางสาวพรทิพย  เนียมหอม
5 โครงการพัฒนาศูนยอาเซียน ASEAN Center นางกวิสรา  วัดจินดา นายธวัชชัย  ภูวิสิษฐพงศา 14,000.00 - 14,000.00 เรียบรอย

5.1กิจกรรมพัฒนาศูนยอาเซียน นายธวัชชัย  ภูวิสิษฐพงศา นางกวิสรา  วัดจินดา 10,000.00 - 10,000.00 
5.2 กิจกรรมวันอาเซียน (Asean Day) นางกวิสรา  วัดจินดา นายธวัชชัย  ภูวิสิษฐพงศา 4,000.00 - 4,000.00 

6 โครงการจัดหาพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา นางสาวชิดชนก    วันดี นายภูทัด  จันทรพัชรินทร 340,000.00 - 340,000.00 เรียบรอย
7 โครงการนิเทศภายในและยกระดับหองเรียนมาตรฐาน นางมรกต   ชมชื่น นางวนิดา   ทองสุขใส 10,000.00 - 10,000.00 เรียบรอย
8 โครงการแนะแนว นางสาวนิภา  มหาโชติ นางโสภา      คํานา 20,000.00 3,877.00 16,123.00 เรียบรอย

นายชาติชาย  ฉัตรทอง

9 โครงการสงเสริมแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน นางสาวสุพัตรา กสิวัฒนาวุฒิ นายภาณุวัฒน  จันทรแดง 480,000.00 - 480,000.00 เรียบรอย
10 โครงการวิจัยในชั้นเรียน นางสาวอัญชลี  เจริญสุข นางสาวสุนียพร   วองไวอมรเวช 2,000.00 - 2,000.00 เรียบรอย
11 โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการเรียนรู นางอารีรัตน   แกวอินทร นายปรีชา  รมโพธิ์ชี 900,000.00 185,076.00 714,924.00 เรียบรอย
12 โครงการหองสมุดมีชีวิตเพื่อสงเสริมการรักการอาน (Living Library) นางสาวณัฐวรา  เที่ยงธรรม นางสาวพิพาพร สังคุม 220,000.00 - 220,000.00 เรียบรอย
13 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  นายกําชัย  ยุกติชาติ นางกวิสรา  วัดจินดา 20,000.00 2,500.00 17,500.00 เรียบรอย
14 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู นางสาวอัญชลี  เจริญสุข นางมรกต   ชมชื่น 426,960.00 240,398.00 186,562.00 เรียบรอย
15 โครงการลูกเสือ เนตรนารีและนักศึกษาวิชาทหาร นายอภินันท  มณีวรรณ นายธวัชชัย  ภูวิสิษฐพงศา 426,960.00 429,178.00 2,218.00- เรียบรอย
16 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ นางสาวประภาศิริ  จุลกิจวัฒน นายชัชวัชร พิศาสจารุวรรณ 152,000.00 70.00 151,930.00 เรียบรอย

16.1 กิจกรรมคายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นางสาวประภาศิริ  จุลกิจวัฒน นายชัชวัชร พิศาสจารุวรรณ 150,000.00 - 150,000.00 

16.2 กิจกรรมทําบุญตักบาตรวันพระ นางสาวประภาศิริ  จุลกิจวัฒน นายชัชวัชร พิศาสจารุวรรณ 1,000.00 - 1,000.00 
16.3 กิจกรรมสอบนักธรรม นางสาวประภาศิริ  จุลกิจวัฒน นางกวิสรา  วัดจินดา 1,000.00 70.00 930.00 

17 โครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. นางสาวศรุดา  วีระสมัย นายกําชัย  ยุกติชาติ 20,000.00 - 20,000.00 เรียบรอย
18 โครงการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) นางสาวสุนียพร   วองไวอมรเวช นางสาวอัญชลี  เจริญสุข 10,000.00 - 10,000.00 เรียบรอย
19 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) นางสาวชรัญญา  เจริญเดช นางสาวภัสนันท เรือนอินทร 20,000.00 1,358.00 18,642.00 เรียบรอย
20 โครงการสะเต็มศึกษา นางวนิดา   ทองสุขใส นางสาววิลัยพร  ไผปอง 20,000.00 - 20,000.00 เรียบรอย
21 โครงการงานทะเบียน วัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน นายปรีชา  รมโพธิ์ชี นางสาวภัทรฐิณีพร  พงษวิสุวรรณ 10,000.00 - 10,000.00 เรียบรอย
22 โครงการบานวิทยาศาสตรนอย ประถมศึกษา นางวสาวภัทรฐิณีพร  พงษวิสุวรรณ นางสาวณัฐนันท  แสงชาง 5,000.00 - 5,000.00 เรียบรอย
23 โครงการโรงเรียนสุจริต (Uplight School Project) นายธวัชชัย  ภูวิสิษฐพงศา นางสาวศรุดา  วีระสมัย 3,000.00 - 3,000.00 เรียบรอย

5,273,641.00 1,161,182.00 4,112,459.00 ครบ รวมงบประมาณฝายบริหารวิชาการ



หัวหนาฝายงบประมาณ นางสาวชิดชนก    วันดี นางสาวกัลยณิศา หอมจันทร

ที่ โครงการ ผูรับผิดชอบรายงาน ครูผูรับผิดชอบ รายงาน
โครงการ/กิจกรรม รวมดําเนินการ จัดสรร ใช คงเหลือ ความคืบหนา

1 โครงการวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ การใชงบประมาณ นางสาวกัลยณิศา หอมจันทร นางสาวชิดชนก    วันดี 2,000.00 1,910.00 90.00 เรียบรอย
2 โครงการควบคุมการใชสาธารณูปโภค นางสาวชิดชนก    วันดี นางสาวกัลยณิศา หอมจันทร 700,000.00 404,470.40 295,529.60 เรียบรอย
3 โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑสํานักงาน นางอารีรัตน   แกวอินทร นายวีรศรุต  พลนิรันดร 35,000.00 - 35,000.00 เรียบรอย

นางสาวสุพัตรา  กสิวัฒนาวุฒิ
4 โครงการจัดหา ควบคุม ซอมบํารุงรักษาอุปกรณ  วัสดุ ครุภัณฑ นายภาณุวัฒน  จันทรแดง นายสาธิต  จิตรประเสริฐ 35,000.00 35,000.00 ยังไมรายงาน
5 โครงการจัดหาทุนการศึกษา นางสาวนิรมิต  ศิริรัตน นางสาวนิภา  มหาโชติ 3,000.00 - 3,000.00 เรียบรอย

775,000.00 406,380.40 368,619.60 ขาด 1 โครงการ

หัวหนาฝายบริหารบุคคล นางพิกุลทิพย    รุจิระยรรยง นางอนงค  เครือวัลย

ที่ โครงการ ผูรับผิดชอบรายงาน ครูผูรับผิดชอบ รายงาน
โครงการ/กิจกรรม รวมดําเนินการ จัดสรร ใช คงเหลือ ความคืบหนา

1 โครงการสรางขวัญและกําลังใจบุคลากรในโรงเรียน นางสาวรุงฟา คํานึงชาติ นางอนงค  เครือวัลย 500,000.00 - 500,000.00 เรียบรอย
2 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางพิกุลทิพย    รุจิระยรรยง นางสาววิลัยพร  ไผปอง 20,000.00 20,000.00 เรียบรอย
3 โครงการพัฒนาระบบงานบริหารบุคคล นางสาวอรชา จิวพวง นางสาวนัฐฐา  แกวประไพ 2,200.00 - 2,200.00 เรียบรอย

522,200.00 - 522,200.00 ครบ 

หัวนางงานฝายบริหารทั่วไป นายชัชวัชร  พิศาลจารุวรรณ นายชาติชาย   ฉัตรทอง

ที่ โครงการ ผูรับผิดชอบรายงาน ครูผูรับผิดชอบ รายงาน
โครงการ/กิจกรรม รวมดําเนินการ จัดสรร ใช คงเหลือ ความคืบหนา

1 โครงการงานปกครองและสงเสริมพัฒนาผูเรียน นายชาติชาย   ฉัตรทอง นายชัชวัชร  พิศาลจารุวรรณ 1,000.00 1,000.00 ยังไมรายงาน
2 โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาและกรีฑาตานยาเสพติด นายภาณุวัฒน  จันทรแดง นางโสภา คํานา 40,000.00 40,000.00 ยังไมรายงาน

นายสาธิต  จิตรประเสริฐ
3 โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน นายชัชวัชร  พิศาลจารุวรรณ นายธวัชชัย  ภูวิสิษฐพงศา 2,000.00 640.00 1,360.00 เรียบรอย
4 โครงการธนาคารโรงเรียน (School Bank) นางโสภา      คํานา นางสาวสาลินี  สารี 1,000.00 - 1,000.00 เรียบรอย

นางสาวสิริกาญจนาภา  คงนานดี
5 โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน นายปองคุณ  พวงปญญา นางสาววิลัยพร  ไผปอง 5,000.00 5,000.00 เรียบรอย

5.1 กิจกรรมวิเคราะหขอมูลผูเรียนรายบุคคล นางสาววิลัยพร  ไผปอง นายชัยวัฒน แสงทอง 1,000.00 1,000.00 
5.2 กิจกรรมประกันอุบัติเหตุนักเรียน นางสาวกัลยณิศา  หอมจันทร นางสาวชิดชนก  วันดี 1,000.00 1,000.00 
5.3 กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน นางสาวนัฐฐา  แกวประไพ นายปองคุณ  พวงปญญา 1,000.00 1,000.00 
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รวมงบประมาณฝายบริหารงบประมาณ
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กลุมบริหารงานบุคคล



5.4 กิจกรรมประชุมปฐมนิเทศเครือขายผูปกครอง นางสาวกัญญา     ขันธโมลีกุล นางสาวนัฐฐา  แกวประไพ 1,000.00 1,000.00 
นางสาวพรพนา  ธุระศรี

5.5 กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน นายปองคุณ  พวงปญญา นางสาววิลัยพร  ไผปอง 1,000.00 1,000.00 
6 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข นายปองคุณ  พวงปญญา นางโสภา      คํานา 2,000.00 - 2,000.00 เรียบรอย
7 โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ นายชัยวัฒน แสงทอง นายสาธิต  จิตรประเสริฐ 2,000.00 - 2,000.00 เรียบรอย
8 โครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมของโรงเรียนและชุมชน นายชาติชาย   ฉัตรทอง นายชัชวัชร  พิศาลจารุวรรณ 231,000.00 231,000.00 ยังไมรายงาน

8.1 กิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอม นายปรีชา  รมโพธิ์ชี นายชัชวัชร  พิศาลจารุวรรณ 230,000.00 230,000.00 

8.2 กิจกรรม 5 ส นายอภินันท  มณีวรรณ นายชาติชาย   ฉัตรทอง 1,000.00 1,000.00 
9 โครงการยกระดับหองเรียนสีเขียวสูโรงเรียนสีเขียว นางสาวรุงฟา  คํานึงชาติ นางสาวณัฐนันท  แสงชาง 2,000.00 - 2,000.00 เรียบรอย

นายชัยวัฒน แสงทอง
10 โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพและนักเรียนไทยสุขภาพดี นางสาวณัฐนันท  แสงชาง นางสาวกัญญา     ขันธโมลีกุล 2,717,000.00 1,190,402.96 1,526,597.04 เรียบรอย

10.1 กิจกรรมอาหารกลางวันและภาวะโภชนาการ นางสาวณัฐนันท  แสงชาง นางสาวจรรยา  ชมภู 2,712,000.00 1,189,777.96 1,522,222.04 

นางสาวสิริกาญจนาภา  คงนานดี
10.2 กิจกรรมคุมครองผูบริโภค (อย. นอย) นางสาวจรรยา  ชมภู นางสาวณัฐนันท  แสงชาง 1,000.00 625.00 375.00 
10.3 กิจกรรมทันตสุขภาพ นางสาวสิริกาญจนาภา  คงนานดี นายจิรายุ  ปยภัณฑ 1,000.00 - 1,000.00 
10.4 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน นายสาธิต  จิตรประเสริฐ นายภาณุวัฒน  จันทรแดง 1,000.00 - 1,000.00 
10.5 กิจกรรมอนามัยโรงเรียน นางสาวกัญญา     ขันธโมลีกุล นางสาวณัฐนันท  แสงชาง 2,000.00 - 2,000.00 

11 โครงการประสานสัมพันธสรางสรรคการศึกษา นายปรีชา  รมโพธิ์ชี นางอารีรัตน   แกวอินทร 77,000.00 2,000.00 75,000.00 เรียบรอย
11.1 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นางอารีรัตน  แกวอินทร นายปรีชา  รมโพธิ์ชี 2,000.00 2,000.00 
11.2 กิจกรรมสารสัมพันธสูชุมชน นายภูทัด  จันทรพัชรินทร นางโสภา      คํานา 75,000.00 75,000.00 

12 โครงการวันสําคัญ วาที่รอยตรีศุภชัย  สาลี นายสุเมธ สุฐาปณณกุล 9,000.00 1,973.00 7,027.00 เรียบรอย
12.1 กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา นางโสภา      คํานา นายกําชัย  ยุกติชาติ 1,000.00 - 1,000.00 
12.2 กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม นางสารภี    กองสิน นางสาวสาลินี  สารี 1,000.00 - 1,000.00 
12.3 กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ นายสุเมธ สุฐาปณณกุล นางสาวพิพาพร สังคุม 1,000.00 1,000.00 - 
12.4 กิจกรรมวันไหวครู นางสาวพรพนา ธุระศรี นายพงศกร  แวนแกว 2,000.00 - 2,000.00 

นายสุเมธ สุฐาปณณกุล นายอภินันท   มณีวรรณ
12.5 กิจกรรมวันแมแหงชาติ นางอนงค  เครือวัลย นางสาวณัฐวรา เที่ยงธรรม 1,000.00 - 1,000.00 
12.6 กิจกรรมวันพอแหงชาติ นางสาวนิรมิต    ศิริรัตน วาที่รอยตรีศุภชัย     สาลี 1,000.00 1,000.00 
12.7 กิจกรรมวันคลายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10 วาที่รอยตรีศุภชัย     สาลี นางสาวสุพัตรา  กสิวัฒนาวุฒิ 1,000.00 - 1,000.00 
12.8 กิจกรรม Merry Christmas & happy new year นายวิษณุ    คําจันทร นายทรรศน  ปฏิทัศน 1,000.00 973.00 27.00 

13 โครงการจัดทําระบบควบคุมภายใน นางสาวนิภา  มหาโชติ นางสาวชิดชนก    วันดี 1,000.00 - 1,000.00 เรียบรอย
14 โครงการเด็กดีศรีลูกแกประชาชนูทิศ นายทรรศน  ปฏิทัศน นางสาวสิริกาญจนาภา  คงนานดี 1,000.00 1,000.00 - เรียบรอย
15 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) นายพงศกร  แวนแกว นางอนงค  เครือวัลย 1,000.00 - 1,000.00 เรียบรอย



3,092,000.00 1,195,375.96 1,896,624.04 

9,729,841.00 2,766,848.36 6,962,992.64 

รวมงบประมาณฝายบริหารทั่วไป

รวมทั้งหมด  50  โครงการ 41 กิจกรรม   รวมงบประมาณประจําป 2563 
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