
 



(แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 เร่ิมต้นวันท่ี 1 พฤษภาคม 2565)

ตามแผน
 งบประมาณใช้
ไป (ข้อมูล ณ 

ปฏิบัติการ  31 ส.ค. 65)

งานวิชาการ
1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ นางดวงพร ว่องสุนทร / 808,800.00             5,000.00 803,800.00
2 โครงการส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศด้านภาษาไทย นางสาวแพรวนิภา เสนารักษ์ / 55,000.00 20,000.00          35,000.00

3
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ทักษะการเรียน

ด้านคณิตศาสตร์
นางสาวญาณกร หอมเนียม / 176,000.00         105,000.00 71,000.00

          13,200.00 36,800.00

6
โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวกัลย์สุดา  แป้นแก้ว / 55,000.00           29,910.00 25,090.00

7
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาการ

งานอาชีพ
นายสังวรณ์ เดชมัด / 257,500.00                     -   257,500.00

8
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ทักษะ สู่ความเป็นเลิศ

ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
นางวาศิกา  ภู่นาค / 672,600.00             2,200.00 670,400.00

9 โครงการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ นายวิริทธิพล เดชสิทธ์ินัจกร / 254,000.00  - 254,000.00

                    -   80,600.005
โครงการยสงเสริมและพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน)
นางวราภรณ์ เปียประดิษฐ์ / 80,600.00

4
โครงการส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้กลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาววลีรัตน์ การะดี / 50,000.00

เสร็จส้ิน

แล้ว

อยู่

ระหว่าง

ด าเนินการ

งบประมาณ

หมายเหตุ
คงเหลือ

รายงานการก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

รอบ 6 เดือน (1 พฤษภาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565)

ของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

การด าเนินงาน

ยังไม่ได้

ด าเนินการ



ตามแผน
 งบประมาณใช้ไป 

(ข้อมูล ณ วันท่ี

ปฏิบัติการ  31 ส.ค. 65)

12
โครงการพัฒนาระบบงานวัดและประเมินผลใน

สถานศึกษา
นางพรทิพย์  แตงโสภา / 151,000.00  - 151,000.00

13
โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษ

ส าหรับนักเรียน English Program
นางสาวกีรติ ภู่ทอง / 566,210.00  - 566,210.00

14
โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษ

ส าหรับนักเรียน Intensive English Program
นางสาวญาณกร  หอมเนียม / 498,150.00  - 498,150.00

15 โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการ นางสาวจุรีมาศ ลาภบุญเรือง / 652,000.00               560.00 651,440.00
16 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้ห้องสมุด นางสาวพรรณิภา แคนสุข / 191,500.00  - 191,500.00
17 โครงการส่งเสริมการศึกษา อ าลาพ่ี ป.6 นางสาวจินตนา คุ้มเล่ายุง / 72,200.00  - 72,200.00
18 โครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน นายบุญวัฒน์  มหาทรัพย์ / 86,240.00 - 86,240.00
19 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสู่ผู้เรียน นายสังวรณ์   เดชมัด / 319,600.00 315,720.00 3,880.00
20 โครงการการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. นางสาวอมรรัตน์  กมล / 45,000.00 31,500.00 13,500.00
21 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ นางสาวณัฐฐินันท์  ฝอยฝน / 27,520.00 2,997.00 24,523.00
22 โครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท. นางมนัสพร  วงษ์ทองทิว / 1,000,000.00 9,200.00 990,800.00
23 โรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมทางการศึกษา นางวัชราภรณ์  ชูเมือง / 120,000.00 5,022.00 114,978.00
24 โครงการ STEMLAB นายเทพศิรินทร์  วุฒิยางกูร / 720,000.00 496,480.00 223,520.00
24 โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ นายกาญจนพงษ์ เกิดประเสริฐ / 555,410.00 53,252.90 502,157.10
25 โครงการปรับพ้ืนฐาน นางสาวญาณกร  หอมเนียม / 95,000.00 90,000.00 5,000.00

งานบุคลากร
1 โครงการสรรหาและจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา นางสาวรุจิรัตน์ ธนดลชยากร / 25,107,081.00       5,903,318.00 19,203,763.00
2 โครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนโดย นางสาวรุจิรัตน์ ธนดลชยากร / 1,317,642.00         123,795.00 1,193,847.00
3 โครงการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ ยกย่องเชิดชูเกตียรติ นางสาวชะบา  จันทร์นวล / 262,700.00  - 262,700.00

หมายเหตุเสร็จส้ิน

แล้ว

อยู่

ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ
คงเหลือ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

การด าเนินงาน งบประมาณ



ตามแผน  งบประมาณใช้
ปฏิบัติการ  31 ส.ค. 65)

1
โครงการบริหารจัดการงบประมาณโรงเรียน

ประถมศึกษาธรรมศาสตร์
นางสาวสุทัตตา พงศ์พรทรัพย์ / 10,040,520.00       2,880,345.76 7,160,174.24

2 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและการบ ารุงรักษา นายจงรัก  สัมฤทธ์ิ / 1,795,000.00 30,220.00 1,764,780.00

งานบริหารท่ัวไป
1 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน นางสาวจุฑามาส เสมสวัสด์ิ / 35,000.00 5438.60 29,561.40

2
โครงการสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม และพัฒนาอาคาร

สถานท่ีและระบบสาธารณูปโภค
นางสายหยุด  กิจสุวรรณ์ / 9,660,000.00 1,710,592.00 7,949,408.00

3 โครงการรับนักเรียน นางสาวอริยา ขุนแก้ว / 35,000.00 - 35,000.00
4 โครงการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน นางสาววลีรัตน์ การะดี / 478,000.00 175,201.80 302,798.20

5
โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และ

เครือข่ายผู้ปกครอง
นางสาวแคทลียา  แก้วธรรม / 59,800.00 23,050.00 36,750.00

6
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019
นางสาวชไมพร ไชยมิตร / 100,000.00 67,200.00 32,800.00

7 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นายอาจกิจ อมรอรช / 42,000.00 - 42,000.00
8 โครงการโรงเรียนส่ิงแวดล้อมดี (PTS Smart School) นายภานุวัฒน์  รุ่งเจริญ / 53,000.00 - 53,000.00
9 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย นายวิริทธิพล เดชสิทธ์ินัจกร / 60,000.00 29,125.80 30,874.20
10 โครงการสถานศึกษาสีขาว นายบุญสม แก้วกันยา / 17,000.00  - 17,000.00
11 โครงการติดต้ังระบบโสตทัศนูปกรณ์ อาคารโดม นางสาววรีรัตน์ การะดี / 660,000.00  - 660,000.00

หมายเหตุเสร็จส้ิน

แล้ว

อยู่

ระหว่าง

ยังไม่ได้

ด าเนินการ
คงเหลือ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
การด าเนินงาน งบประมาณ


