
  
 
 
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
 

 
 

          แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
          ประจำปี ๒๕๖๔ 

 
 
 

 
 

         
 
 
 
        ฝ่ายงานพัสด ุ

        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎรธ์านี 
                        อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 



 
 

     บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ท่ี /๒๕๖๔                                    วันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
เร่ือง   ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในประกาศ 
 
เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี 
 
 ตามพระราชบัญญั ติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  มาตรา ๑๑            
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ 
กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย         
ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 
 บัดนี้ กลุ่มงาน/สาระฯ ภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ได้จัดทำแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามในประกาศ
เพื่อเผยแพร่แผนการจัดจัดจ้างดังกล่าวต่อไป 
   
 
 
       (นางสาวณัฐณิชา  สามเค่ียม) 
                                                                      หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
 
                            
 
       เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติ 
 
                      
 
      ว่าท่ี ร้อยเอก 
                                                        (ภูพยงค์  คงชนะ) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 



 
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 

เร่ือง เผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
  ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานรัฐตามท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ 
 

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี จึงได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการงานพัสดุของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ สุราษฎร์ธานี และเพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และ
ตรวจสอบได้ ตรารายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

      
จึงขอประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

 

   ประกาศ ณ วันท่ี  ๓๐ เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖4  
 
 
 

ว่าท่ี ร้อยเอก 
                                       (ภูพยงค์  คงชนะ) 

         ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ 
สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์อื่นท่ี
เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ท่ีกำหนดให้ส่วนราชการจะต้องมีการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี โดย
กำหนดวิธีการจัดหาให้สอดคล้องกับภารกิจ เหมาะสมกับระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องโดยมุ่งหวังให้มีการ
แข่งขันที่เป็นธรรม รวมถึงตามพระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.
๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ กำหนดว่า การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการดำเนินการโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม โดย
พิจารณาประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพวัตถุประสงค์ท่ีจะใช้ ราคาและประโยชน์
ระยะยาวของส่วนราชการท่ีจะได้รับ ท้ังนี้ เพื่อให้ส่วนราชการมีวิธีการจัดหาพัสดุให้เกิดความคุ้มค่า (Value or 
Money) ความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน 
 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ประกาศ ของทางราชการท่ีเกี่ยวข้อง และให้การจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี จึงได้จัดทำ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัสดุของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สอดคล้อง
กับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศของทางราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๒.๒ เพื่อให้การบริหารงานพัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 ๒.๓ เพื่อให้มีแนวทางในการบริหารงานพัสดุท่ีชัดเจน ป้องกันการเกิดข้อผิดพลาด ลดภาระหรือความ
ซ้ำซ้อนในการจัดหาพัสดุ รวมถึงปัญหาอันเนื่องมาจากการไม่เข้าใจในระเบียบปฏิบัติหรือช่วงเวลาในการจัดหา
พัสดุ 
 ๒.๔ เพื่อให้ผู้บริหารของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สามารถตรวจสอบและ
รับทราบข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุทุกประเภทของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
 
๓. วิธีดำเนินการ 
 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โดยฝ่ายงานพัสดุ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์
ธานี ซึ่งรับผิดชอบงานพัสดุของหน่วยงาน ได้พิจารณา วิเคราะห์ความต้องการพัสดุของทุกกลุ่มงานในโรงเรียน



เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี จากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงได้จัดทำ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว โดยจำแนกรายจ่ายตามงบประมาณของโรงเรียน ซึ่งในแต่ละรายการ
ประกอบด้วย วงเงินโดยประมาณ ช่ือโครงการ/รายการ ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
๔. ระยะเวลาในการจัดซ้ือจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ในการจัดหาพัสดุตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดให้มีการจัดซื้อจัด
จ้าง ต้ังแต่ช่วงระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างท่ี
แนบนี้ 
 
๕. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๕.๑ การดำเนินงานด้านพัสดุของโรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ถูกต้อง 
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ของทางราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๕.๒ การบริหารงานพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 ๕.๓ การบริหารงานพัสดุมีความชัดเจน ป้องกันการเกิดข้อผิดพลาด ลดภาระหรือความซ้ำซ้อนในการ
จัดหาพัสดุ รวมถึงปัญหาอันเนื่องมาจากการไม่เข้าใจในระเบียบปฏิบัติหรือช่วงเวลาในการจัดหาพัสดุ 
 ๕.๔ ผู้บริหารของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สามารถตรวจสอบและรับทราบ
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุทุกประเภทของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ท้ังใน
รอบเดือน ไตรมาส หรือตลอดปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายการ วิธีการ 

จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซ้ือจัด

จ้าง (เดือน/ปี) 
งบประมาณที่ได้รับ  
อนุมัติในปี ๒๕๖๔ 

ผู้รับผิดชอบ 

ด้านงานวิชาการ 
๑ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

๑.๑ ศิลปหัตถกรรม ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๙๙,๐๐๐ ครูจิราภา อินทพัฒน์ 
๑.๒ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฎสุราษฎร์
ธานี 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๕,๐๐๐ ครูจิราภา อินทพัฒน์ 

๑.๓ มอ.วิชาการ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๔,๐๐๐ ครูจิราภา อินทพัฒน์ 
๑.๔ วชิรวิชาการ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๑๐,๐๐๐ ครูจิราภา อินทพัฒน์ 
๑.๕ การแข่งขันวันรพี, วนัรัฐธรรมนูญ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๒,๐๐๐ ครูณิชาภัทร อภิบาลศักดิ์ 
๑.๖ การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๒,๐๐๐ ครูสุภาวรรณ หวานแก้ว 
๑.๗ การแข่งขันเศรษฐศาสตร์ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๒,๐๐๐ ครูดารณี เรืองจันทร์ 
๑.๘ ASEAN ACTIVITIES ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๕,๕๐๐ ครูดารณี เรืองจันทร์ 
๑.๙ ฝึกทักษะสุขศึกษาเพื่อการแข่งขันทักษะ
วิชาการ 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๓,๐๐๐ ครูณัฏฐพล ใจห้าว 

๒ พัฒนาระบบงานวิชาการ  
๒.๑ ส่งเสริมวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๑,๘๐๐ ครูจรัญ พรหมสุวรรณ 
๒.๒ พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๔,๕๐๐ ครูดรุณี เจริญรูป 



๒.๓ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๙,๐๐๐ ครูจารี พรหมสง 

 ๒.๔ พัฒนาสำนักงานวิชาการ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๒๓,๐๐๐ ครูภณิดา ดำฝ้าย 
๒.๕ พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(CAI) เพื่อการเรียนการสอนออนไลน ์

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๑๒๐,๐๐๐ ครูสุมาลี ซุ้นสุวรรณ 

๓ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Science-Math Program : SMP) 
๓.๑ สอนเสริมศักยภาพนอกเวลาเรียนด้าน
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๓๐,๐๐๐ ครูดรุณี เจริญรูป 

๓๒ ค่ายบูรณาการวิชาการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายนอก 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๒๑๐,๐๐๐ ครูภาวิณี แก้วกำเนิด 

๓.๓ ค่ายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ภายใน
โรงเรียน) 

ค่าวัสดุ 
ค่าใช้สอย 

เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๑๐๐,๐๐๐ ครูภาวิณี แก้วกำเนิด 

๓.๔ จ้างเจ้าหน้าท่ีประจำห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 

ค่าจ้างครูอัตรา
จ้าง 

เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๑๑๐,๐๐๐ ครูจรัญ พรหมสุวรรณ 

๔ แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ 
๔.๑ กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (TUPST 
OPEN HOUSE) 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๕,๐๐๐ ครูดรุณี เจริญรูป 

๔.๒ นิทรรศการ OCOP และ OSOP ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๑๕,๐๐๐ ครูดรุณี เจริญรูป 
๔.๓ ส่งเสริมโอกาสนักเรียนแลกเปล่ียน ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๑๐,๐๐๐  

๕ ปันน้ำใจ สานสายใย ในเครือเตรียมพัฒน์ 
๕.๑ ติวเข้มเติมเต็มความรู้พิชิตโอเน็ต ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๑๕,๐๐๐ ครูดรุณี เจริญรูป 



ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ค่าใช้สอย 
๖ พัฒนาระบบงานประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา 
ค่าวัสดุ 
ค่าใช้สอย 

เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๑๘,๐๐๐ ครูประเสริฐ สร้อยศรี 

๗ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๑๕,๐๐๐ ครูสุภาภรณ์ เช่ือมกระโทก 
 
 

๘ โรงเรียนมาตรฐานสากล 
๘.๑ การประเมินคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากลในระดับโรง 
เรียน (Sc QA) 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๑๕,๐๐๐ ครูปวีณา โชติช่วง 

๘.๒ การประเมินโรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๕,๐๐๐ ครูปวีณา โชติช่วง 

๙ โครงการพัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ภายในโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๑๑๗,๐๐๐ ครูทิฐิกร บุญเช้ือ 

๑๐ พัฒนาระบบงานทะเบียน ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๙,๐๐๐ ครูณิชาภัทร อภิบาลศักดิ์ 
๑๑ พัฒนาคุณภาพด้านส่ือและเทคโนโลยี 

๑๑.๑ กิจกรรมเดินสายใยแก้วนำแสงเส้นทาง
หอประชุมและอาคารโรงฝึกงาน 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๓๖,๐๐๐ ครูอนุจิตร จันทศรี 

๑๑.๒ กิจกรรมขยายระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย 
หอประชุมและอาคารโรงฝึกงาน 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๒๐,๐๐๐ ครูอนุจิตร จันทศรี 



๑๑.๓ กิจกรรมติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด
หอประชุมและอาคารโรงฝึกงาน 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๕๑,๗๐๕ ครูอนุจิตร จันทศรี 

๑๑.๔ กิจกรรมจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คห้อง
คอมพิวเตอร์ 

ค่าวัสดุ 
โน๊ตบุ๊ค 

เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๙๐,๐๐๐ ครูอนุจิตร จันทศรี 

๑๑.๕ กิจกรรมเช่าอินเทอร์เน็ต ค่าเช่า เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๑๖๘,๐๐๐ ครูอนุจิตร จันทศรี 
๑๑.๖ กิจกรรมประกันภัยทรัพย์สินอุปกรณ์
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๕,๔๐๐ ครูอนุจิตร จันทศรี 

๑๑.๗ จัดหาส่ือ - อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ 
(printer/หมึกพิมพ์/กระดาษ ฯลฯ) 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๑๒๐,๖๓๒ ครูทิฐิกร บุญเช้ือ 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๑๒ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

๑๒.๑ ค่ายคณิตศาสตร์ ค่าวัสดุ 
ค่าใช้สอย 

เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๑๗,๐๐๐ ครูชัยพร เชิญรัตนรักษ์ 
ครูพุทธิกา กาญจนรักษ์ 

๑๒.๒ เรียนรู้เทคโนโลยีด้วยโปรแกรม GSP ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕  ครูปริญาพร อุปการแก้ว 
ครูณัฐพร เกื้อฉิม 

๑๒.๓ การจัดการเรียนรู้แบบเปิดช้ันเรียน ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๔,๕๐๐ ครูปริญาพร อุปการแก้ว 
ครูนฤมินทร์ ค่านคร 

๑๒.๔ ผลิตส่ือการจัดการเรียนการสอน ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๔,๕๐๐ ครูนฤมินทร์ ค่านคร 
ครูประภัสสร วิชัยดิษฐ์ 



๑๒.๕ พัฒนาปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ค่าวัสดุ 
ค่าใช้สอย 

เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๗,๒๐๐ ครูดรุณี เจริญรูป 
ครูกัมพล  พินิจ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๓ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑๓.๑ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ค่าวัสดุ 
ค่าใช้สอย 

เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๑๐,๐๐๐ ครูจรัญ พรหมสุวรรณ 
ครูปวีณา โชติช่วง 

๑๓.๒ ค่ายสะเต็มศึกษา (นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น) 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๒๒,๐๐๐ ครูภาวิณี แก้วกำเนิด 

๑๓.๓ ค่ายวิทยาศาสตร์ (นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย) 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕  ครูจิราภา อินทพัฒน์ 

๑๓.๔ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๕,๐๐๐ ครูศสิกรณ์ ศรีเขาล้าน 
๑๓.๕ การยกระดับการใช้ทักษะและ
กระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อก้าวทันโลกยุค 
๔.๐ 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๒๐,๐๐๐ ครูทิฐิกร เช้ือบุญ 

 ๑๓.๖ จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์การทดลอง
วิทยาศาสตร์ 

ค่าวัสดุ 
กล้องจุลทรรศน์ 

เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๑๐,๐๐๐ ครูจารี พรหมสง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๑๔ วันสุนทรภู่ วันภาษาไทย ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕  ครูรัตติการณ์ ร่สมสนิท 
๑๕ คลินิคหมอภาษา ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๕,๐๐๐ ครูแววดาว สุขแก้ว 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
๑๖ พัฒนาส่ือการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๙,๐๐๐ ครูณิชาภัทร อภิบาลศักดิ์ 



ศึกษา 
๑๗ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕  ครูสุภาวรรณ หวานแก้ว 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๑๘ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศ 

๑๘.๑ พัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ
เพื่อการท่องเท่ียว 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕  ครูจงกล ศรีทอง 

๑๘.๒ English camp ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๑๕,๐๐๐ ครูจงกล ศรีทอง 
๑๘.๓ Christmas Day ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๕,๐๐๐ ครูจงกล ศรีทอง 
๑๘.๔ ภาษาอังกฤษวันละคำ วันละประโยค 
(A word A Sentence A Day) 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕   

๑๘.๕ วันตรุษจีน ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๑๐,๐๐๐ ครูธฤตวัน ญาณวีรศักดิ์ 
๑๘.๖ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาจีน ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๓,๐๐๐ ครูธฤตวัน ญาณวีรศักดิ์ 
๑๘.๗ พัฒนาส่ือการสอนภาษาต่างประเทศ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๕,๐๐๐ ครูสัจจะ นิลอรุณ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 
๑๙ ส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 

 ๑๙.๑ ส่งเสริมกีฬารักบี้ฟุตบอลโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อความเป็นเลิศ 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๒๕,๐๐๐ ครูเจนณรงค์ อุดมลาภ 

๑๙.๒ ส่งเสริมกีฬาอำเภอและกีฬาจังหวัดเพื่อ
ความเป็นเลิศ 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕  ครูประเสริฐพร พัฒนศิลป์ 

๑๙.๓ ส่งเสริมกีฬาฟุตซอล จังหวัดสุราษฎร์ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕   



ธานีเพื่อความเป็นเลิศ 
๑๙.๔ ส่งเสริมกีฬาฟุตบอล สพม.สฎ.ชพ. เพื่อ
ความเป็นเลิศ 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕   

๑๙.๕ ส่งเสริมกีฬามวยไทย เพื่อความเป็นเลิศ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕  ครูประเสริฐพร พัฒนศิลป์ 
๑๙.๖ ส่งเสริมกีฬาตะกร้อ เพื่อความเป็นเลิศ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕  ครูณัฏฐพล ใจห้าว 
๑๙.๗ การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๕๐,๐๐๐ ครูประเสริฐพร พัฒนศิลป์ 

๑๙.๘ กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์กีฬา  ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๑๐,๐๐๐ ครูณัฏฐพล ใจห้าว 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๒๐ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดนตรีและนาฏศิลป์ 

๒๐.๑ พัฒนาส่ือการสอนกลุ่มสาระศิลปะ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๙,๐๐๐  
๒๐.๒ ฝึกซ้อมดนตรีไทยและดนตรีสากลนอก
เวลาเรียน 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๑๕,๐๐๐ ครูประเสริฐพร สร้อยศรี 

๒๐.๓ ส่งเสริมการเรียนและพัฒนาศักยภาพ
ด้นดนตรีไทยและดนตรีสากล 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๑๕,๐๐๐ ครูประเสริฐพร สร้อยศรี 

๒๐.๔ ส่งเสริมการเรียนและพัฒนาศักยภาพ
ด้านนาฏศิลป์ 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๔๔,๐๐๐ ครูธนรรณพร แสงสว่าง 

 ๒๐.๕ ปรับปรุงพัฒนาวงดนตรีไทย ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๑๕,๐๐๐ ครูประเสริฐพร สร้อยศรี 
๒๐.๖ ส่งเสริมเอกลักษณ์ชาวเตรียมพัฒน์ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๑๕,๐๐๐ ครูประเสริฐพร สร้อยศรี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 



๒๑ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒๑.๑ ปุ๋ยหมักจากใบไม้ธรรมชาติ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕  ครูนันทพัทธ์ เจริญแก้วประสงค์ 
๒๑.๒ โครงงานเกษตรในโรงเรียน ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๕,๐๐๐ ครูนันทพัทธ์ เจริญแก้วประสงค์ 
๒๑.๓ ตลาดนัดสร้างอาชีพ เตรียมพัฒน์รักษ์
โลก 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๑๐,๐๐๐ ครูภัทธิรา จารุศักดาเดช 

๒๑.๔ โครงงานอาชีพเพื่อทักษะกระบวนการ
ดำเนินชีวิต 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๒๐,๐๐๐ ครูธนิษราพร ทองเนียม 

๒๑.๕ โรงเรียนปลอดขยะ (ZERO WASTE 
SCHOOL) 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕  ครูธนิษราพร ทองเนียม 

๒๑.๖ สร้างจิตสำนึก สุขนิสัย รักษ์ความ
สะอาด 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕  ครูธนิษราพร ทองเนียม 

ด้านงานทั่วไป 
๒๒ ปรับปรุงพัฒนาอาคารและสถานท่ี 

๒๒.๑ ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๑๐,๘๐๐ ครูบุรณิส ดำใหม่ 
๒๒.๒ ปรับปรุงและซ่อมแซมห้องเรียนและ
ห้องพิเศษ 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๑๐,๘๐๐ ครูบุรณิส ดำใหม่ 

๒๒.๓ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
ภายในโรงเรียน 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๙,๐๐๐ ครูบุรณิส ดำใหม่ 

๒๒.๔ ปรับปรุงทางเท้าและขอบฟุตบาท ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๗,๒๐๐ ครูบุรณิส ดำใหม่ 
๒๒.๕ ปรับปรุงป้ายบอกทางและอาคาร
ภายในโรงเรียน 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๖,๓๐๐ ครูบุรณิส ดำใหม่ 



 ๒๒.๖ ปรับปรุงบอร์ดประกาศและ
ประชาสัมพันธ์ภายในโรงเรียน 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๗,๒๐๐ ครูบุรณิส ดำใหม่ 

๒๒.๗ ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๓,๖๐๐ ครูบุรณิส ดำใหม่ 
๒๒.๘ จัดทำป้ายจราจรภายในโรงเรียน ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๗,๖๕๐ ครูบุรณิส ดำใหม่ 
๒๒.๙ จัดทำหลังคา (Cover Way) อาคาร ๒ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๗๐,๐๔๕ ครูบุรณิส ดำใหม่ 
๒๒.๑๐ จัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๗,๒๐๐ ครูบุรณิส ดำใหม่ 
๒๒.๑๑ จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือช่าง ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๗,๒๐๐ ครูบุรณิส ดำใหม่ 
๒๒.๑๒ ไม้กั้นประตูเข้าออกโรงเรียนอัตโนมัต ิ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๓๖,๐๐๐ ครูบุรณิส ดำใหม่ 
๒๒.๑๓ ปรับปรุงซ่อมแซมเสาธงชาติประจำ
โรงเรียน 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕   

๒๒.๑๔ ซ่อมแซมระบบประปาบาดาล ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๑๘,๐๐๐ ครูบุรณิส ดำใหม่ 
๒๒.๑๕ ต่อเติมหลังคาเช่ือมต่อระหว่างโรง
ฝึกงาน 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๕๖,๗๐๐ ครูบุรณิส ดำใหม่ 

๒๒.๑๖ ปรับภูมิทัศน์ ส่ิงแวดล้อม ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๙๐,๐๐๐ ครูนันทพัทธ์ เจริญแก้วประสงค์ 
๒๒.๑๗ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๙,๐๐๐ ครูธนรรณพร แสงสว่าง 
๒๒.๑๘ ปรับปรุงห้องเรียน winner ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๑๕,๐๐๐ ครูองค์พันเลิศ พนมวัน ณ 

อยุธยา 
๒๒.๑๙ ปรับปรุงห้องกิจการนักเรียน ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๑๓,๕๐๐ ครูอนุจิตร จันทศรี 
๒๒.๒๐ ปรับปรุงพัฒนาห้องประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๔,๕๐๐ ครูธฤตวัน ญาณวีรศักดิ์ 
๒๒.๒๑ ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร ์ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๒๔,๐๐๐ ครูปริตรตา วาณิชย์เจริญ  
๒๒.๒๒ ปรังปรุงร้านค้าสวัสดิการ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๑๐,๐๐๐ ครูภัทธิรา จารุศักดาเดช 



๒๒.๒๓ ปรับปรุง ซ่อมแซมหลังคาคลุมบันได
ทางขึ้นอาคาร ๑  

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๔๔,๑๘๓  

๒๓ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 ๒๓.๑ โรงอาหารสะอาด นักเรียนปลอดภัย ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๖,๓๐๐ ครูประภัสสร วิชัยดิษฐ์ 

๒๓.๒ อย.น้อย ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๖,๓๐๐ ครูประภัสสร วิชัยดิษฐ์ 
๒๓.๓ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๖,๓๐๐ ครูประภัสสร วิชัยดิษฐ์ 
ครูวรพล ธานีรัตน์ 

๒๔ ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่ม
บริหารงานท่ัวไป 

     

๒๔.๑ โครงการรับนักเรียนปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕  ครูสัจจะ นิลอรุณ 

๒๔.๒ โครงการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๑๘,๐๕๐ ครูสัจจะ นิลอรุณ 

๒๔.๓ ธนาคารโรงเรียน ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๔,๕๐๐ ครูณิชาภัทร อภิบาลศักดิ์ 
๒๔.๔ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการศึกษา 

   ๔,๕๐๐ ครูจรัญ พรหมสุวรรณ 

๒๔.๕ โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๓,๖๐๐ ครูธฤตวัน ญาณวีรศักดิ์ 
๒๕ เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

๒๕.๑ เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อเช้ือไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ 

ค่าวัสดุ 
หน้ากากอนามัย  

เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๔๐,๐๐๐ ครูจิราภา อินทพัฒน์ 



เจลแอลกอฮอล์ 
๒๕.๒ อสม.น้อย ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๙,๐๐๐ ครูวรพล ธานีรัตน์ 

ด้านงานกิจการนักเรียน 
๒๖ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข 
ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕   

๒๖.๑ ขับเคล่ือนห้องเรียนสีขาว ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๕,๐๐๐ ครูกาญจนา นุ่นด้วง 
๒๖.๒ วันงดสูบบุหรี่โลก ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕   

 ๒๖.๓ วันต่อต้านยาเสพติด ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๕,๐๐๐ ครูกาญจนา นุ่นด้วง 
๒๖.๔ ตรวจสารเสพติด ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๙,๖๐๐ ครูกาญจนา นุ่นด้วง 

๒๗ ประชาธิปไตยในโรงเรียน      
 ๒๗.๑ สนับสนุนกิจกรรมสภานักเรียน ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๕,๐๐๐ ครูณัฏฐพล ใจห้าว 

๒๗.๒ เลือกตั้งสภานักเรียน ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๒,๐๐๐ ครูณัฏฐพล ใจห้าว 
๒๗.๓ ส่งเสริมศักยภาพผู้นำนักเรียน ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๕,๐๐๐ ครูณัฏฐพล ใจห้าว 
๒๗.๔ ส่งเสริมศักยภาพคณะกรรมการสภา
นักเรียน 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๒๓,๐๐๐ ครูณัฏฐพล ใจห้าว 

๒๗.๕ อบรม กสน. ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๕๓,๘๔๐ ครูกนกวรรณ ไกรภูม ิ
๒๘ พัฒนาบุคลากรด้านลูกเสือ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๔๕,๐๐๐ ครูประเสริฐพร พัฒนศิลป์ 
๒๙ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และค่ายคุณธรรม      

๒๙.๑ กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๑๘๕,๑๕๐ ครูอนุจิตร จันทศรี 
๒๙.๒ กิจกรรมค่ายคุณธรรมและจริยธรรม ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๖๐,๐๐๐ ครูดารณี เรืองจันทร์ 

๓๐ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน      



๓๐.๑ กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๕๔,๐๐๐ ครูพรศักดิ์ ผกากรอง 
๓๐.๒ กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕  ครูสุรชัย ลาจโรจน์ 
๓๐.๓ กิจกรรมประชุมเครือข่ายรถรับส่ง ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๒,๗๐๐ ครูสุรชัย ลาจโรจน์ 
๓๐.๔ กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๒๕,๐๐๐ ครูกาญจนา นุ่นด้วง 
๓๐.๕ กิจกรรมอบรมวิทยุสังเคราะห์ความถ่ี
ประเภท ๒  

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕  ครูอนุจิตร จันทศรี 

๓๐.๖ เพศวิถีศึกษา ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๔,๐๐๐ ครูเจนณรงค์ อุดมลาภ 
๓๐.๗ กิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน 
(กองร้อย) 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๕,๐๐๐ ครูอนุจิตร จันทศรี 

๓๑ กิจกรรมวันสำคัญ      
 ๓๑.๑ วันไหวคร ู ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕  ครูดารณี เรืองจันทร์ 

๓๑.๒ วันประดับเข็มพระเกี้ยว ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕  ครูดารณี เรืองจันทร์ 
๓๑.๓ วันเอดส์โลก ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕  ครูณัฏฐพล ใจห้าว 
๓๑.๔ วันปัจฉิมนิเทศ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๓๐,๐๐๐ ครูกนกวรรณ ไกรภูม ิ

๓๒ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

๓๒.๑ ชมพูล้อมรัก ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๒,๐๐๐ ครูดารณี เรืองจันทร์ 
๓๒.๒ รักษ์ความเป็นไทย หัวใจชาวเตรียม  ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๔,๐๐๐ ครูดารณี เรืองจันทร์ 
๓๒.๓ สิกขาธรรม ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๒,๐๐๐ ครูดารณี เรืองจันทร์ 
๓๒.๔ ปลูกธรรมกลางใจ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๒,๐๐๐ ครูดารณี เรืองจันทร์ 
๓๒.๕ โครงงานคุณธรรม ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๕,๐๐๐ ครูดารณี เรืองจันทร์ 



๓๓ พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      
๓๓.๑ ทัศนศึกษา ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๓๐,๐๐๐ ครูกนกวรรณ ไกรภูม ิ
๓๓.๒ กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๕๐,๐๐๐ ครูประเสริฐพร พัฒนศิลป์ 
๓๓.๓ กิจกรรมแนะแนว ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๓๕,๐๐๐ ครูกนกวรรณ ไกรภูม ิ

ครูจิรนันท์ สนยาแหละ 
๓๓.๔ กิจกรรมชุมนุม ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕  ครูณัฏฐพล ใจห้าว 
๓๓.๕ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๕,๐๐๐ ครูจิรนันท์ สนยาแหละ 

 ๓๓.๖ กิจกรรม นศท ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๗,๐๐๐ ครูองค์พันเลิศ พนมวัน ณ 
อยุธยา 

๓๔ พัฒนาบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานเป็น
พนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา (พสน.) 

ค่าวัสดุ 
ค่าใช้สอย 

เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๒๘,๐๐๐ รองผู้อำนวยการปฐมา ชูศักด์ิ 

ด้านงานงบประมาณ      
๓๕ พัฒนาระบบบริหารงานประมาณ      

๓๕.๑ กิจกรรมการเบิกจ่าย ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๗,๐๒๐ ครูสุภาพร สุวรรณละออง 
๓๕.๒ กิจกรรมการจัดทำบัญชี ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๕,๔๓๐ ครูสุภาพร สุวรรณละออง 
๓๕.๓ พัฒนาแผนปฏิบัติการ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๒๐,๗๐๐ ครูองค์พันเลิศ พนมวัน ณ 

อยุธยา 
๓๕.๔ พัฒนาระบบแผนงาน ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๙๘,q๐๐ ครูณัฐพร เกื้อฉิม 
๓๕.๕ ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ค่าวัสดุ 
ค่าใช้สอย 

เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๑๘,๐๐๐ ครูองค์พันเลิศ พนมวัน ณ 
อยุธยา 



๓๖ พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร      
๓๖.๑ พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๑๘๐,๐๐๐ ครูสุมาลี ซุ้นสุวรรณ 

ครูธนรรณพร แสงสว่าง 
๓๖.๒ กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติ สร้าง
ขวัญและกำลังใจ 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๑๓,๕๐๐ กลุ่มงานบุคคล 

๓๖.๓ พัฒนาระบบงานกลุ่มงานบุคคล ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๑๓,๕๐๐ กลุ่มงานบุคคล 
๓๖.๔ กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๑๑๗,๐๐๐ กลุ่มงานบุคคล 
๓๖.๕ ศึกษาดูงานกลุ่มงานบุคคล ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ ๙,๐๐๐ ครูธนรรณพร แสงสว่าง 

 
 
 


