
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

รอบ 6 เดือน (1 พฤษภาคม 2564 – 31 ตุลาคม 2564) 

ของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1 

(แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 เร่ิมต้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2564) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

การดำเนินงาน งบประมาณ 

หมาย
เหตุ 

เสร็จสิ้น
แล้ว 

อยู่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

งบประมาณใช้
ไป (ข้อมูล ณ 

วันที่  
31 ต.ค.64) 

คงเหลือ 

 งานวิชาการ         
1 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนการ

สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
นางสาวแพรวนิภา เสนา

รักษ ์
   

55,000 22,800 23,000 
 

2 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร ์

นางสาวสุทัตตา พงศ์พร
ทรัพย ์

   
36,000 10,250 19,600 

 

3 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฯ 

นางมนัสพร วงษ์ทองทิว 
นางสาววรีรตัน์ การะด ี

   
49,000 14,600 24,370 

 

4 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

นางวราภรณ์ เปียประดิษฐ ์
 

   
60,000 0 60,000 

 

5 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

นางสาวอมรรตัน์ กมล    
10,000 6,800 2,000 

 

6 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

นางสาวจันทร์เพ็ญ ภูมิ่ง
เดือน 

   
15,000 0 15,000 

 

7 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

นางสาวอริยา ขุนแก้ว    
160,000 69,400 62,000 

 

8 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

นายบุญสม แก้วกันยา    
22,000 0 22,000 

 



 

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

รอบ 6 เดือน (1 พฤษภาคม 2564 – 31 ตุลาคม 2564) 

ของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1 

(แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 เร่ิมต้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2564) 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

การดำเนินงาน งบประมาณ 

หมายเหตุ เสร็จ
สิ้นแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

งบประมาณใช้ไป 
(ข้อมลู ณ วันที่  

31 ต.ค.64) 
คงเหลือ 

9 โครงการพัฒนาผู้เรยีน นายกาญจนพงษ์ เกิด
ประเสริฐ 

   
583,120 0 589,120 

 

10 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน 

นางพรทิพย์ แตงโสภา    
110,000 0 110,000 

 

11 โครงการส่งเสริมทักษะทางภาษา for English 
Program 

นางสาวกีรตี ภู่ทอง    
275,885 0 275,885 

 

12 โครงการ Intensive English Program นางสาวรุจิรตัน์ ธนดลชยากร    271,900 0 271,900  
13 โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการ นางสาวจุรีมาศ ลาภบุญเรือง    111,120 71,120 40,000  
14 โครงการขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรยีน เพิ่ม

เวลารู ้
นางวาศิกา ภู่นาค    

15,000 2,500 8,480 
 

15 โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต 4 ดี นางสาวพีรพัช สนธิชัย    38,000 0 38,000  
16 โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถสู่

การศึกษาต่อ ของนักเรียนช้ันประมศึกษาปีท่ี 6 
นางสาวฉัตรธดิา ศรีกุดตุ้ม    

150,000 0 150,000 
 

17 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา 

นายบุญวัฒน์ มหาทรัพย ์    
20,000 0 20,000 

 

18 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคญัของไทย นางสาวกัลปส์ุดา แป้นแก้ว    142,000 100,800 41,200  
19 โครงการพัฒนาคณุธรรม จรยิธรรม นายสังวร เดชมดั    2,000 0 2,000  



20 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรูเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

นายเทพศิรินทร์ วุฒิยางกูร    
270,000 108,590 161,410 

 

21 โครงการโรงเรยีนต้นแบบนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

นางวัชราภรณ์ ชูเมือง    
130,000 35,600 58,260 

 

22 โครงการโรงเรยีนคุณภาพวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน 
สสวท. 

นางมนัสพร วงษ์ทองทิว    
170,000 60,520 99,480 

 

23 โครงการห้องเรียนยกกำลังสอง นางดวงพร ว่องสุนทร    18,000 0 18,000  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

รอบ 6 เดือน (1 พฤษภาคม 2564 – 31 ตุลาคม 2564) 
ของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1 

(แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 เร่ิมต้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2564) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

การดำเนินงาน งบประมาณ 
หมาย
เหตุ 

เสร็จสิ้น
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

งบประมาณใช้ไป 
(ข้อมลู ณ วันที่  

31 ต.ค.64) 
คงเหลือ 

20 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรูเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) 

นายเทพศิรินทร์ วุฒิยางกูร    
270,000 108,590 161,410 

 

21 โครงการโรงเรยีนต้นแบบนวัตกรรมทางการศึกษา นางวัชราภรณ์ ชูเมือง    130,000 35,600 58,260  
22 โครงการโรงเรยีนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. 
นางมนัสพร วงษ์ทองทิว    

170,000 60,520 99,480 
 

23 โครงการห้องเรียนยกกำลังสอง นางดวงพร ว่องสุนทร    18,000 0 18,000  
24 โครงการโรงเรยีนดีวิถีลูกเสือ นายกาญจนพงษ ์เกิดประเสริฐ    203,720 0 203,720  
25 โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิ

บาลในสถานศึกษา “ป้องกันทุจรติ” 
นางสาวณัฐฐินันท์  ฝอยฝน    

5,000 0 5,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

รอบ 6 เดือน (1 พฤษภาคม 2564 – 31 ตุลาคม 2564) 
ของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1 

(แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 เร่ิมต้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2564) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

การดำเนินงาน งบประมาณ 
หมาย
เหตุ 

เสร็จสิ้น
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

งบประมาณใช้ไป 
(ข้อมลู ณ วันที่  

31 ต.ค.64) 
คงเหลือ 

 งานบุคลากร         
1 โครงการสรรหาและจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา นางสาวรุจิรตัน์ ธนดลชยากร    3,106,810 1,175,000 1,911,810  
2 โครงการพัฒนาคณุภาพครูในการจัดการเรียนการ

สอนโดยบรูณาการตามศาสตร์พระราชา 
นายกาญจนพงษ์ เกิดประเสริฐ    

346,645 0 346,645 
 

3 โครงการเสรมิสร้างขวัญกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรต ิ นางสาวรุจิรตัน์ ธนดลชยากร    141,530 61,530 50,000  
4 โครงการขับเคลื่อนนโยบายและประชุมครู

ประจำเดือน 
นางสาวรุจิรตัน์ ธนดลชยากร    

15,925 3,560 12,365 
 

 งานงบประมาณ         
1 โครงการบริหารจัดการงบประมาณโรงเรียน

ประถมศึกษาธรรมศาสตร ์
นางสาวญาณกร  หอมเนยีม    

30,475,400 11,210,380 19,266,020 
 

 งานบรหิารทั่วไป         
1 โครงการโรงเรยีนส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน นางสาวชไมพร ไชยมิตร    35,000 10,000 25,000  
2 โครงการสร้างและปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ีและ

ระบบสาธารณูปโภค 
นางสายหยดุ กิจสุวรรณ ์    

3,651,947 1,326,100 2,325,847 
 

3 โครงการรับนักเรยีน นางสาวอริยา ขุนแก้ว    19,600 0 19,600  
 
 

 

 



 

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

รอบ 6 เดือน (1 พฤษภาคม 2564 – 31 ตุลาคม 2564) 

ของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1 

(แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 เร่ิมต้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2564) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

การดำเนินงาน งบประมาณ 

หมายเหตุ เสร็จสิ้น
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

งบประมาณใช้ไป 
(ข้อมลู ณ วันที่  

31 ต.ค.64) 
คงเหลือ 

4 โครงการประชาสมัพันธ์ และเผนแพร่ข่าวสาร นางสาววรีรตัน์ การะด ี    84,000 61,000 15,000  
5 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

และเครือข่ายผูป้กครอง 
นางสาวจันทร์เพ็ญ ภูมิ่ง

เดือน 
   

29,800 0 29,800 
 

6 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

นางสาวชไมพร ไชยมิตร    
80,000 12,000 68,000 

 

7 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน นายอาจกิจ อมรอรช    10,000 2,000 8,000  
8 โครงการโรงเรยีนดสีิ่งแวดล้อม (PTS Smart 

School)  
นางสาวจันทร์เพ็ญ ภูมิ่ง

เดือน 
   

20,000 0 20,000 
 

9 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย นายวริทธิพล เดชสิทธ์ินัจ
กร 

   
30,000 0 30,000 

 

10 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดสารเสพตดิ
และอบายมุข 

นายบุญสม แก้วกันยา    
5,000 0 5,000 

 

11 โครงการพัฒนาระบบสื่อและสารสนเทศห้อง
ประชุมประถมบงกช 

นางสาววรีรตัน์ การะด ี    
430,000 0 430,000 

 

 

 


