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โรงเรียนบ�านปรางค�  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน+าน เขต 2 

 
ส�วนท่ี 3  

 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจำป�งบประมาณ 2563 
 

 
แผนการใช&เงินงบประมาณเงินอุดหนุนค�าใช&จ�ายการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กรอบการจัดสรรงบประมาณโรงเรียนบ&านปรางค3 ป�งบประมาณ 2563 
งบประมาณจากแผนงานจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เรียนฟรี 15 ป� นโยบายสำคัญพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สำหรับการจัดสรรรายการตามนโยบายเรียนฟรี 
แบ+งออกเป5น 5 หมวด ได�แก+ สรุปรายละเอียดของหมวดต+างๆ ได�ดังนี้  

1. หมวดค+าเล+าเรียน 
- อนุบาลคนละ 1,700 บาทต+อป� 
- ประถมศึกษา คนละ 1,900 บาทต+อป� 

2. หมวดหนังสือเรียน 
- อนุบาล คนละ 200 บาท 
- ประถมศึกษาป�ที่ 1 คนละ 625 บาท 

- ประถมศึกษาป�ที่ 2 คนละ 619 บาท 

- ประถมศึกษาป�ที่ 3 คนละ 622 บาท 

- ประถมศึกษาป�ที่ 4 คนละ 673 บาท 

- ประถมศึกษาป�ที่ 5 คนละ 806 บาท 

- ประถมศึกษาป�ที่ 6 คนละ 818 บาท 

 3. หมวดอุปกรณ�การเรียน 
     -   อนุบาล คนละ 100 บาทต+อภาคเรียน 
     -   ประถมศึกษา คนละ 195 บาทต+อภาคเรียน 
4. หมวดเคร่ืองแบบนักเรียน 
    -  อนุบาล คนละ 300 บาต+อป� 
    -  ประถมศึกษา คนละ 360 บาทต+อป� 
5. หมวดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู�เรียน 
    -  อนุบาล คนละ 215 บาทต+อภาคเรียน 
    -  ประถมศึกษา คนละ 240 บาทต+อภาคเรียน 
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ประมาณการรายรับสถานศึกษา ประจำป�งบประมาณ 2563 
(ข&อมูลจำนวนนักเรียนวันที่ 10 มิ.ย. 2562) 

รายการ จำนวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 
1. เงินอุดหนุนรายหัว 
    1.1  ชั้นอนุบาล 2                จำนวน   101   คน 
    1.2  ชั้นอนุบาล 3                จำนวน   148   คน 
    1.3  ชั้นประถมศึกษาป�ที่ 1     จำนวน    143   คน 
    1.4  ชั้นประถมศึกษาป�ที่ 2     จำนวน   125  คน 
    1.5  ชั้นประถมศึกษาป�ที่ 3     จำนวน     96   คน 
    1.6  ชั้นประถมศึกษาป�ที่ 4     จำนวน     99   คน 
    1.7  ชั้นประถมศึกษาป�ที่ 5     จำนวน   107  คน 
    1.8  ชั้นประถมศึกษาป�ที่ 6     จำนวน   115   คน 
 

 
171,700 
251,600 
271,700 
237,500 
182,400 
188,100 
203,300 
218,500 

 

 

2.  เงินอุดหนุนอ่ืน ๆ 
 2.1  งบเรียนฟรี 15 ป� ค+าอุปกรณ�การเรียน /เครื่องแบบ 

    2.2  งบเรียนฟรี 15 ป� ค+าหนังสือเรียน 
    2.3  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู�เรียน  
  

 
          638,250 

572,995             
435,870 

 

 

3.เงินรายได&สถานศึกษา 
   3.1 การบำรุงการศึกษาห�องเรียนปกติ 
   3.2 การบำรุงการศึกษาห�องเรียนพิเศษ MEP 

 
  824,000 

       10,444,600 
 

 

3. เงินบริจาคอ่ืน ๆ 
     3.1  พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 
 387,000   

 

รวม 15,027,515  
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กรอบการจัดสรรงบประมาณโรงเรียน  

 
1. งบด�านวิชาการ   1,296,832.79 บาท คิดเป5นร�อยละ  59.32 
2. งบด�านบริหารท่ัวไป   670,916.39 บาท คิดเป5นร�อยละ  30.68 
3. งบสำรองจ+าย    218,638.79  บาท คิดเป5นร�อยละ  10 
4. กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 453,495.30  บาท  

งบประมาณทั้งสิ้น 2,639,883.29  บาท คิดเปAนร&อยละ  100 
 
 
 
 
ลักษณะการใช&งบประมาณ 

 การใช�งบประมาณงบเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป  เงินอุดหนุนค+าใช�จ+ายในการจัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน รายการค+าจัดการเรียนการสอน (ค+าใช�จ+ายรายหัว) ให�ปฏิบัติตามระเบียบทางราชการที่เก่ียวข�อง   
โดยใช�ลักษณะ 3 ประเภทงบรายจ+าย ดังนี้ 

1. งบบุคลากร 
ค+าจ�างชั่วคราว เช+น จ�างครูอัตราจ�างรายเดือน พนักงานขับรถ 

2. งบดำเนินงาน 
2.1 ค+าตอบแทน เช+น ค+าตอบแทนวิทยากร ค+าตอบแทนวิทยากร วิชาชีพท�องถ่ิน ฯลฯ 
2.2 ค+าใช�สอย เช+น ค+าเบี้ยเลี้ยง ค+าเช+าท่ีพัก ค+าพาหนะ ค+าจ�าง ซ+อมแซม ค+าจ�างเหมาบริการ 

ค+าพาหนะพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล+งเรียนรู� ฯลฯ 
2.3 ค+าวัสดุ เช+น ค+าวัสดุการศึกษา ค+าเครื่องเขียน ค+าวัสดุ เวชภัณฑ� ค+าซ+อมแซมบำรุงรักษา

ทรัพย�สิน ฯลฯ 
3. งบลงทุน 

3.1 ค+าครุภัณฑ� เช+น จัดซ้ืออุปกรณ�คอมพิวเตอร� เคร่ืองถ+ายเอกสาร 
3.2 ค+าที่ดินและสิ่งก+อสร�าง รายจ+ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต+อเติม หรือปรับปรุงท่ีดินและ/หรือ

สิ่งก+อสร�าง ที่มีวงเงินเกินกว+า 50,000 บาท เช+น ค+าจัดสวน ค+าถมดิน ถนน สะพาน บ+อน้ำ ฯลฯ 
 

รายละเอียดงบประมาณแยกตามกลยุทธ3  จำนวน  62  โครงการ 
 

ที่ ช่ือโครงการ งบประมาณ ผู&รับผิดชอบ 
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กลยุทธ3ท่ี 1พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามหลักสูตรสู+มาตรฐานสากลและส+งเสริมความสามารถด�าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป5นเคร่ืองมือในการเรียนรู�และการบริหารจัดการ 

1 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 5,000 นางวิภาวี  สารถ�อย 

2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 210,000 นางวิไลลักษณ� งามลำ้ 

3 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 3,350 น.ส.ศรเีรือน  จิตอารีย� 

4 โครงการส+งเสริมกิจกรรมการจัดการเรียนรู� 196,000 นางชฏาภรณ� ไชยสว+าง 

5 โครงการส+งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู�เรียนระดับปฐมวัย 14,000 น.ส.ศุภาพิชญ�, น.ส.วราภรณ� 

6 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ+มสาระการเรียนรู�
วิทยาศาสตร� 

35,000 นางอารี วัชรธรรมรักษ� 
นางวิภาวี สารถ�อย 

7 โครงการวัดและประเมินผลการเรียนรู� 82,400 นางนภสร  บุญสิงห� 

8 โครงการพัฒนาคุณภาพการอ+านออกเขียนได� 36,000 นางฉวีเพ็ญ  ณ น+าน 

9 โครงการพัฒนาการอ+านการเขียนเด็กปฐมวัย 6,000 นางหทยา  เตชนันท� 

10 โครงการพัฒนาทักษะศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลปU 30,000 นางละอองรัตน� ,นายเฉลิมพล 

11 โครงการส+งเสริมศักยภาพด�านศิลปะ 30,000 น.ส.อชิรญาณ� อินตVะแสน 

12 โครงการการส+งเสริมทักษะด�านกีฬาและการออกกำลังกาย 59,300 นายจักราช ดีคำวงค� 

13 โครงการพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผลปฐมวัย 3,000 น.ส.ฤทัยรตัน�,น.ส.ปริฉัตร 

14 โครงการห�องสมุดมีชีวิด 143,027.79 นางรัชนีย�  สวาสดิ์วงค� 

15 โครงการปรางค�ปริทัศน� 35,000 นางวิไลลักษณ� งามลำ้ 

ที่ ช่ือโครงการ งบประมาณ ผู&รับผิดชอบ 
16 โครงการแข+งขันทักษะวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 135,000 นางวิไลลักษณ� งามลำ้ 

17 โครงการส+งเสริมสุขภาพ 5,000 นางสมคิด  จันทร 

18 โครงการจัดทำคู+มือนักเรียน - นางสิริพร  วงศ�เงิน 

19 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป�
งบประมาณ 2562 

2,000 นางปริญญา  เนตรทิพย� 

20 โครงการบ�านนักวิทยาศาสตร�น�อย 10,000 นางปริญญา  เนตรทิพย� 

21 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู�ตามแนวสะเต็มศึกษา 5,000 นายบุญนาค  ไชยศิลปU 

22 โครงการส+งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู�เรียน (ชุมนุม) 20,000 นางเบญญาดา  ตามล 

23 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหาร
และการจัดการเรียนรู� 

150,000 นายบุญนาค  ไชยศิลปU 

24 โครงการกิจกรรมลูกเสือ – ยุวกาชาด เพ่ือสาธารณประโยชน� 30,000 นางปราณี  สุวัฒนา 

กลยุทธ3ท่ี 2 ปลูกฝZงคุณธรรม ความสำนึกในความเป5นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1 โครงการวันแห+งความสำเร็จ 20,000 นางปริญญา,นายจักราช 

2 โครงการวันสำคัญ 24,000 นายสฤษด์ิชัย  จักร�แก�ว 
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3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน� สิ่งแวดล�อมและส�วมสะอาด 29,916.39   นางละมัย  ตาลตา 

4 โครงการส+งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 5,000 นายสฤษด์ิชัย จักร�แก�ว 

5 โครงการสถานศึกษาสะอาดปราศจากขยะ รักษาสิ่งแวดล�อม 20,000 นายบุญนาค ไชยศิลปU 

6 โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา 50,000 นายบุญนาค ไชยศิลปU 

7 โครงการส+งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค� 40,000 นายสฤษด์ิชัย  จักร�แก�ว 

8 โครงการวิถีพุทธ 3,000 นายสฤษด์ิชัย  จักร�แก�ว 

9 โครงการสพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอร�รัปชั่น 5,000 นายสฤษด์ิชัย  จักร�แก�ว 

10 โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 10,000 นายสฤษด์ิชัย  จักร�แก�ว 

กลยุทธ3ท่ี 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาเครือข+ายการเรียนรู�  ลดความเหล่ือมล้ำให�ผู�เรียนได�รับโอกาส ในการ
พัฒนาเต็มศักยภาพ 

1 โครงการติดตามเพื่อส+งเสริมพัฒนาศักยภาพผู�เรียนรายบุคคล 2,000 นางบุญประภา  รัตนะประภา 

2 โครงการทัศนศึกษาแหล+งเรียนรู� 260,000 นายจิระเมศร� พิพัฒน� 

3 โครงการจัดการศึกษาเด็กพิเศษเรียนร+วม 14,000 นางสิริพร , น.ส.รุ+งรัตน� 

4 โครงการเรียนฟรี 15 ป� อย+างมีคุณภาพเงินค+าหนังสือเรียน สพฐ. นางวิไลลักษณ� งามลำ้ 

5 โครงการเรียนฟรี 15 ป� อย+างมีคุณภาพอุปกรณ�/เครื่องแบบ สพฐ. นางเรณู คำเทพ 

6 โครงการบริหารงบประมาณปZจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนยากจน สพฐ. นางบุญประภา  รัตนะประภา 

7 โครงการอาหารกลางวัน เทศบาล น.ส.จรวยพร  สุธรรมแปง 

8 โครงการอาหารเสริม (นม) เทศบาล นางวิลาวัณย� คำรังษี 

กลยุทธ3ท่ี 4 พัฒนาศักยภาพและความพร�อมผู�เรียนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู+ประชาคมอาเซียน 
1 โครงการพัฒนาการเรียนรู�สู+ประชาคมอาเซียน 10,000 นายสฤษด์ิชัย จักร�แก�ว 

กลยุทธ3ท่ี 5 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป5นผู�นำทางวิชาการปฏิบัติงานได�อย+างมีประสิทธิภาพ 
1 โครงการนิเทศภายใน 1,000 นางวิไลลักษณ� งามลำ้ 

2 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู+มืออาชีพ 60,000 นางสืบสาย ไชยศิลปU 

ที่ ช่ือโครงการ งบประมาณ ผู&รับผิดชอบ 
กลยุทธ3ท่ี 5 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป5นผู�นำทางวิชาการปฏิบัติงานได�อย+างมีประสิทธิภาพ 

3 โครงการการพัฒนาคุณภาพด�วยกระบวนการ PLC - นางวิไลลักษณ� งามลำ้ 

กลยุทธ3ท่ี 6 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให�มีประสิทธิภาพด�วยหลักธรรมาภิบาล เน�นการมีส+วนร+วมจากทุกภาคส+วน 
1 โครงการจัดหาสื่อ/อุปกรณ�ห�องเรียนปฐมวัย 48,000 นางปริญญา, น.ส.ฤทัยรัตน� 

2 โครงการสานฝZนโรงเรียนดีใกล�บ�าน - นางละมัย  ตาลตา 

3 โครงการค+าใช�จ+ายราชการ 30,000 นางสืบสาย ไชยศิลปU 

4 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ�การศึกษา 94,400 นางกนกพร  ไชยบุญเรือง 

5 โครงการส+งเสริมการมีส+วนร+วมของชุมชนและเครือข+าย 6,000 นางละมัย  ตาลตา 

6 โครงการงานประชาสัมพันธ� 10,000 นางละมัย  ตาลตา 
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โรงเรียนบ�านปรางค�  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน+าน เขต 2 

7 โครงการจัดซ้ือวัสดุสำนักงาน 63,000 นางละมัย  ตาลตา 

8 โครงการซ+อมแซมครุภัณฑ� 30,000 นางลัดดา  วีรวงค� 

9 โครงการเบิกจ+ายเงินสาธารณูปโภค 300,000 นางพรรณี  ขันแก�วหล�า 

10 โครงการการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู�เด็กปฐมวัยร+วมกับพ+อแม+ 
ผู�ปกครอง 

4,000 นางฉลวย  อนุเคราะห� 

กลยุทธ3ท่ี 7  พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนแกนนำต�นแบบของ สพฐ.    
1 โครงการโรงเรียนต�นแบบทรูปลูกปZญญา 12,250 น.ส.ศรเีรือน นายวิทิต  

2 โครงการจัดหาสื่อให�สอดคล�องกับการพัฒนาสมอง BBL 99,000 นางเรณู  คำเทพ 

3 โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู� 20,000 น.ส.อชิรญาณ�  อินตVะแสน 

4 โครงการสำรองเงินจ+ายในราชการ 218,638.79 นางพรรณี  ขันแก�วหล�า 

 
 

กิจกรรมตามโครงการแผนปฏิบัติการประจำป�งบประมาณ 2563 
 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ผู&รับผิดชอบ 
1 โครงการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 
1.กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
2.กิจกรรมจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
3.กิจกรรมจัดทำรายงานการใช�หลักสูตร 

นางวิภาวี  สารถ�อย 
นางปริญญา เนตรทิพย� 

2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

1. เตรียมความพร�อมก+อนสอบ O-NET  NT  
LAS และ สสวท. 
2. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 9 กลุ+มสาระ
การเรียนรู� 

นางวิไลลักษณ�  งามล้ำ 
นางรัขนีย�  สวาสดิ์วงค� 
หัวหน�ากลุ+มสาระการ
เรียนรู� 

3 โครงการนิเทศภายใน 1. จัดทำแผนนิเทศภายใน 
2. จัดทำเอกสารและแบบฟอร�มการนิเทศ 
3. นิเทศภายในตามปฏิทิน 
4. จัดทำรายงานการนิเทศภายใน 
 

นางวิไลลักษณ�  งามล้ำ 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ผู&รับผิดชอบ 
4 
 

โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

1. กิจกรรมจัดทำเอกสารการประกัน
คุณภาพภายใน 
2. กิจกรรมจัดระบบข�อมูลสารสนเทศ 

น.ส.ศรีเรือน จิตอารีย� 
นางฉลวย  อนุเคราะห� 
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โรงเรียนบ�านปรางค�  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน+าน เขต 2 

3. กิจกรรมจัดทำรายงานประจำป�
  

5 โครงการส+งเสริมกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู� 

1.ซ้ือวัสดุส+งเสริมกิจกรรมการจัดการเรียนรู�  
2. ค+าถ+ายเอกสาร 
3. ค+าวัสดุห�องเรียน 18 ห�องเรียน 

นางชฎาภรณ�  ไชยสว+าง 
นางณหฤทัย  แก�วระดี 

6 โครงการส+งเสริมศักยภาพ
ทักษะพ้ืนฐานผู�เรียนระดับ
ปฐมวัย 

1. กิจกรรมการเล+านิทานประกอบท+าทาง
อย+างสร�างสรรค� 
2.กิจกรรมหนูน�อยยอดนักพูด 
3.กิจกรรมเทคนิคการสร�างสรรค�งานศิลปะ
สำหรับเด็กปฐมวัย 
4.กิจกรรมการปZcนดินน้ำมัน 
5.กิจกรรมการสร�างภาพด�วยการฉีกตัดปะ 
กระดาษ 

นางสาวศุภาพิชญ� แสนกัน 
นางสาววราภรณ�  
 ยศกันโท 

7 โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู�วิทยาศาสตร� 

1. จัดซ้ือสารเคมี และอุปกรณ�วิทยาศาสตร� 
2. จัดทำแบบฝdกเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร� ป. 1 – ป. 6 
3. กิจกรรมสัปดาห�วิทยาศาสตร� 
4.จัดทำรายงานผลการจัดการเรียนรู�กลุ+ม
สาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร� 

นางอารี  วัชรธรรมรักษ� 
นางวิภาวี  สารถ�อย 
นางสาวพีชาณิกา  ยาปZน 

8 โครงการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู� 

1. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ�ในการวัดและ
ประเมินผล 
2. จัดซ้ือแบบรายงานผลการเรียน 

นางนภสร  บุญสิงห� 
นางวิภาวี  สารถ�อย   
 

9 โครงการพัฒนาคุณภาพการ
อ+านออกเขียนได� 

1. ถ+ายสำเนาเอกสารคำชี้แจงและเคร่ืองมือ
ประเมินทักษะการอ+านการเขียน นักเรียน 
ชั้น ป.1 - ป.6 
2.ค+าวัสดุที่ใช�ในการดำเนินการสอบและ
สรุปผลการประเมินการอ+านการเขียน  
3. บัญชีคำศัพท�พ้ืนฐานชั้น ป.1 - ป.6 
4.จัดทำนวัตกรรมการอ+านจับใจความ   

นางฉวีเพ็ญ  ณ น+าน 
นางรัขนีย�  สวาสดิ์วงค� 

10 โครงการพัฒนาการอ+าน 
การเขียนเด็กปฐมวัย 

1. จัดทำชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ+าน
และการเขียนระดับอนุบาล 
2. จัดทำแผ+นชาร�ตฝdกอ+าน คำพ้ืนฐาน 
สำหรับเด็กปฐมวัย 

นางหทยา  เตชนันท� 
นางฉลวย  อนุเคราะห� 
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โรงเรียนบ�านปรางค�  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน+าน เขต 2 

 
 
 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ผู&รับผิดชอบ 
11 โครงการส+งเสริมสุนทรียภาพ

ด�านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปU 
1 ศิลปะ  
- วาดภาพด�วยสีชอล�กน้ำมัน 
- วาดภาพด�วยสีโปสเตอร� 
- วาดภาพด�วยดินสอสี 
- ภาพปะติจากวัสดุธรรมชาติ 
2 ดนตรี  
- จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ� 
3 นาฏศิลปU 
- จัดซ้ือชุดรำ 

นางละอองรัตน� สุวรรณ�วิโชติ 

นายเฉลิมพล  หน+อคำ 
นางสาวอชิรญาณ�  
 อินตVะแสน 

12 โครงการส+งเสริมศักยภาพด�าน
ศิลปะ 

จัดค+ายส+งเสริมศักยภาพนักเรียนด�านศิลปะ นางสาวอชิรญาณ�  
 อินตVะแสน 

13 โครงการการส+งเสริมทักษะ
ด�านกีฬาและการออกกำลัง
กาย 

1. กิจกรรมว+ายน้ำ 
- สารคลอรีน/น้ำยาปรับสภาพน้ำ 
- อุปกรณ�ว+ายน้ำ 
2. การแข+งขันกีฬาสีของโรงเรียน 
- อุปกรณ�กีฬา 
- การแข+งขันกีฬาสี 

นายจักราช   ดีคำวงค� 
นายจิระพันธ�   นุกาศ 

14 โครงการพัฒนาเครื่องมือวัด
และประเมินผลปฐมวัย 

1. จัดทำเคร่ืองมือสำหรับเก็บข�อมูลและ
ประเมินผลพัฒนาการ 
2. พัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการจัดการเรียนรู�เพ่ือ
ประเมินพัฒนาการ 

นางสาวฤทัยรัตน�   
วงค�สวัสดิ์ 
นางสาวศศิธร  ไชยยา 

15 โครงการห�องสมุดมีชีวิต 1.กิจกรรมบันทึกรักการอ+าน 
2.กิจกรรมแข+งขันตอบปZญหา สารานุกรมไทย 
3 กิจกรรมซ้ือหนังสือและหนังสือพิมพ� 
4 กิจกรรมอ+านดีๆ มีรางวลั 
5 กิจกรรมแสตมปU นักอ+าน  
6 กิจกรรมยอดนักอ+าน 
7 กิจกรรมงานเทคนิคและการให�บริการห�องสมุด 
8 กิจกรรมตกแต+งและปรับปรุงภมิูทัศน� 
ห�องสมุด 
9.จัดกิจกรรมวันสุนทรภู+บูรณาการต+อต�านยาเสพติด 

นางรัชนีย�  สวาสดิ์วงค�  
นางสาววิมาลา    
มหาศรานนท� 
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โรงเรียนบ�านปรางค�  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน+าน เขต 2 

16 โครงการปรางค�ปริทัศน� 1  จัดทำวารสารปรางค�ปริทัศน� 
2 กิจกรรมนิทรรศการผลงานครู นักเรียน  
3. รายงานผลการดำเนินงาน 

นางวิไลลักษณ�  งามล้ำ  
นางสาวศรีเรือน  จิตอารีย� 

17 โครงการแข+งขันทักษะ
วิชาการและงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

1. ซ้ือวัสดุ 
2. ค+าพาหนะและที่พัก 
3. รายงานผลการดำเนินงาน 

นางวิไลลักษณ�  งามล้ำ 
นางสาวศรีเรือน  จิตอารีย� 
 

 
 

ท่ี แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ผู&รับผิดชอบ 
18 โครงการบ�าน

นักวิทยาศาสตร�น�อย 

1.จัดมุมวิทยาศาสตร�พร�อมอุปกรณ�
การทดลองทางวิทยาศาสตร�ประจำ
ห�องนักวิทยาศาสตร�น�อย 
2. กิจกรรมเข�าค+ายบ�าน
นักวิทยาศาสตร�น�อย 
3. กิจกรรมโครงงานนักเรียน 

นางปริญญา  เนตรทิพย� 
น.ส.วราภรณ�  ยศกันโท 
นางหทยา  เตชนันท� 

19 โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู�ตามแนวสะ
เต็มศึกษา 

1.จัดทำกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู�ตามแนวสะเต็มศึกษา 
2. ดำเนินการจัดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู�ตามแนวสะเต็ม
ศึกษา 
3.ติดตามผลการจัดการเรียนรู�
ตามแนวทาง สะเต็มศึกษา 
4. สรุปประเมินผลและรายงาน
ผลการดำเนินงาน 

นางวิภาวี  สารถ�อย 
นายบุญนาค  ไชยศิลปU 

20 โครงการส+งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของ
ผู�เรียน(ชุมนุม) 

1.ค+าวัสดุและค+าใช�สอยในการ
จัดกิจกรรมชุมนุม 

นางเบญญาดา  ตามล 

21 โครงการลูกเสือ - ยุว
กาชาด  เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน� 

1. จัดการเรียนรู�และการดินทางไกลอยู+

ค+ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด 
2. เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน� 
3.  วันสถาปนาคณะลูกเสือ
แห+งชาติ 
4.  กิจกรรมสถาปานายุวกาชาด 

นางปราณี  สุวัฒนา 
นางวิลาวัณย�  คำรังษี      
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โรงเรียนบ�านปรางค�  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน+าน เขต 2 

5.  กิจกรรมลูกเสือจราจร 
6. กิจกรรมเปeด – ปeดหน+วยกอง
ลูกเสือ  
ยุวกาชาด 

22 โครงการวันแห+ง
ความสำเร็จ  

1. ค+าจ�างตัดชุดครุยเพิ่ม 
2.ค+าจัดซ้ือวัสดุทำวุฒิบัตร/
กรอบใส+วุฒิบัตร 
3. ค+าจ�างจัดสถานที่และปfายไว
นิล 
4.ค+าน้ำดื่มของว+างและค+า
บายศรี สู+ขวัญ 

นางปริญญา  เนตรทิพย� นายจักราช  ดีคำวงค� 

23 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด�วย
กระบวนการ  PLC 

1. จัดซ้ือวัสดุดำเนินการ 
 

นางวิไลลักษณ�  งามล้ำ นางสาวศรีเรือน  จิต
อารีย� 

24 โครงการทัศนศึกษาแหล+ง
เรียนรู� 

1. ศึกษาแหล+งเรียนรู� จังหวัด
เชียงใหม+    ชั้นอนุบาล 1 – 2 
2. ศึกษาแหล+งเรียนรู� จังหวัด
เชียงใหม+ 
 ชั้น ป. 1 -3 
3. ศึกษาแหล+งเรียนรู� กรุงเทพฯ 
– หัวหิน 
  ชั้น ป. 4 – 6 
4. จัดทำแบบบันทึกการศึกษาดู
งานและจัดทำรายงานผล การ
ดำเนินการโครงการ 
 

นายจิระเมศร�   
พิพัฒน�คงถาวร  
นางปริญญา  เนตรทิพย�นางเรณู  คำเทพ 
นางลัดดา  วีรวงค�  
  
 

ท่ี แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ผู&รับผิดชอบ 
25 โครงการเรียนฟรี 15 ป�        

ค+าหนังสือเรียน 
1. ซ้ือหนังสือเรียน 
 

นางวิไลลักษณ�  งามล้ำ 
 

26 โครงการเรียนฟรี 15 ป�        
ค+าเครื่องแบบและ
อุปกรณ�การเรียน 

1. ค+าเครื่องแบบนักเรียน-ค+า
อุปกรณ� 
การเรียน 
 

นางเรณู  คำเทพ 
นางลัดดา  วีรวงค� 
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27 โครงการปZจจัยพื้นฐาน
สำหรับนักเรียนยากจน 

1. ค+าเสื้อผ�านักเรียนยากจน นางบุญประภา รัตนะประภา 

นายจิระเมศร�  
 พิพัฒน�คงถาวร 

28 
 

โครงการจัดการศึกษาเด็ก
พิเศษเรียนร+วม 

1. กิจกรรมคัดกรองนักเรียน 
2. กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียนรู� 
3. กิจกรรมจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ 

นางสิริพร  วงค�เงิน 
นางสาวรุ+งรัตน� สุทำแปง 

29 โครงการอาหารกลางวัน 1. กิจกรรมจัดหาอาหาร
กลางวันสำหรับนักเรียน 
2. จัดจ�างแม+ครัวทำอาหาร 

น.ส.จรวยพร สธุรรมแปง 
นางสุครอง  นันทแลบ 

30 โครงการอาหารเสริม(นม) 1. กิจกรรมตรวจรับ จ+ายอาหาร
เสริม(นม)สำหรับนักเรียน
อนุบาล – ป.6 
 

นางวิลาวัณย�  คำรังษี 

31 โครงการพัฒนาสู+
ประชาคมอาเซียน 

1. กิจกรรมจัดการเรียนรู�เรื่อง
ประชาคมอาเซียน 
2. กิจกรรมจัดหาและบริการสื่อ
การเรียนรู� 
และข�อมูล 
3. กิจกรรมวันอาเซียน 
4. กิจกรรมจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินการ 

นายสฤษด์ิธิชัย  จักรแก�ว 
นางทัศวรรณ    บุญเทพ 

32 โครงการจัดหาสื่อ/
อุปกรณ�ส+งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

1. จัดทำปfายตกแต+ง
สภาพแวดล�อมบริเวณอาคาร
เรียนและในห�องเรียน 
2. จัดซ้ือส่ือส+งเสริมพัฒนาการ
ท้ัง 4 ด�าน 
 

นางปริญญา  เนตรทิพย�นางสาวฤทัยรัตน�   
วงค�สวัสดิ์ 
นางสาวศศิธร ไชยยา 

33 โครงการกิจกรรม
พัฒนาการเรียนรู�เด็ก
ปฐมวัยร+วมกับพ+อแม+ 
ผู�ปกครอง 

1. ค+าของว+างและน้ำดื่ม 
2. ค+าวิทยากร 
3. เอกสารและอุปกรณ�กิจกรรม
ตามฐาน 

นางฉลวย  อนุเคราะห�  
นางสาวศุภาพิชญ�   
แสนกัน 

34 โครงการโรงเรียน
ต�นแบบทรูปลูกปZญญา 

1. ประชุมอบรมคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

นาวสาวศรีเรือน  จิตอารีย�  
นายวิทิต  คำรังษี 
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2.จัดการเรียนการสอนใช�สื่อท
รูปลูกปZญญา 
3. ค+าเคลมอุปกรณ�คอมฯ 
4. สรุปรายงานผล 

35 โครงการจัดหาสื่อให�
สอดคล�องกับการพัฒนา
สมอง (BBL) 

1.จัดทำเคร่ืองเล+นสนามสำหรับ
ป�นปgาย 

นางเรณู   คำเทพ     
นางลัดดา  วีรวงค�     

ท่ี แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ผู&รับผิดชอบ 
36 โครงการลดเวลาเรียน  

เพิ่มเวลารู� 
1.กิจกรรมสร�างเสริมสมรรถนะ
และการเรียนรู� 
2.ก ิ จ ก ร ร ม ส ร � า ง เ ส ริ ม
คุณลักษณะและค+านิยม 
3. กิจกรรมสร�างเสริมทักษะการ
ทำงาน  
การดำรงชีพและทักษะชีวิต 
4. รายงานผล 

นางสาวอชิรญาณ�   
 อินตVะแสน  
นายเฉลิมพล  หน+อคำ 

37 โครงการสานฝZนโรงเรียน
ดี 
ใกล�บ�าน 

1. กิจกรรมจัดทำซองฎีกาผ�าปgา
สามัคคี 
2. ชุดการแสดงของนักเรียน 

นางละมัย  ตาลตา 
นางเรณู  คำเทพ 

38 โครงการสหกรณ�ร�านค�า
ในโรงเรียน 

1. กิจกรรมการซ้ือ – ขาย 
สินค�า 
 

นายสฤษด์ิธิชัย  จักรแก�ว 
นางนภสร บุญสิงห� 
นางรัชนีย�  สวาสดิ์วงค� 

39 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 1. กิจกรรมดี (กิจกรรมส+งเสริม
หลักธรรมเบื้องต�น) 
2.สถานท่ีดี (สถานท่ีสว+าง 
สะอาด สงบ) 
3. กิจกรรมการเรียนการสอน
(คุณธรรม 29 ประการ) 
4. กิจกรรมกัลยาณมิตรดี (อ+อน
น�อมถิอมตนให�เกียรติกัน) 

นายสฤษด์ิธิชัย  จักรแก�ว 
นางปeยฉัตร  สุทธหลวง 

40 โครงการค+าใช�จ+ายไป
ราชการ 

1.บริหารจัดการค+าใช�จ+าย
เดินทางไปราชการ   

นางสืบสาย   ไชยศิลปU   
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การเบิกจ+ายเงินค+าเบี้ยเลี้ยง  ค+า
พาหนะ  ค+าท่ีพัก 

41 โครงส+งเสริมสุขภาพ 1.  จัดซ้ือยา 
2. จัดซ้ือบัตรสุขภาพนักเรียน 

นางสมคิด  จันทร   
นางสุครอง  นันทแลบ 

42 โครงการจัดทำคู+มือ
นักเรียน 

1.จ�างทำคู+มือนักเรียน นางละมัย  ตาลตา  

43 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำป�
งบประมาณ 2562 

1.ค+ากระดาษถ+ายเอกสารA4 
หมึกปร้ินเตอร� 
2. ค+าจ�างเหมาถ+ายเอกสาร/ทำ
รูปเล+มแผนปฏิบัติการ/รายงาน
ผลการดำเนินงาน 

นางปริญญา  เนตรทิพย� 
นางสาวศรีเรือน จิตอารีย� 
  

44 โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการ
บริหารและจัดการเรียนรู� 

1.ปรับปรุงระบบเชื่อม
อินเทอร�เน็ต 
2.ติดตั้งอุปกรณ� wifi ห�อง
ประชุมปรางค�ฉัตรแก�ว 
3.อัพเกรดอุปกรณ�คอมฯ
ห�องปฏิบัติการ 

นายบุญนาค ไชยศิลป� 

45 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน�
สิ่งแวดล�อมและส�วม
สะอาด 

1. ปรับภูมิทัศน�สิ่งแวดล�อม 
2. กิจกรรมส�วมสะอาด 

นางละมัย  ตาลตา 
 นายจิระเมศร�  
พิพัฒน�คงถาวร 

46 โครงการส+งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

1 กิจกรรมหน�าเสาธง (ปลอก
แขน,ธง, 
เสาธง) 

นายสฤษด์ิธิชัย  จักรแก�ว 
นายจักราช  ดีคำวงค� 
 

ท่ี แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ผู&รับผิดชอบ 
46 โครงการส+งเสริม

ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
2. กิจกรรมประชาสัมพันธ� 
3. กิจกรรมประชุมสภา 
4. กิจกรรมจิตอาสาสภานักเรียน 
5. กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 
6. กิจกรรมบริหารจัดการกิจกรรม
วันสำคัญ 
7. กิจกรรมรณรงค�การเลือกตั้ง 
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47 โครงการสถานศึกษา
สะอาดปราศจากขยะ 
รักษาสิ่งแวดล�อม 

1. กิจกรรมเยาวชนรวมพลัง
ช+วยกันแยก  ช+วยลด หมด
ปZญหาขยะ 
2. จัดซ้ือน้ำยา/อุปกรณ�ทำความ
สะอาดอาคาร 

นายบุญนาค  ไชยศิลปU   นางละมัย  ตาลตา 

48 โครงการส+งเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค� 

1. กิจกรรมจัดค+ายอบรม
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  
2.กิจกรรมการแข+งขันคุณธรรม
จริยธรรม   

นายสฤษด์ิธิชัย  จักร�แก�วนางสาวจีระภา  
สุดใจ   
 

49 โครงการติดตามและ
ส+งเสริมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู�เรียน
รายบุคคล 

1. จัดทำข�อมูลนักเรียนเป5น
รายบุคคลและคัดกรองนักเรียน 
2. ค+าพาหนะเยี่ยมบ�านนักเรียน 

นางบุญประภา  
รัตนะประภา   
นางสาวจีระภา  สุดใจ   

50 โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสู+
มืออาชีพ 

1. กิจกรรมศึกษาดูงาน 
2. กิจกรรมรับการพัฒนาอบรม
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

นางสืบสาย  ไชยศิลป� 
นางสาวจีระภา  สุดใจ   
 

51 โครงการค+าใช�จ+ายไป
ราชการ 

ค"าใช#จ"ายในการเดินทางไป
ราชการของคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

นางสืบสาย  ไชยศิลป� 

52 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ�
การศึกษา 

1. งานวิชาการ 
- ตู�เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปeด 
2 หลัง (วัดผล) 
 - เคร่ืองปริ้นเตอร� (สาระ
ภาษาไทย) 
 - ตู�เก็บเอกสาร (สาระ
ภาษาไทย) 
 - ตู�เก็บชุดฟfอนรำ
,เคร่ืองประดับ  
(ห�องนาฏศิลปU) 
 - อ+างล�างจานอลูมิเนียม 
(ห�องศิลปะ) 
 - ตู�เก็บเอกสาร (ห�องศิลปะ)  
     - โตVะญี่ปุgน 8 ตัว (ห�อง
ศิลปะ) 

นางกนกพร  ไชยบุญเรือง 

นางเบญญาดา  ตามล 



แผนปฏิบัติการประจำป�งบประมาณ 2563                   15 

โรงเรียนบ�านปรางค�  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน+าน เขต 2 

     - กระดานไวท�บอร�ด
ล�อเลื่อน  
(ห�องเด็กพิเศษ) 
    - ตู�เก็บเอกสาร 4 ฟุต บาน
เลื่อนทึบ 2 หลัง (ห�องสมุด) 
   - ชั้นวางหนังสือพลาสติก 3
ตัว (ห�องสมุด) 
   - ชั้นวางหนังสือโดริโน+ 3 ตัว 
(ห�องสมุด) 
  - ชั้นวางหนังสือเดอะเบรน 3
ตัว(ห�องสมุด) 

ท่ี แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ผู&รับผิดชอบ 
   - เคร่ืองปริ้นเตอร� 

(ห�องสมุด) 
 - เคร่ืองปริ้นเตอร�เลเซอร� 
(ห�องสมุด) 
2. งานงบประมาณ 
 - ตู�เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน
เปeด 2 หลัง (งานการเงิน) 
 - โตVะ + เก�าอ้ี (งานการเงิน) 
3. งานบริหารทั่วไป 
    - คอมพิวเตอร�ตั้งโตVะ 

 

53 โครงการส+งเสริมการมี
ส+วนร+วมของชุมชนและ
เครือข+าย 
 

1. ประชุมผู�ปกครองนักเรียน
ปกติและMEP 

2. ประชุมคณะกรรมการ
เครือข+ายผู�ปกครอง 

นางละมัย  ตาลตา   
นางเรณู  คำเทพ  

54 โครงการงาน
ประชาสัมพันธ� 

1. แผนผังโครงสร�างการ
บริหารงานโรงเรียน(โฟมบอร�ด) 
2. จัดทำบอร�ดประชาสัมพันธ� 
3. ปfายประชาสัมพันธ� 

นางละมัย  ตาลตา  
นางสิริพร  วงศ�เงิน    

55 โครงการจัดซ้ือวัสดุ
สำนักงาน 

1. วัสดุสำนักงานกลุ+มงาน
บริหารทั่วไป 

นางละมัย  ตาลตา  
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2. วัสดุสำนักงานกลุ+มงาน
งบประมาณ 
3. วัสดุสำนักงานกลุ+มงานบุคคล 

56 โครงการซ+อมแซม
ครุภัณฑ� 

1. ซ+อมแซมครุภัณฑ�การศึกษา   นางลัดดา  วีรวงค�  
นางเรณู  คำเทพ 

57 โครงการปลอดภัยใน
สถานศึกษา 

1. ซ+อมแซมอาคารสถานที่ 
2. เช็คซ+อมบำรุงระบบไฟฟfา
อาคารเรียน 
3. เช็คซ+อมบำรุงระบบประปา
และระบบท+อน้ำ 

นายบุญนาค  ไชยศิลปU   นางละมัย  ตาลตา 

58 โครงการค+าใช�จ+ายรถยนต�
ใช�ในราชการ 

1. ค+าภาษีรถยนต�ประจำป� 
2. ค+าตรวจเช็คสภาพและ
เปลี่ยนน้ำมันเคร่ือง 
3. ค+าประกันชั้น 1 

นางละมัย  ตาลตา 

59 โครงการสพฐ. ใสสะอาด
ปราศจากคอรัปชั่น 

1. จัดซ้ือวัสดุเตรียมรับการ
ประเมิน 

นายสฤษด์ิธิชัย จักร�แก�ว  
  

60 โครงการวันสำคัญ 1. กิจกรรมวันไหว�ครู 
2. กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/  
วันเข�าพรรษา 
3. กิจกรรมวันแม+แห+งชาติ 
4. กิจกรรมวันลอยกระทง 
5. กิจกรรมวันสิ้นป�/วันป�ใหม+/
วันคริสมาสต� 
6. วันเด็กแห+งชาติ 
7. รายงานผลการดำเนินงาน 
 

นายสฤษด์ิธิชัย จักร�แก�ว   
 

ท่ี แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ผู&รับผิดชอบ 
61 โครงการสถานศึกษาสี

ขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

1. ปfายนิเทศโครงสร�างโรงเรียน
สีขาว 
2.ปfายนิเทศปfองกันและ
แก�ปZญหายาเสพติดและ
อบายมุข 
3.กิจกรรมรณรงค�ต�านยาเสพติด 

นายสฤษด์ิธิชัย จักร�แก�ว   
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4.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
5.กิจกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวข�องกับยา
เสพติดและอบายมุข 
6. ตู�เสนารักษ� 
7. ห�องเสนารักษ� 

62 โครงการเบิกจ+ายค+า
สาธารณูปโภค 

บริหารจัดการค+าใช�จ+าย
สาธารณูปโภค  ได�แก+ การ
เบิกจ+ายค+าไฟฟfา  น้ำประปา 
และโทรศัพท�   

นางพรรณี   ขันแก�วหล�า  
นางกนกพร  ไชยบุญเรือง 

 

 


