ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14

แผน/โครงการที่จะดาเนินการจัดทาและพัฒนา ปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนบ้านอนุบาลด่านซ้าย นาพุ หัวนาแหลม อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
โครงการ
งบประมาณ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ส่งเสริมและพัฒนาเด็กด้านพัฒนาการด้านร่างกาย
29,500
ปฐมวัย
นางสาวจริยา น้อยไทย
ส่งเสริมและพัฒนาเด็กด้านพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
13,000
ปฐมวัย
นางสมพร หวังดี
ส่งเสริมและพัฒนาเด็กด้านพัฒนาการด้านสังคม
8,000
ปฐมวัย
นางสาวเอมอร เทียมสินสังวร
ส่งเสริมและพัฒนาเด็กด้านพัฒนาการด้านสติปัญญา
55,000
ปฐมวัย
นางสาวเพชรไพลิน วิโรจน์รัญจวน
พัฒนาครูปฐมวัย
40,000
ปฐมวัย
นางสาวอนันตพร ป้องแก้ว
พัฒนาด้านการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย
51,500
ปฐมวัย
นางสาวพรรณนิภา ศรีพรหม
ส่งเสริมสนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
64,000
ปฐมวัย
นางสาวเอมอร เทียมสินสังวร
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการปฐมวัย
51,737
ปฐมวัย
นางสาวเพชรไพลิน วิโรจน์รัญจวน
นิเทศภายใน
3,000
งานวิชาการ
1. นางดวงทิพย์ สุวรรณโมลี
2. นางสาวลัดดาวัลย์ ม้าวมงคล
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3,000
งานวิชาการ
1. นางดวงทิพย์ สุวรรณโมลี
2. นางสาวลัดดาวัลย์ ม้าวมงคล
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
7,000
งานวิชาการ
1. นางประไพศิลป์ ศรีณรงค์ฤทธิ์
2. นางสาวศิราภรณ์ วังคีรี
3. นางสาววิภาวรรณ สมสะอาด
ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด
40,000
งานวิชาการ
น.ส.ภัทรา จิ่มอาสา
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
10,000
งานวิชาการ
1. นางประไพศิลป์ ศรีณรงค์ฤทธิ์
2. นายรชตะ เอกรุ่งโรจน์
การจัดทางานวิจัยในชั้นเรียน
3,000
งานวิชาการ
นางประไพศิลป์ ศรีณรงค์ฤทธิ์

ที่
15

โครงการ
การพัฒนาทักษะกระบวนการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน

งบประมาณ
10,000

กลุ่มที่รับผิดชอบ
งานวิชาการ

16
17

การพัฒนาเพื่อตอบสนองนโยบายจุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา
ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนรู้ และนาเสนอผลงาน

10,000

งานวิชาการ

350,000

งานวิชาการ

18

ประชุมเพื่อพัฒนาสถานศึกษา

5,000

งานวิชาการ

19
20

ยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการ PLC
พัฒนากระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

10,000
18,000

งานวิชาการ
งานวิชาการ

21

พัฒนากระบวนการเรียนรู้กลุ่มทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์

35,000

งานวิชาการ

22

พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

64,500

งานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ
1. นางประไพศิลป์ ศรีณรงค์ฤทธิ์
2. นางสาวศิราภรณ์ วังคีรี
3. นางสาววิภาวรรณ สมสะอาด
นางประไพศิลป์ ศรีณรงค์ฤทธิ์
1. นายสิทธิกร กุลชาติ
2. นายกีรติกร สุภาพรหม
3. นายรชตะ เอกรุ่งโรจน์
1. นางประไพศิลป์ ศรีณรงค์ฤทธิ์
2. นางวาสนา นนทะโคตร
นางประไพศิลป์ ศรีณรงค์ฤทธิ์
1. นางประไพศิลป์ ศรีณรงค์ฤทธิ์
2. นางสาวศิราภรณ์ วังคีรี
3. นางสาววิภาวรรณ สมสะอาด
1. นายรชตะ เอกรุ่งโรจน์
2. นางสาวลัดดาวัลย์ ม้าวมงคล,
3. นางสาวชัชสุดา อาจศักดี
4. นางสาวพัชรี จันทะคีรี
1. นางสาวใบชา สุทธิ
2. นางสาวปรียาพร โพธิ์ศรี
3. นางวิภาวรรณ เศวตเศรนี

ที่
23

โครงการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักเรียนระดับประถมศึกษา

งบประมาณ
30,000

กลุ่มที่รับผิดชอบ
งานวิชาการ

24

พัฒนาสุนทรียภาพและการบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ

90,000

งานวิชาการ

25

พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

20,000

งานวิชาการ

26

-พัฒนาศักยภาพทางการบริหารและระบบการบริหารจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา
-โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

5,000

งานบริหารทั่วไป

130,000

งานบริหารทั่วไป

27

ผู้รับผิดชอบ
1. นางภัทติยา แก้วยม
2. นางสาวภัทรา จิ่มอาสา
3. นางสาวเบญจวรรณ จันทร์แสงสี
4. นางสาวศุภรัตน์ แสงรุจี
5. นางสาวนิโลบล โปรณะ
6. นางสาวจิราพร ฤทธิ์เลิศ
1. นางอมลวรรณ แก้วโสม
2. นางสาวชิดกมล เกษทองมา
3. นายพีระพงษ์ เนธิบุตร
1. นายธีรพงษ์ ภักดีสาร
2. นางวาสนา นนทะโคตร
3.นางสาวยุพากรณ์ หอมทอง
1. นางชวาริน ทัพใหญ่
2. นางวิภาวรรณ เศวตเศรณี
1. นางนันทิยา จันทศร
2. นางอวยพร อามะเหียะ
3. นายกฤษฏา กมลรัตน์
4. นายฤทธิเกียรติ สิมารับ
5. นางสาวศุภรัตน์ แสงรูจี
6. นางวิภาวรรณ เศวตเศรนี

ที่
28

โครงการ
-โครงการต่อยอดขยายผลพัฒนาศูนย์ การเรียนรู้ลดใช้พลังงานการ
จัดการขยะ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาเพื่อขยายผลความรู้ด้านการ
จัดการขยะ ลดใช้พลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

29

-โครงการนวัตกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste school)

30

-กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน

งบประมาณ
20,000

กลุ่มที่รับผิดชอบ
งานบริหารทั่วไป

26,000

งานบริหารทั่วไป

700

งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ
1.นางวิภาวรรณ เศวตเศรนี
2. นางสาวใบชา สุทธิ
3. นายเอกรินทร์ รัตพันธุ์
4.นางอวยพร อามะเหียะ
5. นายธีรพงษ์ ภักดีสาร
6.นายพีระพงษ์ เนธิบุตร
1. นายเอกรินทร์ รัตตพันธ์
2.นางสาวใบชา สุทธิ
3. นายธีรพงษ์ ภักดีสาร
4. นายสิทธิกร กุลชาติ
5. นายกฤษฎา กมลรัตน์
6. นางพวงแก้ว คาสีทา
1.นางชวาริน ทัพใหญ่
2.นางอวยพร อามะเหียะ
3.นางสาวทิพวรรณ ชนะสะแบง
4.นางสาวศุภรัตน์ แสงรูจี
5.นางวาสนา นนทะโคตร
6.นายสิทธิกร กุลชาติ
7.นายฤทธิเกียรติ สิมารับ
8.นายกฤษฏา กมลรัตน์
9.นายธีรพงษ์ ภักดีสาร

ที่
31

โครงการ
-พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

งบประมาณ
47,000

กลุ่มที่รับผิดชอบ
งานบริหารทั่วไป

32

-พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ

800,000

งานบริหารทั่วไป

33

-โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

26,000

งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ
นางวาสนา นนทะโคตร
นางสาวทิพวรรณ ชนะสะแบง
นางสาวละออง พรมราช
นางวิภาวรรณ เศวตเศรนี
นางสาวนภัสภรณ์ แก้วยม
1. นางอวยพร อามะเหียะ
นางพวงแก้ว คาสีทา
3. นางนันทิยา จันทศร
4. นายเอกรินทร์ รัตตพันธ์
5. นายฤทธิเกียรติ สิมารับ
6. นายพีระพงษ์ เนธิบุตร
7. นายสิทธิกร กุลชาติ
8. นายธีรพงษ์ ภักดีสาร
9. นายกฤษฎา กมลรัตน์
1.นางสาวใบชา สุทธิ
2.นายเอกรินทร์ รัตพันธุ์
3. นายธีรพงษ์ ภักดีสาร
4. นายสิทธิกร กุลชาติ
5. นายกฤษฎา กมลรัตน์
6. นายฤทธิเกียรติ สิมารับ
7. นายพีระพงษ์ เนธิบุตร

2.

ที่
34

โครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
-ศึกษาแหล่งเรียนรู้

งบประมาณ
310,414

กลุ่มที่รับผิดชอบ
งานบริหารทั่วไป

-พัฒนาทักษะพลเมืองและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

35

-พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของครู/บุคลากรทางการศึกษา

186,000

งานบุคคล

36

จัดจ้างครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนตามภารกิจและความจาเป็น

80,000

งานบุคคล

ผู้รับผิดชอบ
1.นางสาวใบชา สุทธิ
2.นายเอกรินทร์ รัตพันธุ์
3. นายธีรพงษ์ ภักดีสาร
4. นายสิทธิกร กุลชาติ
5. นายกฤษฎา กมลรัตน์
6. นายฤทธิเกียรติ สิมารับ
7. นายพีระพงษ์ เนธิบุตร
8. นางวาสนา นนทะโคตร
1.นางสาวทิวาพร นนทะโคตร
2.นางสาวชิดกมล เกษทองมา
3.นางอมลวรรณ แก้วโสม
4.นางสาวเอมอร เทียมสินสังวร
5.นางสาวจริยา น้อยไทย
1. นางนันทิยา จันทศร
2. นางอวยพร อามะเหียะ
3. นายกฤษฏา กมลรัตน์
4. นายฤทธิเกียรติ สิมารับ
5. นางสาวศุภรัตน์ แสงรูจี
6. นางวิภาวรรณ เศวตเศรนี

ที่
37

โครงการ
พัฒนาระบบบริหารงบประมาณการเงินและพัสดุ

งบประมาณ
144,000

กลุ่มที่รับผิดชอบ
งานงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
1.นางสุมาลา พุ่มอิ่ม
2.นางสาวชัชสุดา อาจศักดี
3.นางสาวปรียาพร โพธิ์ศรี
4. นางกัญญาณิษฐ์ สายโสภา
5. นางสาวจิราพร ฤทธิ์เลิศ
6. นางสาวกวินธิดา ยิ้มละมัย
7. นางสาวอนันตพร ป้องแก้ว
8. นางสาวพัชรี จันทะคีรี
9. นางสาวเบญจวรรณ จันทร์แสงสี
10. นางสาวสมพร หวังดี
11. นางสาวละออง พรมราช

