
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



บันทึกข้อความ 

 
ส่วนราชการ    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี   
ท่ี พิเศษ  / ๒๕๖4        วันที่   ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๖4 
เร่ือง   การกำกับ ติดตาม การรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  
         พ.ศ. 2564 รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564) 
 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
 
  ตามที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี
การศึกษา พ.ศ. 25๖3 ซึ่งครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในช่วง 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563 - เดือน
มีนาคม 2564)  และได้แจ้งให้ผู ้รับผิดชอบโครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 25๖4 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564) ให้กลุ่มนโยบาย
และแผนทราบภายในส้ินเดือนเมษายน 2564 นั้น 

ในการนี้กลุ่มนโยบายและแผน ได้รับรายงานข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖4 รอบ ๖ เดือน ดังนี้ 

  ๑. โครงการท่ีดำเนินการเสร็จส้ินแล้ว     จำนวน      54 โครงการ 
  ๒. โครงการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ   จำนวน      - โครงการ 
  ๓. โครงการท่ียังไม่ได้ดำเนินการ    จำนวน      9 โครงการ 

  เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว ทางโรงเรียนได้ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 
๒๕๖3 ซึ่งในช่วงต้นเดือนเดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564 ได้เกิดการระบาดของเช้ือไวรสัโคโรน่า 
(COVID - 19) ทำให้ มีผลทำให้การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๓ ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ (ล่าช้า/ต้องทบทวนการดำเนินโครงการฯ)   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 
 

(นายองค์พันเลิศ พนมวัน ณ อยุธยา) 
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน  

 
ความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน
.............................................................................................................................................................................  
 

    ว่าท่ี ร้อยเอก ............................................................ 
(ภูพยงค์  คงชนะ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี



 

การกำกับ ติดตาม การรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) 

ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
 
 
ท่ี 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 

การดำเนินงาน งบประมาณ 

เสร็จสิ้น
แล้ว 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
อนุมัติ 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 

คงเหลือ 

งบเงินอุดหนุนรายหัว 
ด้านวิชาการ 

๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน         

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์         
 โครงการการจัดการเรียนรู้แบบเปิดช้ันเรียน น.ส.ปริญาพร  

อุปการแก้ว 
✓   ๑๐,๐๐๐ - 10,000 0 

 โครงการเรียนรู้เทคโนโลยีด้วยโปรแกรม GSP น.ส.ปริญาพร  
อุปการแก้ว 

✓   ๑๐,๐๐๐ - 10,000 0 

 พัฒนาห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ น.ส.ดรุณี เจริญรูป ✓   ๕,๐๐๐ - 7,55๐ -1,550 
 ผลิตส่ือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน น.ส.รัศมี จันทร์นูน ✓   ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 0 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ         
 โครงการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์การทดลอง

วิทยาศาสตร์ 
น.ส.จารี พรมสง ✓   ๒๕,๐๐๐ - 22,550 2,450 

 การยกระดับการใช้ทักษะและกระบวนการ
ทางเทคโนโลยีเพื่อก้าวทันโลกยุค 4.0  
(หุ่นยนต์และโดรนเพื่อการเรียนการสอน) 

นายทิฐิกร บุญเช้ือ ✓   ๒๕,๐๐๐ - 25,000 0 



 

 

 

 

 
 

ท่ี 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 

การดำเนินงาน งบประมาณ 

เสร็จสิ้น
แล้ว 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
อนุมัติ 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 

คงเหลือ 

 สะเต็มศึกษา น.ส.ภาวิณี  
แก้วกำเนิด 

  ✓ ๑๖,๐๐๐ - - - 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ         
 จัดหาและพัฒนาส่ือการเรียนการสอน นางสัจจะ นิลอรุณ ✓   ๑๒,๐๐๐ - 8,250 3,750 
 การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนภาษาจีน น.ส.ธฤตวัน  

ญาณวีรศักดิ ์
  ✓ ๕,๐๐๐ - - - 

 พัฒนาทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษ One day 
Five word. 

น.ส.จงกล ศรีทอง ✓   ๓,๐๐๐ - 3,000 0 

 ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน Winner English นางสัจจะ นิลอรุณ ✓   ๑๕,๐๐๐ - 1,100 13,90
0 

 ภาษาอังกฤษวันละคำ วันละประโยค นางสุมาลี ซุ้นสุวรรณ ✓   ๒,๐๐๐ - 2,000 0 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ         
 โครงการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นายพรศักดิ์ 

ผกากรอง 
✓   ๑๓,๐๐๐ - 10,695 2,305 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา         
 โครงการจัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์กีฬา นายพรศตวรรษ 

ป้องกัน 
✓   ๒๐,๐๐๐ - 20,000 0 



 

 
 
ท่ี 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 

การดำเนินงาน งบประมาณ 

เสร็จสิ้น
แล้ว 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
อนุมัติ 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 

คงเหลือ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         
 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับนาฏศิลป์ น.ส.ธนรรณพร  

แสงสว่าง 
✓   ๒๐,๐๐๐ - 14,600 5,400 

 ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
นาฏศิลป์ 

น.ส.ธนรรณพร  
แสงสว่าง 

✓   ๑๐,๐๐๐ - 8,500 1,500 

 ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนวิชาดนตรี นายประเสริฐ  
สร้อยศรี 

✓   ๑๕,๐๐๐ - 4,440 10,560 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ         
 ปุ๋ยหมักจากใบไม้ธรรมชาติ นายวาริน จันทร์สงค์ ✓   ๔,๐๐๐ - 3,687 313 
 พัฒนางานคหกรรม นางภัทธิรา  

จารุศักดาเดช 
✓   ๑๐,๐๐๐ - 9,320 680 

๒ พัฒนาระบบงานวิชาการ นางสุมาลี ซุ้นสุวรรณ ✓   ๑๔๒,๐๐๐ - 62,047 79,953 
๓ พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา นายประเสริฐ  

สร้อยศรี 
✓   ๑๗,๐๐๐ - 39,225 -22,225 

๔ พัฒนางานห้องสมุด นางสุภาภรณ์  
เช่ือมกระโทก 

✓   ๓๓,๔๘๐ - 12,250 21,230 

๕ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านการศึกษา  

น.ส.ดารณี  
เรืองจันทร์ 

 
 
 
 

 ✓ ๑๕,๐๐๐ - - - 



 

 

 

 

 

 
 
ท่ี 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 

การดำเนินงาน งบประมาณ 

เสร็จสิ้น
แล้ว 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
อนุมัติ 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 

คงเหลือ 

ด้านงานงบประมาณ 
๖ พัฒนางานบริหารงบประมาณ นางสุภาพร  

สุวรรณละออง 
✓   ๑๖,๐๐๐ - 15,203 797 

 ด้านงานบุคคล         
๗ โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ  

(คร้ังที่  7) 
น.ส.ธนรรณพร  
แสงสว่าง 

✓   ๒๐๖,๒๐๐ - 200,000 6,200 

๘ เตรียมพัฒน์รักษ์องค์กร น.ส.ปริญาพร  
อุปการแก้ว 

✓   ๕๔,๘๖๐ - 50,000 4,860 

๙ สร้างขวัญและกำลังใจและพัฒนาระบบ
กลุ่มงานบุคคล 

นางภาวิณี  
แจ่มกระจ่าง 

✓   ๒๕,๐๐๐ - 12,019 12,981 

๑๐ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

นางภาวิณี  
แจ่มกระจ่าง 

  ✓ ๒๖๕,๓๙๐ - - - 

ด้านงานทั่วไป 
๑๑ พัฒนาระบบงานทะเบียน น.ส.ณิชาภัทร 

อภิบาลศักด์ิ 
✓   ๑๐,๐๐๐ - 10,000 0 

๑๒ โรงอาหารสะอาด นักเรียนปลอดภัย น.ส.ประภัสสร  
วิชัยดิษฐ์ 

  ✓ ๑๐,๐๐๐ - - - 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

ท่ี 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 

การดำเนินงาน งบประมาณ 

เสร็จสิ้น
แล้ว 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
อนุมัติ 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 

คงเหลือ 

๑๓ พัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ นายทิฐิกร บุญเช้ือ ✓   ๒๕,๐๐๐ - 27,000 -2,000 
๑๔ จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน น.ส.ธฤตวัน  

ญาณวีรศักดิ ์
✓   ๕,๐๐๐ - 2,050 1,950 

๑๕ ปรับปรุงพัฒนาห้องประชาสัมพันธ ์ น.ส.ธฤตวัน  
ญาณวีรศักดิ ์

✓   ๕,๐๐๐ - 5,000 0 

๑๖ ประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นางสัจจะ นิลอรุณ   ✓ ๓,๐๐๐ - - - 

๑๗ ปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา (ห้องเรียน
คอมพิวเตอร์) 

น.ส.โสภิตา มูสิกะ ✓   ๒๕,๐๐๐ - 24,900 100 

ด้านงานกิจการนักเรียน 
๑๘ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน น.ส.จงกล ศรีทอง ✓   ๑๗๖,๐๐๐ - 146,735 29,26

5 
๑๙ ธนาคารโรงเรียน น.ส.ณิชาภัทร 

อภิบาลศักด์ิ 
✓   ๔,๐๐๐ - 4,000 0 



 

 

 
 

ท่ี 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 

การดำเนินงาน งบประมาณ 

เสร็จสิ้น
แล้ว 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
อนุมัติ 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 

คงเหลือ 

งบเงินพัฒนาผู้เรียน 
ด้านวิชาการ 
๑ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ น.ส.ดรุณี เจริญรูป ✓   ๘๐,๐๐๐ - 12,990 67,01

0 
๒ ค่ายสะเต็มศึกษา น.ส.ภาวิณี  

แก้วกำเนิด 
✓   ๒๐,๐๐๐ - 20,000 0 

๓ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน นางสุภาภรณ์  
เช่ือมกระโทก 

✓   ๑๗,๑๗๔ - 1,400 15,77
4 

๔ ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ นายพรศักดิ์ 
ผกากรอง 

✓   ๑๗,๕๐๐ - 4,000 13,50
0 

๕ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ น.ส.ธัญสุตา แก้วรัตน์ ✓   ๒๑,๐๐๐ - 8,248 12,75
2 

๖ ฝึกทักษะสุขศึกษาเพื่อการแข่งขันทักษะ
วิชาการ 

นายพรศตวรรษ 
ป้องกัน 

  ✓ ๓,๐๐๐ - - - 

๗ ค่ายคณิตศาสตร์ น.ส.รัศมี จันทร์นูน ✓   ๒๐,๐๐๐ - 20,000 0 
๘ Christmas day น.ส.จงกล ศรีทอง ✓   ๑๓,๐๐๐ - 13,000 0 
๙ English camp น.ส.จงกล ศรีทอง ✓   ๒๐,๐๐๐ - 20,000 0 

๑๐ พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพือ่
การท่องเที่ยว 

น.ส.จงกล ศรีทอง ✓   ๑๐,๐๐๐ - 10,000 0 



 

 

 

 

 
 

ท่ี 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 

การดำเนินงาน งบประมาณ 

เสร็จสิ้น
แล้ว 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
อนุมัติ 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 

คงเหลือ 

๑๑ กิจกรรมวันตรุษจีน น.ส.ธฤตวัน  
ญาณวีรศักดิ ์

✓   ๑๐,๐๐๐ - 10,000 0 

๑๒ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาจีน น.ส.ธฤตวัน  
ญาณวีรศักดิ ์

✓   ๕,๐๐๐ - 4,000 1,000 

๑๓ โครงการส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ 
(ทัศนศิลป์) 

นายสุรชัย ลาชโรจน์ ✓   ๑๐,๐๐๐ - 9,876 124 

๑๔ ส่งเสริมศักยภาพด้านนาฏศิลป์ น.ส.ธนรรณพร  
แสงสว่าง  

✓   ๑๕,๐๐๐ - 11,000 4,000 

๑๕ วันสุนทรภู่ วันภาษาไทย และสัปดาห์
ห้องสมุด 

น.ส.ภาริตา พุฒนวน   ✓ ๘,๐๐๐ - - - 

๑๖ คลินิกหมอภาษา น.ส.แววดาว สุขแก้ว ✓   ๘,๐๐๐ - 7,701 299 
๑๗ โครงงานอาชีพเพื่อทักษะกระบวนการ

ดำเนินชีวิต 
น.ส.ธนิษราพร  
ทองเนียม 

✓   ๒๐,๐๐๐ - 20,628 -628 

๑๘ พัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่
มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

น.ส.ชลิตา  
สุวรรณนุรักษ์ 

✓   ๑๐,๐๐๐ - 9,226 774 

๑๙ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน น.ส.ภาวิณี  
แก้วกำเนิด 

✓   ๑๐,๐๐๐ - 9,362 638 



 

 
 

ท่ี 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 

การดำเนินงาน งบประมาณ 

เสร็จสิ้น
แล้ว 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
อนุมัติ 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 

คงเหลือ 

๒๐ โครงงานเกษตรในโรงเรียน นายนันทพัทธ์   
เจริญแก้วประสงค์ 

✓   ๑๐,๐๐๐ - 9,985 15 

ด้านงานทั่วไป 
๒๑ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย   และความ

ปลอดภัยของผู้เรียน 
น.ส.ประภัสสร  
วิชัยดิษฐ์ 

✓   ๑๐,๐๐๐ - 9,890 110 

๒๒ อย.นอ้ย /อสม.นอ้ย น.ส.ประภัสสร  
วิชัยดิษฐ์ 

  ✓ ๑๐,๐๐๐ - - - 

๒๓ โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ต 

นายอนุจิตร จันทศรี ✓   ๑๓๑,๓๒๖ - 140,181.
83 

-
8,855.

83 
๒๔ โครงการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 

สายพันธใ์หม่ ๒๐๑๙ 
น.ส.ประภัสสร  
วิชัยดิษฐ์ 

✓   ๓๐,๐๐๐ - 29,900 100 

ด้านงานกิจการนักเรียน 
๒๕ พัฒนาศักยภาพผู้เรียน น.ส.กนกวรรณ  

ไกรภูม ิ
✓   ๒๒๗,๐๐๐ - 52,720 174,2

80 
๒๖ ปันน้ำใจ สานสายใย เครือข่ายเตรียมพัฒน์ น.ส.ดรุณี เจริญรูป ✓   ๕๐,๐๐๐ - 37,130 12,87

0 
๒๗ ส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน นายสุทิศ ช่วยด้วง ✓   ๒๒,๐๐๐ - 20,000 2,000 
๒๘ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข 
นายสุทิศ ช่วยด้วง ✓   ๒๑,๐๐๐ - 7,810 13,19

0 



 

 
 

ท่ี 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 

การดำเนินงาน งบประมาณ 

เสร็จสิ้น
แล้ว 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
อนุมัติ 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 

คงเหลือ 

๒๙ พัฒนางานแนะแนวสู่การบริการรอบด้านฯ น.ส.จิรนันท์  
สนยาแหละ 

✓   ๖๗,๐๐๐ - 50,176 16,82
4 

๓๐ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ น.ส.ดารณี  
เรืองจันทร์ 

✓   ๔๗,๐๐๐ - 17,450 19,55
0 

๓๑ การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
ประจำปีการศึกษา 2563 

นายพรศตวรรษ 
ป้องกัน 

✓   ๕๐,๐๐๐ - 49,600 400 

๓๒ ส่งเสริมกีฬาฟุตบอล สพม.11 เพื่อความ
เป็นเลิศ 

นายพรศตวรรษ 
ป้องกัน 

✓   ๑๐,๐๐๐ - 10,000 0 

๓๓ ส่งเสริมกีฬาอำเภอและกีฬาจังหวัดเพื่อ
ความเป็นเลิศ 

นายพรศตวรรษ 
ป้องกัน 

✓   ๑๕,๐๐๐ - 15,000 0 

๓๔ ส่งเสริมกีฬาฟุตซอล จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เพื่อความเปน็เลิศ 

นายพรศตวรรษ 
ป้องกัน 

✓   ๑๐,๐๐๐ - 10,000 0 

๓๕ ส่งเสริมกีฬารักบี้ฟุตบอล จังหวัดสุราษฎร์
ธานี เพื่อความเป็นเลิศ 

นายเจนณรงค์ 
อุดมลาภ 

✓   ๒๐,๐๐๐ - 6,000 14,00
0 

๓๖ ส่งเสริมกีฬาเซปักตะกร้อ สพม.11 เพื่อ
ความเป็นเลิศ 

นายณัฏฐพล ใจห้าว  ✓   ๑๐,๐๐๐ - 1,100 8,900 

๓๗ ส่งเสริมกีฬามวยไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เพื่อความเปน็เลิศ 

นายประเสริฐพร 
พัฒนศิลป ์
 
 
 

✓   ๑๐,๐๐๐ - 10,000 0 



 

 

 

 

 

 
 

ท่ี 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 

การดำเนินงาน งบประมาณ 

เสร็จสิ้น
แล้ว 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
อนุมัติ 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 

คงเหลือ 

๓๘ โรงเรียนปลอดขยะ (ZERO WASTE 
SCHOOL) 

น.ส.ธนิษราพร  
ทองเนียม 

✓   ๕,๐๐๐ - 1,908 3,092 

๓๙ สร้างจิตสำนึก สุขนิสัย รักษ์ความสะอาด น.ส.ธนิษราพร  
ทองเนียม 

  ✓ ๔,๐๐๐ - - - 

๔๐ ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเข้าร่วมประกวด
การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านต่อต้านทุจริต 

น.ส.ธนรรณพร  
แสงสว่าง 

✓   ๑๐,๐๐๐ - 10,000 0 

งบเงินรายได้สถานศึกษา 
ด้านงานวิชาการ 
๔๑ ค่ายวิทยาศาสตร์ น.ส.จิราภา 

อินทพัฒน ์
✓   ๒๔๐,๐๐๐ - 190,405 49,59

5 
๔๒ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ ห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Science – 
Maths Program : SMP)   

น.ส.ภาวิณี  
แก้วกำเนิด 

✓   ๖๔๕,๑๖๐ - 446,175 198,9
85 

ด้านงานทั่วไป 
๔๓ ปรับปรุงงานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน น.ส.ดารณี เรือง

จันทร์ 
  ✓ ๙,๐๐๐ - - - 



 

 

 

 

 

 

 
 

ท่ี 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 

การดำเนินงาน งบประมาณ 

เสร็จสิ้น
แล้ว 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

ตามแผน 
ปฏิบัติการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
อนุมัติ 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 

คงเหลือ 

ด้านงานกิจการนักเรียน 
๔๔ โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และค่าย

คุณธรรม 
นายอนุจิตร จันทศรี ✓   ๒๖๓,๒๘๐ - 66,000 197,2

80 



 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
โครงการ/กิจกรรม  ………………………………………………………. 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สนองกลยุทธ์/ตัวชี้วัด ตามคำรับรองปฏิบัติราชการและจุดเน้นของ สพม.11  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ ………  …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    …………………………………………………………………………….. 
ผู้ประสานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  …………………………………………………………………………….. 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง/โครงการใหม ่
ระยะเวลา     …………………………………………………………………………….. 
 
 
หลักการและเหตุผล 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….. 
 
วัตถุประสงค์ 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 

เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ   
   …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  เชิงคุณภาพ   
   …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมและข้ันตอน ระยะเวลา ผูรั้บผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ 
  

 
 

 
 

2. ข้ันดำเนินการ 
 

 
 

 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
 

 
 

 
 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ………………………………………………………………………………………………………………. 
งบประมาณ 
  ………………………………………………………………………………………………………………. 
รายละเอียดงบประมาณและกิจกรรมหลัก 
 

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ 
วัสดุ ตอบแทน ใช้สอย รวม 

1 
     

2 
     

3 
     

4 
   

 
 

5 
     

6 
     

รวม 
    

 
 



 

การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 

 
 

เชิงคุณภาพ    
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงช่ือ...................................................                          ลงช่ือ...................................................... 
       (                               )                                             (                       ) 
ตำแหน่ง ……………………………………….                          ตำแหน่ง ............................................... 
 
 
 

ผูอ้นุมัติโครงการ 
 

ว่าท่ี ร้อยเอก............................................. 
(ภูพยงค์   คงชนะ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
 
 
 

 

 



 
 
 

 
คำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี  

ที่  ๑๓๕ / ๒๕๖๓ 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

……………………………………….. 
  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณตาม
โครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ ซึ่งโรงเรียนต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
  ในการนี ้ เพื ่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระหว่างวันท่ี ๗ - ๘ 
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ เข่ือนรัชชประภา อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี ดังนี้  

๑. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ กำกับ ติดตามการดำเนินการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประกอบด้วย 

๑. ว่าท่ี ร.อ.ภูพยงค์  คงชนะ           ผู้อำนวยการ       ประธานกรรมการ 
๒. นางสัจจะ   นิลอรุณ   ครู คศ.๓     รองกรรมการ 
๓. นางภาวิณี   แจ่มกระจ่าง  ครู คศ.๓  กรรมการ 
๔. นางสุมาลี   ซุ้นสุวรรณ  ครู คศ.๓  กรรมการ 
๕. นายอนุจิตร   จันทศรี    ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖. นางสุภาพร   สุวรรณละออง   ครู คศ.๒   กรรมการ 
๗. นายองค์พันเลิศ  พนมวัน ณ อยุธยา  ครู คศ.๒   กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางสาวธนิษราพร  ทองเนียม   ครู คศ.๑       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๙. นางสาวธัญสุตา  แก้วรัตน์   ครูอัตราจ้าง             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ๒. คณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีหน้าที่ จัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนและผู้เรียน
เป็นสำคัญ ประกอบด้วย 
 ๑. นายองค์พันเลิศ  พนมวัน ณ อยุธยา    ครู คศ.๒   ประธานกรรมการ 

๒. นางสัจจะ   นิลอรุณ   ครู คศ.๓    กรรมการ 
๓. นางภาวิณี     แจ่มกระจ่าง   ครู คศ.๓    กรรมการ 
๔. นางสุมาลี   ซุ้นสุวรรณ   ครู คศ.๓    กรรมการ 
๕. นางสุภาภรณ์   เช่ือมกระโชก    ครู คศ.๓    กรรมการ 
๖. นายประเสริฐ  สร้อยศรี   ครู คศ.๓    กรรมการ 
๗. นายพรศักดิ์   ผกากรอง ครู   ครู คศ.๒   กรรมการ 



 

 ๘. นางสาวณัฐณิชา  สามเค้ียม    ครู คศ.๒   กรรมการ 
 ๙. นางสาวรัศมี   จันทร์นูน   ครู คศ.๒   กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวพุทธิกา  กาญจนรักษ์   ครู คศ.๒   กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวประภัสสร  วิชัยดิษฐ์   ครู คศ.๒   กรรมการ 

๑๒. นายชัยพร   เชิญรัตนรักษ์   ครู คศ.๒   กรรมการ 
๑๓. นางสาวภาวิณี   แก้วกำเนิด   ครู คศ.๒   กรรมการ 
๑๔. นางสาวจารี  พรมสง    ครู คศ.๒   กรรมการ 
๑๕. นางสาวโสภิตา  มูสิกะ    ครู คศ.๒   กรรมการ 
๑๖. นางสาวจิราภา  อินทพัฒน์   ครู คศ.๒   กรรมการ 
๑๗. นายจรัญ   พรหมสุวรรณ   ครู คศ.๒   กรรมการ 
๑๘. นางสาวปวีณา  โชติช่วง    ครู คศ.๒   กรรมการ 
๑๙. นายทิฐิกร   บุญเช้ือ    ครู คศ.๒   กรรมการ 
๒๐. นางสาวจงกล  ศรีทอง    ครู คศ.๒   กรรมการ 
๒๑. นางสุภาพร   สุวรรณละออง   ครู คศ.๒   กรรมการ 
๒๒. นายสุรชัย   ลาชโรจน์   ครู คศ.๒   กรรมการ 
๒๓. นายประเสริฐพร  พัฒนศิลป์   ครู คศ.๒   กรรมการ 
๒๔. นายวาริน   จันทร์สงค์   ครู คศ.๒   กรรมการ 
๒๕. นางสาวภาริตา  พุฒนวน   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒๖. นางสาวดารณี  เรืองจันทร์   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒๗. นางสุภาวรรณ  หวานแก้ว   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒๘. นางสาวณิชาภัทร  อภิบาลศักด์ิ   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒๙. นายสุทิศ   ช่วยด้วง   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓๐. นางสาวดรุณี  เจริญรูป   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓๑. นายอนุจิตร   จันทศรี    ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓๒. นางศศิกรณ์  ศรีเขาล้าน   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓๓. นางสาวธฤตวัน  ญาณวีรศักดิ์   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓๔. นางสาวคุณากร  วาณิชย์เจริญ   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓๕. นางสาวธนรรณพร  แสงสว่าง   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓๖. นายพรศตวรรษ  ป้องกัน    ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓๗. นางสาวกนกวรรณ  ไกรภูมิ    ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓๘. นางสาวจิรนันท์  สนยาแหละ   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓๙. นางสาวชลิตา  สุวรรณนุรักษ์     ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔๐. นางสาวรัตติการณ์  ร่วมสนิท   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 



 

๔๑. นางสาวแววดาว  สุขแก้ว    ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔๒. นางสาวนวพร  ชูสุวรรณ์   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔๓. นางสาวกาญจนา  นุ่นด้วง    ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔๔. นางสาวภณิดา  ดำฝ้าย    ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔๕. นางสาวปริญาพร  อุปการแก้ว   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔๖. นายกัมพล   พินิจ    ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔๗. นางสาววริศรา  อินตาฝา   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔๘. นางสาวปริตตา  วาณิชย์ปกรณ์   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔๙. นางสาวจรรยา  รักษ์ด ี   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๕๐. นายณัฏฐพล  ใจห้าว    ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๕๑. นางภัทธิรา   จารุศักดาเดช   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๕๒. นายนันทพัทธ์  เจริญแก้วประสงค์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๕๓. นายพีรธรรม เพชระ   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๕๔. นางพัชรินทร์  เล่ียมแก้ว    พนักงานราชการ   กรรมการ 
๕๕. นางสาวสุรีรัตน์  ช่วยบำรง   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๕๖. นายเจนณรงค์  อุดมลาภ   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๕๗. ว่าท่ี ร.ต.ทินกร  เกิดขาว     ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๕๘. นางสาวฐิตินันท์  ปานแดง    เจ้าหน้าท่ีธุรการ   กรรมการ 
๕๙. นางสาวรัตนาภรณ์  ทองมุสิทธิ์     เจ้าหน้าท่ีพัสดุ   กรรมการ 
๖๐. นายชาติชาย  จีนหีต    พนักงานขับรถ   กรรมการ 
๖๑. นางสาวธนิษราพร  ทองเนียม   ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๖๒. นางสาวธัญสุตา  แก้วรัตน์      ครูอัตราจ้าง       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และจัดพิมพ์รวมรูปเล่ม และเข้าเล่มให้เรียบร้อย ประกอบด้วย 
 ๑. นายองค์พันเลิศ  พนมวัน ณ อยุธยา   ครู คศ.๒   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายประเสริฐ  สร้อยศรี    ครู คศ.๓   กรรมการ 
 ๓. นางสาวรัศมี   จันทร์นูน   ครู คศ.๒   กรรมการ 
 ๔. นางสาวธนิษราพร  ทองเนียม   ครู คศ.๑   กรรมการ 
 ๕. นางสาวปริตตา  วาณิชย์ปกรณ์   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 ๖. นางสาวธัญสุตา  แก้วรัตน์   ครูอัตราจ้าง               กรรมการและเลขานุการ 

 
๔. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม มีหน้าที่ ดูแล ประสานงาน จัดเตรียมอาหาร และเคร่ืองด่ืมบริการ 

แก่กรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประกอบด้วย 



 

 ๑. นางภัทธิรา   จารุศักดาเดช   ครูผู้ช่วย    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวปวีณา  โชติช่วง    ครู คศ.๒   กรรมการ 
 ๓. นางสุภาวรรณ  หวานแก้ว    ครู คศ.๑   กรรมการ 
 ๔. นางสาวรัตติการณ์  ร่วมสนิท   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 ๕. นางสาวชลิตา  สุวรรณนุรักษ์   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 ๖. นางสาวแววดาว  สุขแก้ว    ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

๗. นางสาวฐิตินันท์  ปานแดง    เจ้าหน้าท่ีธุรการ   กรรมการ 
๘. นางสาวรัตนาภรณ์  ทองมุสิทธิ์     เจ้าหน้าท่ีพัสดุ   กรรมการ 
๙. นางสาวปริญาพร  อุปการแก้ว   ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

๕. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ มีหน้าที่ จัดสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ ให้เพียงพอสำหรับ 
กรรมการในการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประกอบด้วย 
 ๑. นายวาริน   จันทร์สงค์    ครู คศ.๒   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายจรัญ   พรหมสุวรรณ   ครู คศ.๒   กรรมการ 

๓. นายสุทิศ   ช่วยด้วง   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔. นายนันทพัทธ์  เจริญแก้วประสงค์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๔. นายเจนณรงค์  อุดมลาภ    ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๕. นายสุรชัย   ลาชโรจน์   ครู คศ.๒   กรรมการและเลขานุการ 

๖. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ มีหน้าที่ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์โสต เคร่ืองเสียง  
คอมพิวเตอร์ ไว้ใช้สำหรับการทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประกอบด้วย 
 ๑. นายอนุจิตร   จันทศรี      ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายประเสริฐ  สร้อยศรี   ครู คศ.๓   กรรมการ 
 ๓. นายทิฐิกร   บุญเช้ือ      ครู คศ.๒   กรรมการ 

๔. นายพรศตวรรษ  ป้องกัน    ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๗. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ มีหน้าที่ ถ่ายภาพการทำแผนปฏบิัติราชการประจำปี  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ พร้อมทั้งรวบรวมส่งฝ่ายประเมินผล ประกอบด้วย 
 ๑. นางสาวณิชาภัทร  อภิบาลศักด์ิ     ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายทิฐิกร   บุญเช้ือ    ครู คศ.๒   กรรมการ 

๓. ว่าท่ี ร.ต.ทินกร  เกิดขาว     ครูอัตราจ้าง   กรรมการและเลขานุการ 
๘. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ จัดทำบัญชีเบิก - จ่าย สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมด  

ประกอบด้วย 
 ๑. นางสุภาพร   สุวรรณละออง   ครู คศ.๒   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางภัทธิรา   จารุศักดาเดช   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 ๓. นางสาวพุทธิกา  กาญจนรักษ์   ครู คศ.๒   กรรมการและเลขานุการ 



 

๙. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ทำหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปี ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ ประกอบด้วย 
 ๑. นางสาวธฤตวัน  ญาณวีรศักดิ์   ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวปริญาพร  อุปการแก้ว   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 ๓. นางสาวกนกวรรณ  ไกรภูมิ     ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ทำหน้าที่ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล ประเมินการจัดทำ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ จัดทำรายงานสรุปผลต่อฝ่ายบริหารตามวัน เวลา ที่กำหนด 
ประกอบด้วย 

๑. นายองค์พันเลิศ  พนมวัน ณ อยุธยา   ครู คศ.๒   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายประเสริฐ  สร้อยศรี    ครู คศ.๓   กรรมการ 
 ๓. นางสาวรัศมี   จันทร์นูน   ครู คศ.๒   กรรมการ 
 ๔. นางสาวธนิษราพร  ทองเนียม   ครู คศ.๑   กรรมการ 
 ๕. นางสาวปริตตา  วาณิชย์ปกรณ์   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 ๖. นางสาวธัญสุตา  แก้วรัตน์   ครูอัตราจ้าง               กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๑. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน มีหน้าที่ ติดต่อวิทยากรและประสานงานสถานที่จัดกิจกรรม 

๑. นางสาวฐิตินันท์  ปานแดง    เจ้าหน้าท่ีธุรการ   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายชาติชาย   จีนหีต    พนักงานขับรถ   กรรมการ 

๓. นางสาวรัตนาภรณ์  ทองมุสิทธิ์     เจ้าหน้าท่ีพัสดุ   กรรมการเลขานุการ 
 

  ขอให้คณะกรรมการทุกฝ่ายท่ีได้รับการแต่งต้ัง ดำเนินการวางแผน เตรียมการและพิจารณาส่ังการให้งาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อให้เกิดผลดีแก่นักเรียนและทางโรงเรียนต่อไป 
 
   ส่ัง ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
       
 
 

          
                      (นางสัจจะ นิลอรุณ) 
                     ครู รักษาการในตำแหน่ง 
                          ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี  
 
 
 



 
 

 


