แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศประจาปีงบประมาณ 2563 งบทั้งหมดรวม 9,729,841 บาท
หัวหน้าฝ่ายงานแผนและสารสนเทศ
ที่
โครงการ
กลุ่มแผนงานและสารสนเทศ
1 โครงการประกันคุณภาพภายใน
2 โครงการจัดทาแผนการใช้เงินงบประมาณประจาปี
3 โครงการจัดทาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1 กิจกรรมจัดทาและให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 กิจกรรมการรายงานระบบ และข้อมูลนักเรียน Obec
3.3 กิจกรรมจัดทาสามะโนนักเรียนและเขตพื้นที่บริการ
3.4 กิจกรรมรับนักเรียน
4 โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ที่
โครงการ
กลุม่ บริหารงานวิชาการ
1 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
1.1 กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
1.2 กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรในท้องถิน่
2 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

นางสาวนิภา มหาโชติ
ผูร้ บั ผิดชอบรายงาน
โครงการ/กิจกรรม
นายธวัชชัย ภูวสิ ิษฐ์พงศา
นางสาวนิภา มหาโชติ

นางวสาวภัทรฐิณีพร พงษ์วิสุวรรณ์

ครูผรู้ บั ผิดชอบ
ร่วมดาเนินการ
นางสาวภัทรฐิณีพร พงษ์วิสุวรรณ์
นางสาวภัทรฐิณีพร พงษ์วิสุวรรณ์
นางสาวชรัญญา เจริญเดช
นายณัฐพงศ์ เจริญฉาย
นางสาวชรัญญา เจริญเดช
นายภูทัด จันทร์พชั รินทร์
นางสาวชิดชนก วันดี
นายณัฐพงศ์ เจริญฉาย
นายณัฐพงศ์ เจริญฉาย
นางสาวชรัญญา เจริญเดช
นายวีรศรุต พลนิรันดร์
นายวีรศรุต พลนิรันดร์
นายจิรายุ ปิยภัณฑ์
ว่าที่ร้อยตรีศภุ ชัย สาลี
นางสาวชรัญญา เจริญเดช
นายวีรศรุต พลนิรันดร์
นางสาวภัสนันท์ เรือนอินทร์ นางสาวชรัญญา เจริญเดช
รวมงบประมาณฝ่ายแผนและสารสนเทศ
นางสาวศรุดา วีระสมัย
ผูร้ บั ผิดชอบรายงาน
โครงการ/กิจกรรม
นางสาวกิตติยา รักงาม
นางสยุมพร เลี่ยนเครือ
นางประนอม ทิมพิทักษ์

นางสาวศรุดา วีระสมัย
2.1 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ (PISA) นางมรกต ชมชืน่
2.2 กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม
นางสาวพิพาพร สังคุม้
2.3 กิจกรรมนิทรรศการวันวิชาการ (Open House)
นางสาวศรุดา วีระสมัย
2.4 กิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
นางสาวอัญชลี เจริญสุข
2.5 กิจกรรมวันสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์
นางวนิดา ทองสุขใส
2.6 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
นางมรกต ชมชืน่
2.7 กิจกรรมวันสุนทรภู่
นางสาวธันย์ชนก ศรีโยธา
2.8 กิจกรรมวิชาการ
นางสาวชิดชนก วันดี

งบประมาณ 2563
งบอุดหนุน
งบนอกต่างๆ
จัดสรร
10,000.00
- 10,000.00
50,000.00
- 50,000.00
5,000.00
1,500.00

-

5,000.00
1,500.00

1,500.00

-

1,500.00

1,000.00
1,000.00

-

1,000.00
1,000.00

2,000.00

-

2,000.00

67,000.00

ใช้ไป

คงเหลือ

67,000.00

นางสาวกิตติยา รักงาม
งบประมาณ 2563
ครูผรู้ บั ผิดชอบ
ร่วมดาเนินการ
งบอุดหนุน
งบนอกต่างๆ
จัดสรร
นางสาวศรุดา วีระสมัย
4,000.00
4,000.00
นางประนอม ทิมพิทักษ์
2,000.00
2,000.00
นางสาวกิตติยา รักงาม
นางสาวอัญชลี เจริญสุข
2,000.00
2,000.00
นางสยุมพร เลี่ยนเครือ
2,045,721.00
นางสาวกิตติยา รักงาม
- 2,045,721.00
นางวนิดา ทองสุขใส
4,000.00
4,000.00
นางสาวอัญชลี เจริญสุข
4,000.00
4,000.00
นางสาวกิตติยา รักงาม
40,000.00
- 40,000.00
นางสาวสุนีย์พร ว่องไวอมรเวช 30,000.00
- 30,000.00
น.ส.ภัทรฐิณีพร พงษ์วสิ ุวรรณ์
4,000.00
4,000.00
นางสาวธันย์ชนก ศรีโยธา
4,000.00
4,000.00
นางสารภี กองสิน
4,000.00
4,000.00
1,955,721.00
1,955,721.00
นางสาวกัลย์ณิศา หอมจันทร์
-

214,555.00

1,741,166.00

3 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
4 โครงการโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วม

นางสาวศรุดา วีระสมัย
นางสาวอรชา จิวพ่วง
นางสาวพรทิพย์ เนียมหอม
5 โครงการพัฒนาศูนย์อาเซียน ASEAN Center
นางกวิสรา วัดจินดา
นายธวัชชัย ภูวสิ ิษฐ์พงศา
5.1กิจกรรมพัฒนาศูนย์อาเซียน
นายธวัชชัย ภูวสิ ิษฐ์พงศา
นางกวิสรา วัดจินดา
5.2 กิจกรรมวันอาเซียน (Asean Day)
นางกวิสรา วัดจินดา
นายธวัชชัย ภูวสิ ิษฐ์พงศา
6 โครงการจัดหาพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
นางสาวชิดชนก วันดี
นายภูทัด จันทร์พชั รินทร์
7 โครงการนิเทศภายในและยกระดับห้องเรียนมาตรฐาน
นางมรกต ชมชืน่
นางวนิดา ทองสุขใส
8 โครงการแนะแนว
นางสาวนิภา มหาโชติ
นางโสภา คานา
นายชาติชาย ฉัตรทอง
9 โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
นางสาวสุพตั รา กสิวฒ
ั นาวุฒิ
นายภาณุวฒ
ั น์ จันทร์แดง
10 โครงการวิจัยในชัน้ เรียน
นางสาวอัญชลี เจริญสุข
นางสาวสุนีย์พร ว่องไวอมรเวช
11 โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีเพือ่ การพัฒนาการเรียนรู้ นางอารีรัตน์ แก้วอินทร์
นายปรีชา ร่มโพธิช์ ี
12 โครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อส่งเสริมการรักการอ่าน (Living Library) นางสาวณัฐวรา เที่ยงธรรม
นางสาวพิพาพร สังคุม้
13 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นายกาชัย ยุกติชาติ
นางกวิสรา วัดจินดา
14 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
นางสาวอัญชลี เจริญสุข
นางมรกต ชมชืน่
15 โครงการลูกเสือ เนตรนารีและนักศึกษาวิชาทหาร
นายอภินันท์ มณีวรรณ์
นายธวัชชัย ภูวสิ ิษฐ์พงศา
16 โครงการโรงเรียนวิถพี ทุ ธ
นางสาวประภาศิริ จุลกิจวัฒน์
นายชัชวัชร์ พิศาสจารุวรรณ
16.1 กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นางสาวประภาศิริ จุลกิจวัฒน์
นายชัชวัชร์ พิศาสจารุวรรณ
16.2 กิจกรรมทาบุญตักบาตรวันพระ
นางสาวประภาศิริ จุลกิจวัฒน์
นายชัชวัชร์ พิศาสจารุวรรณ
16.3 กิจกรรมสอบนักธรรม
นางสาวประภาศิริ จุลกิจวัฒน์
นางกวิสรา วัดจินดา
17 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
นางสาวศรุดา วีระสมัย
นายกาชัย ยุกติชาติ
18 โครงการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) นางสาวสุนีย์พร ว่องไวอมรเวช นางสาวอัญชลี เจริญสุข
19 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) นางสาวชรัญญา เจริญเดช
นางสาวภัสนันท์ เรือนอินทร์
20 โครงการสะเต็มศึกษา
นางวนิดา ทองสุขใส
นางสาววิลัยพร ไผ่ป้อง
21 โครงการงานทะเบียน วัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน นายปรีชา ร่มโพธิช์ ี
นางสาวภัทรฐิณีพร พงษ์วิสุวรรณ์
22 โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประถมศึกษา
นางวสาวภัทรฐิณีพร พงษ์วสิ ุวรรณ์ นางสาวณัฐนันท์ แสงช้าง
23 โครงการโรงเรียนสุจริต (Uplight School Project)
นายธวัชชัย ภูวสิ ิษฐ์พงศา
นางสาวศรุดา วีระสมัย
รวมงบประมาณฝ่ายบริหารวิชาการ
ที่
1
2
3

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
โครงการ
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
โครงการวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ การใช้งบประมาณ
โครงการควบคุมการใช้สาธารณูปโภค
โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์สานักงาน

นางสาวกิตติยา รักงาม
นางอารีรัตน์ แก้วอินทร์

นางสาวชิดชนก วันดี
ผูร้ บั ผิดชอบรายงาน
โครงการ/กิจกรรม
นางสาวกัลย์ณิศา หอมจันทร์
นางสาวชิดชนก วันดี
นางอารีรัตน์ แก้วอินทร์

120,000.00

-

120,000.00

14,000.00
10,000.00
4,000.00

-

14,000.00
10,000.00
4,000.00

4,000.00

340,000.00

10,000.00
20,000.00

480,000.00

2,000.00

900,000.00
220,000.00

20,000.00

426,960.00
426,960.00
152,000.00

150,000.00

1,000.00
1,000.00
20,000.00
10,000.00
20,000.00
20,000.00
10,000.00
5,000.00
3,000.00

5,273,641.00

-

4,000.00

340,000.00

10,000.00
20,000.00

39,562.00

340,000.00

80,438.00

-

480,000.00

2,000.00

900,000.00
220,000.00

834,402.00

65,598.00

426,960.00
426,960.00
152,000.00
150,000.00

426,908.00
479,020.00

52.00
-52,060.00

20,000.00

1,000.00
1,000.00
20,000.00
10,000.00
20,000.00
20,000.00
10,000.00
5,000.00
3,000.00

5,273,641.00

นางสาวกัลย์ณศิ า หอมจันทร์
งบประมาณ 2563
ครูผรู้ บั ผิดชอบ
ร่วมดาเนินการ
งบอุดหนุน
งบนอกต่างๆ
จัดสรร
นางสาวชิดชนก วันดี
2,000.00
2,000.00
700,000.00
นางสาวกัลย์ณิศา หอมจันทร์
- 700,000.00
นายวีรศรุต พลนิรันดร์
35,000.00
- 35,000.00

นางสาวสุพตั รา กสิวฒ
ั นาวุฒิ
4 โครงการจัดหา ควบคุม ซ่อมบารุงรักษาอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ นายภาณุวฒ
ั น์ จันทร์แดง
นายสาธิต จิตร์ประเสริฐ
35,000.00
5 โครงการจัดหาทุนการศึกษา
นางสาวนิรมิต ศิริรัตน์
นางสาวนิภา มหาโชติ
3,000.00
รวมงบประมาณฝ่ายบริหารงบประมาณ 775,000.00
ที่
1
2
3

หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล
โครงการ
กลุม่ บริหารงานบุคคล
โครงการสร้างขวัญและกาลังใจบุคลากรในโรงเรียน
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการพัฒนาระบบงานบริหารบุคคล

หัวน้างงานฝ่ายบริหารทัว่ ไป
ที่
โครงการ
กลุม่ บริหารทัว่ ไป
1 โครงการงานปกครองและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
2 โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและกรีฑาต้านยาเสพติด
3
4
5

6
7
8
9

นางพิกลุ ทิพย์ รุจริ ะยรรยง
ผูร้ บั ผิดชอบรายงาน
โครงการ/กิจกรรม
นางสาวรุ่งฟ้า คานึงชาติ
นางพิกลุ ทิพย์ รุจิระยรรยง
นางสาวอรชา จิวพ่วง

นางอนงค์ เครือวัลย์
ครูผรู้ บั ผิดชอบ
ร่วมดาเนินการ
นางอนงค์ เครือวัลย์
นางสาววิลัยพร ไผ่ป้อง
นางสาวนัฐฐา แก้วประไพ
รวมงบประมาณฝ่ายบริหารบุคคล

นายชัชวัชร์ พิศาลจารุวรรณ
นายชาติชาย ฉัตรทอง
ผูร้ บั ผิดชอบรายงาน
ครูผรู้ บั ผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม
ร่วมดาเนินการ
นายชาติชาย ฉัตรทอง
นายชัชวัชร์ พิศาลจารุวรรณ
นายภาณุวฒ
ั น์ จันทร์แดง
นางโสภา คานา
นายสาธิต จิตร์ประเสริฐ
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
นายชัชวัชร์ พิศาลจารุวรรณ
นายธวัชชัย ภูวสิ ิษฐ์พงศา
โครงการธนาคารโรงเรียน (School Bank)
นางโสภา คานา
นางสาวสาลินี สารี
นางสาวสิริกาญจนาภา คงนานดี
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นายปองคุณ พวงปัญญา
นางสาววิลัยพร ไผ่ป้อง
5.1 กิจกรรมวิเคราะห์ขอ้ มูลผู้เรียนรายบุคคล
นางสาววิลัยพร ไผ่ป้อง
นายชัยวัฒน์ แสงทอง
5.2 กิจกรรมประกันอุบัตเิ หตุนักเรียน
นางสาวกัลย์ณิศา หอมจันทร์
นางสาวชิดชนก วันดี
5.3 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
นางสาวนัฐฐา แก้วประไพ
นายปองคุณ พวงปัญญา
5.4 กิจกรรมประชุมปฐมนิเทศเครือข่ายผู้ปกครอง
นางสาวกัญญา ขันธโมลีกลุ
นางสาวนัฐฐา แก้วประไพ
นางสาวพรพนา ธุระศรี
5.5 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นายปองคุณ พวงปัญญา
นางสาววิลัยพร ไผ่ป้อง
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
นายปองคุณ พวงปัญญา
นางโสภา คานา
โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
นายชัยวัฒน์ แสงทอง
นายสาธิต จิตร์ประเสริฐ
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชน นายชาติชาย ฉัตรทอง
นายชัชวัชร์ พิศาลจารุวรรณ
8.1 กิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
นายปรีชา ร่มโพธิช์ ี
นายชัชวัชร์ พิศาลจารุวรรณ
8.2 กิจกรรม 5 ส
นายอภินันท์ มณีวรรณ์
นายชาติชาย ฉัตรทอง
โครงการยกระดับห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียว
นางสาวรุ่งฟ้า คานึงชาติ
นางสาวณัฐนันท์ แสงช้าง
นายชัยวัฒน์ แสงทอง

งบอุดหนุน

500,000.00

20,000.00
2,200.00

522,200.00

-

35,000.00
3,000.00
775,000.00

งบประมาณ 2563
งบนอกต่างๆ
จัดสรร
- 500,000.00
- 20,000.00
2,200.00
- 522,200.00

งบประมาณ 2563
งบอุดหนุน
งบนอกต่างๆ
จัดสรร
1,000.00
1,000.00
40,000.00
- 40,000.00
2,000.00
1,000.00
5,000.00 1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
2,000.00
2,000.00

231,000.00
230,000.00

1,000.00
2,000.00

-

2,000.00
1,000.00

-

5,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00

-

1,000.00
2,000.00
2,000.00

231,000.00
230,000.00

1,000.00
2,000.00

10 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและนักเรียนไทยสุขภาพดี
10.1 กิจกรรมอาหารกลางวันและภาวะโภชนาการ
10.2 กิจกรรมคุม้ ครองผู้บริโภค (อย. น้อย)
10.3 กิจกรรมทันตสุขภาพ
10.4 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน
10.5 กิจกรรมอนามัยโรงเรียน
11 โครงการประสานสัมพันธ์สร้างสรรค์การศึกษา
11.1 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
11.2 กิจกรรมสารสัมพันธ์สู่ชมุ ชน
12 โครงการวันสาคัญ
12.1 กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
12.2 กิจกรรมประเพณีวฒ
ั นธรรม
12.3 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
12.4 กิจกรรมวันไหว้ครู
12.5 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
12.6 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
12.7 กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10
12.8 กิจกรรม Merry Christmas & happy new year
13 โครงการจัดทาระบบควบคุมภายใน
14 โครงการเด็กดีศรีลูกแกประชาชนูทิศ
15 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

นางสาวณัฐนันท์ แสงช้าง
นางสาวณัฐนันท์ แสงช้าง

นางสาวกัญญา ขันธโมลีกลุ
นางสาวจรรยา ชมภู
นางสาวสิริกาญจนาภา คงนานดี
นางสาวจรรยา ชมภู
นางสาวณัฐนันท์ แสงช้าง
นางสาวสิริกาญจนาภา คงนานดี นายจิรายุ ปิยภัณฑ์
นายสาธิต จิตร์ประเสริฐ
นายภาณุวฒ
ั น์ จันทร์แดง
นางสาวกัญญา ขันธโมลีกลุ
นางสาวณัฐนันท์ แสงช้าง
นายปรีชา ร่มโพธิช์ ี
นางอารีรัตน์ แก้วอินทร์
นางอารีรัตน์ แก้วอินทร์
นายปรีชา ร่มโพธิช์ ี
นายภูทัด จันทร์พชั รินทร์
นางโสภา คานา
ว่าที่ร้อยตรีศภุ ชัย สาลี
นายสุเมธ สุฐาปัณณกุล
นางโสภา คานา
นายกาชัย ยุกติชาติ
นางสารภี กองสิน
นางสาวสาลินี สารี
นายสุเมธ สุฐาปัณณกุล
นางสาวพิพาพร สังคุม้
นางสาวพรพนา ธุระศรี
นายพงศกร แว่นแก้ว
นายสุเมธ สุฐาปัณณกุล
นายอภินันท์ มณีวรรณ์
นางอนงค์ เครือวัลย์
นางสาวณัฐวรา เที่ยงธรรม
นางสาวนิรมิต ศิริรัตน์
ว่าที่ร้อยตรีศภุ ชัย สาลี
ว่าที่ร้อยตรีศภุ ชัย สาลี
นางสาวสุพตั รา กสิวฒ
ั นาวุฒิ
นายวิษณุ คาจันทร์
นายทรรศน์ ปฏิทัศน์
นางสาวนิภา มหาโชติ
นางสาวชิดชนก วันดี
นายทรรศน์ ปฏิทัศน์
นางสาวสิริกาญจนาภา คงนานดี
นายพงศกร แว่นแก้ว
นางอนงค์ เครือวัลย์
รวมงบประมาณฝ่ายบริหารทัว่ ไป

รวมทั้งหมด 50 โครงการ 40 กิจกรรม รวมงบประมาณประจาปี 2563

5,000.00
-

2,712,000.00
2,712,000.00

2,717,000.00
2,712,000.00

1,000.00
1,000.00
1,000.00
2,000.00
77,000.00
2,000.00
75,000.00
9,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
2,000.00

-

1,000.00
1,000.00
1,000.00
2,000.00
77,000.00
2,000.00
75,000.00
9,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
2,000.00

1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00

-

1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00

380,000.00

3,092,000.00

7,017,841.00

9,729,841.00

