
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานแผนงานและนโยบาย กลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 

ที่        งป......./๒๕๖5 วันที่  18    พฤษภาคม   2565 

เร่ือง การกำกับ ติดตาม การรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  
          พ.ศ. 2565 รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 

  ตามที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
การศึกษา พ.ศ. 25๖4 ซึ่งครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในช่วง 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - เดือน
มีนาคม 2565)  และได้แจ้งให้ผู ้รับผิดชอบโครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ .ศ. 25๖4 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) ให้กลุ่มแผนงาน
และนโยบายทราบภายในสิ้นเดือนเมษายน 2565 นั้น 

ในการนี้กลุ่มแผนงานและนโยบาย ได้รับรายงานข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖5 รอบ ๖ เดือน ดังนี้ 

  ๑. โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว     จำนวน      36 โครงการ 
  ๒. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ   จำนวน      - โครงการ 
  ๓. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ    จำนวน      1 โครงการ   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 

 

                           (นายองค์พันเลิศ  พนมวัน ณ อยุธยา) 

                            หวัหนา้งานแผนงานและนโยบาย 
 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………. 

............................................................................................................................. ................................................. 

 

 

                            (นางสภุาพร สุวรรณละออง) 

                              หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ....................................................................................................... ............................ 

...................................................................................................... ........................................................................ 

 

  

                               (นางสาวสุกัญญา ทิพย์พินิจ) 

                                  รองผู้อำนวยการการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………. 

............................................................................................................................. ................................................. 

 

                                            ว่าที่ ร้อยเอก 

                                                                   (ภพูยงค์   คงชนะ) 

                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี                                                                            

 .........../............./............  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

การดำเนินงาน 
แหล่ง

งบประมาณ 

งบประมาณ 

เสร็จสิ้น
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ 

งบประมาณที่
ใช้ไป 

คงเหลือ 

ด้านงานวิชาการ 
1. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 ศิลปหัตถกรรม ครูจิราภา อินทพัฒน ์ ✓   อุดหนุน 99,000 99,000 0 

สัปดาห์วิทยาศาสตร์  
ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธาน ี

ครูจิราภา อินทพัฒน ์ ✓   พัฒนาผู้เรียน 5,000 5,000 0 

มอ.วิชาการ ครูจิราภา อินทพัฒน ์ ✓   พัฒนาผู้เรียน 4,000 4,000 0 
วชิรวิชาการ ครูจิราภา อินทพัฒน ์ ✓   พัฒนาผู้เรียน 10,000 10,000 0 
การแข่งขันวันรพี, วัน
รัฐธรรมนูญ 

ครูณิชาภัทร  
อภิบาลศักดิ ์

✓   พัฒนาผู้เรียน 2,000 2,000 0 

การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ 
ครูสภาวรรณ  
หวานแก้ว 

✓   พัฒนาผู้เรียน 2,000 2,000 0 

การแข่งขันเศรษฐศาสตร์ ครูดารณี เรืองจันทร์ ✓   พัฒนาผู้เรียน 2,000 2,000 0 
ASEAN ACTIVITIES ครูดารณี เรืองจันทร์ ✓   พัฒนาผู้เรียน 5,500 5,500 0 
ฝึกทักษะสุขศึกษาเพื่อการ
แข่งขันทักษะวิชาการ 

ครูณัฏฐพล ใจห้าว ✓   พัฒนาผู้เรียน 3,000 3,000 0 

2. พัฒนาระบบงานวิชาการ 
 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน 

ครูจรัญ พรหม
สุวรรณ 

  ✓ อุดหนุน 1,800 0 1,800 

การกำกับ ติดตาม การรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) 

ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
 

 

 

 

 

 

 

 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

การดำเนินงาน 
แหล่ง

งบประมาณ 

งบประมาณ 

เสร็จสิ้น
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ 

งบประมาณที่
ใช้ไป 

คงเหลือ 

พัฒนาปรับปรังหลักสูตร
สถานศึกษา 

ครูดรุณี เจริญรูป ✓   อุดหนุน 4,500 4,500 0 

การวัดและประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

ครูจารี พรหมสง ✓   อุดหนุน 9,000 7,885 1,115 

พัฒนาสำนักงานวิชาการ ครูภณิดา ดำฝ้าย ✓   อุดหนุน 23,000 23,000 0 
3. จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Science – Math Program : SMP) 
 กิจกรรมสอนเสริมศักยภาพ

นอกเวลาเรียนด้าน

วิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 

ครูดรุณี เจริญรูป   ✓ รายได้
สถานศึกษา 

30,000 0 30,000 

กิจกรรมค่ายบูรณาการวิชา

การศึกษาแหล่งเรียนรู้

ภายนอก 

ครูภาวิณี แก้วกำเนิด   ✓ รายได้
สถานศึกษา 

210,000 0 210,000 

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ - 

คณิตศาสตร์ (ภายใน

โรงเรียน) 

ครูภาวิณี แก้วกำเนิด   ✓ รายได้
สถานศึกษา 

100,000 0 100,000 

กิจกรรมจ้างเจ้าหน้าที่

ประจำห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ 

 

ครูจรัญ พรหม
สุวรรณ 

  ✓ รายได้
สถานศึกษา 

110,000 0 110,000 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

การดำเนินงาน 
แหล่ง

งบประมาณ 

งบประมาณ 

เสร็จสิ้น
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ 

งบประมาณที่
ใช้ไป 

คงเหลือ 

4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ 
 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 

(TUPST OPEN HOUSE)* 

ครูดรุณี เจริญรูป ✓   พัฒนาผู้เรียน 5,000 1,200 3,800 

ส่งเสริมโอกาสนักเรียน

แลกเปลี่ยน 

ครูดรุณี เจริญรูป   ✓ พัฒนาผู้เรียน 10,000 0 10,000 

นิทรรศการ OCOP และ 

OSOP 

ครูดรุณี เจริญรูป ✓   พัฒนาผู้เรียน 15,000 14,945 55 

5. ปันน้ำใจ สานสายใย ในเครือเตรียมพัฒน์ 
 ติวเข้มเติมเต็มความรู้พิชิต

โอเน็ต ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 

ครูดรุณี เจริญรูป ✓   พัฒนาผู้เรียน 15,000 15,000 0 

6. พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

 พัฒนาระบบงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา 

ครูประเสริฐ สร้อย
ศรี 

✓   อุดหนุน 18,000 5,290 12,710 

7. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ครูสุภาภรณ์ เช่ือม
กระโทก ✓   พัฒนาผู้เรียน 15,000 9,701 5,299 

8. โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 กิจกรรมการประเมิน

คุณภาพโรงเรียน

ครูปวีณา โชติช่วง ✓   อุดหนุน 15,000 15,000 0 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

การดำเนินงาน 
แหล่ง

งบประมาณ 

งบประมาณ 

เสร็จสิ้น
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ 

งบประมาณที่
ใช้ไป 

คงเหลือ 

มาตรฐานสากลในระดับ

โรงเรียน (Sc QA) 

กิจกรรมการประเมิน

โรงเรียนคุณภาพประจำ

ตำบล 

ครูปวีณา โชติช่วง ✓   อุดหนุน 5,000 5,000 0 

9. โครงการพัฒนาและ

ปรับปรุงอุปกรณ์

โสตทัศนูปกรณ์ภายใน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการ  

สุราษฎร์ธานี 

ครูทิฐิกร บุญเชื้อ ✓   อุดหนุน 117,160 117,090 70 

10. พัฒนาระบบงานทะเบียน 
ครูณิชาภัทร อภิบาล
ศักดิ ์

✓   อุดหนุน 9,000 9,000 0 

11. พัฒนาคุณภาพด้านสื่อและเทคโนโลยี 

 กิจกรรมเดินสายใยแก้วนำ

แสงเส้นทางหอประชุมและ

อาคารโรงฝึกงาน 

ครูอนุจิตร จันทศร ี   ✓ อุดหนุน 36,000 0 36,000 

กิจกรรมขยายระบบ

อินเตอร์เน็ตไร้สาย 

ครูอนุจิตร จันทศร ี   ✓ พัฒนาผู้เรียน 20,000 0 20,000 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

การดำเนินงาน 
แหล่ง

งบประมาณ 

งบประมาณ 

เสร็จสิ้น
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ 

งบประมาณที่
ใช้ไป 

คงเหลือ 

หอประชุมและอาคารโรง

ฝึกงาน 

กิจกรรมติดตั้งระบบกล้อง

วงจรปิดหอประชุมและ

อาคารโรงฝึกงาน 

ครูอนุจิตร จันทศร ี ✓   อุดหนุน 51,705 46,010 5,695 

กิจกรรมจัดซื้อคอมพิวเตอร์

โน๊ตบุ๊คห้องคอมพิวเตอร์ 

ครูอนุจิตร จันทศร ี ✓   อุดหนุน 90,000 90,000 0 

กิจกรรมเช่าอินเทอร์เน็ต ครูอนุจิตร จันทศร ี ✓   อุดหนุน 168,000 150,414.27 17,585.73 

กิจกรรมประกันภัย

ทรัพย์สินอุปกรณ์เทคโนโลยี

อินเทอร์เน็ต 

ครูอนุจิตร จันทศร ี ✓   อุดหนุน 5,400 5,400 0 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
12. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

 ค่ายคณิตศาสตร์ 
ครูชัยพร 
เชิญรัตนรักษ์ 

  ✓ พัฒนาผู้เรียน 17,000 0 17,000 

เรียนรู้เทคโนโลยีด้วย

โปรแกรม GSP 

ครูปริญาพร  
อุปการแก้ว 

✓   พัฒนาผู้เรียน 20,000 0 20,000 

การจัดการเรียนรู้แบบเปิด

ชั้นเรียน 

ครูปริญาพร  
อุปการแก้ว 

  ✓ อุดหนุน 4,500 0 4,500 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

การดำเนินงาน 
แหล่ง

งบประมาณ 

งบประมาณ 

เสร็จสิ้น
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ 

งบประมาณที่
ใช้ไป 

คงเหลือ 

ผลิตสื่อการจัดการเรียนการ

สอน 

ครูนฤมินทร์ ค่านคร ✓   อุดหนุน 4,500 4,390 110 

พัฒนาห้องปฏิบัติการ

คณิตศาสตร์ 

ครูดรุณี เจริญรูป   ✓ อุดหนุน 7,200 0 7,200 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
13. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ 

 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
ครูจรัญ พรหม
สุวรรณ 

✓   พัฒนาผู้เรียน 10,000 7,100 2,900 

ค่ายสะเต็มศึกษา (นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) 

ครูภาวิณี แก้วกำเนิด   ✓ พัฒนาผุ้เรียน 22,000 0 22000 

ค่ายวิทยาศาสตร์ (นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

ครูจิราภา อินทพัฒน ์   ✓ รายได้
สถานศึกษา 

240,000 0 240,000 

งานสวนพฤษศาสตร์

โรงเรียน 

ครูศสิกรณ์  
ศรีเขาล้าน 

✓   อุดหนุน 7,200 7,200 0 

การยกระดับการใช้ทักษะ

และกระบวนการทาง

เทคโนโลยีเพ่ือก้าวทันยุค 

4.0 

ครูทิฐิกร บุญเชื้อ   ✓ พัฒนาผู้เรียน 20,000 0 20,000 

จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ทดลอง

วิทยาศาสตร์ 

ครูจารี พรหมสง ✓   อุดหนุน 10,000 10,000 0 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

การดำเนินงาน 
แหล่ง

งบประมาณ 

งบประมาณ 

เสร็จสิ้น
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ 

งบประมาณที่
ใช้ไป 

คงเหลือ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
14. วันสุนทรภู่ วันภาษาไทย 

และสัปดาห์ห้องสมุด 

ครูรัตติการณ์ ร่วม
สนิท 

  ✓ พัฒนาผู้เรียน - 0 0 

15. คลินิคหมอภาษา ครูแววดาว สุขแก้ว   ✓ พัฒนาผู้เรียน - 0 0 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
16. พัฒนาสื่อการสอนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ครูณิชาภัทร อภิบาล
ศักดิ ์

✓   อุดหนุน 9,000 9,000 0 

17. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

ประวัติศาสตร์ 

ครูสุภาวรรณ หวาน
แก้ว 

  ✓ พัฒนาผู้เรียน - 0 0 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
18. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศ 
 English camp ครูจงกล ศรีทอง   ✓ พัฒนาผู้เรียน 15,000 0 15,000 

Christmas Day ครูจงกล ศรีทอง ✓   พัฒนาผู้เรียน 5,000 5,000 0 

วันตรุษจีน 
ครูธฤตวัน  
ญาณวีรศักดิ์ 

✓   พัฒนาผู้เรียน 10,000 9,679 321 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ

ภาษาจีน 

ครูธฤตวัน  
ญาณวีรศักดิ์ 

  ✓ พัฒนาผู้เรียน 3,000 0 3,000 

พัฒนาสื่อการสอน

ภาษาต่างประเทศ 

ครูสัจจะ นิลอรุณ ✓   พัฒนาผู้เรียน 5,000 3,450 1,550 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

การดำเนินงาน 
แหล่ง

งบประมาณ 

งบประมาณ 

เสร็จสิ้น
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ 

งบประมาณที่
ใช้ไป 

คงเหลือ 

19. ส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 

 โครงการส่งเสริมกีฬารักบี้

ฟุตบอลโรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ สุ

ราษฎร์ธานี และจังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี เพื่อความเป็น

เลิศ 

ครูเจนณรงค์  
อุดมลาภ 

✓   พัฒนาผู้เรียน 50,000 50,000 0 

การแข่งขันกีฬาภายใน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 

ประจำปีการศึกษา 2564 

ครูประเสริฐพร  
พัฒนศิลป์ 

✓   พัฒนาผู้เรียน 25,000 25,000 0 

กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์

กีฬา 

ครูประเสริฐพร  
พัฒนศิลป์ 

✓   อุดหนุน 10,000 8,900 1,100 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
20. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดนตรีและนาฏศิลป์ 

 พัฒนาสื่อการสอนกลุ่ม

สาระศิลปะ 

ครูสุรชัย ลาชโรจน ์ ✓   อุดหนุน 15,000 3,600 11,400 

ฝึกซ้อมดนตรีไทยและดนตรี

สากลนอกเวลาเรียน 

ครูประเสริฐ  
สร้อยศร ี

✓   รายได้
สถานศึกษา 

15,000 0 15,000 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

การดำเนินงาน 
แหล่ง

งบประมาณ 

งบประมาณ 

เสร็จสิ้น
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ 

งบประมาณที่
ใช้ไป 

คงเหลือ 

ส่งเสริมการเรียนและพัฒนา

ศักยภาพด้านดนตรีไทยและ

ดนตรีสากล 

ครูประเสริฐ  
สร้อยศร ี

✓   รายได้
สถานศึกษา 

9,000 6,190 2,810 

ส่งเสริมการเรียนและพัฒนา

ศักยภาพด้านนาฏศิลป์ 

ครูธนรรณพร  
แสงสว่าง 

✓   พัฒนาผู้เรียน 44,000 27,220 16,780 

ปรับปรุงพัฒนาวงดนตรีไทย ครูประเสริฐ  ✓   พัฒนาผู้เรียน 15,000 12,780 2,220 

ส่งเสริมเอกลักษณ์ชาว

เตรียมพัฒน์ 

สร้อยศร ี ✓   รายได้
สถานศึกษา 

15,000 15,000 0 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
21. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 โครงงานเกษตรในโรงเรียน 
ครูนันทพัทธ์  
เจริญแก้วประสงค์ 

  ✓ พัฒนาผู้เรียน 5,000  5,000 

ตลาดนัดสร้างอาชีพ เตรียม

พัฒน์รักษ์โลก 

ครูภทธิรา  
จารุศักดาเดช 

✓   พัฒนาผู้เรียน 10,000  0 

โครงงานอาชีพเพ่ือทักษะ

กระบวนการดำเนินชีวิต 

ครูธนิษราพร  
ทองเนียม 

✓   พัฒนาผู้เรียน 20,000  11 

ด้านงานทั่วไป 
22. ปรับปรุงพัฒนาอาคารและสถานที่ 

 ปรับปรุงระบบ

สาธารณูปโภค 

ครูบุรณิส ดำใหม่ ✓   อุดหนุน 10,800 10,800 0 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

การดำเนินงาน 
แหล่ง

งบประมาณ 

งบประมาณ 

เสร็จสิ้น
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ 

งบประมาณที่
ใช้ไป 

คงเหลือ 

ปรับปรุงและซ่อมแซม

ห้องเรียนและห้องพิเศษ 

ครูบุรณิส ดำใหม่ ✓   อุดหนุน 10,800 10,800 0 

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและ

แสงสว่าง ภายในโรงเรียน 

ครูบุรณิส ดำใหม่ ✓   อุดหนุน 9,000 9,000 0 

ปรับปรุงทางเท้าและขอบ

ฟุตบาท 

ครูบุรณิส ดำใหม่ ✓   อุดหนุน 7,200 7,198 2 

ปรับปรุงป้ายบอกทางและ

อาคารภายในโรงเรียน 

ครูบุรณิส ดำใหม่ ✓   อุดหนุน 6,300 6,300 0 

ปรับปรุงบอร์ดประกาศและ

ประชาสัมพันธ์ภายใน

โรงเรียน 

ครูบุรณิส ดำใหม่ ✓   อุดหนุน 7,200 7,200 0 

ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ครูบุรณิส ดำใหม่   ✓ อุดหนุน 3,600 0 3,600 

จัดทำป้ายจราจรภายใน

โรงเรียน 

ครูบุรณิส ดำใหม่ ✓   อุดหนุน 7,650 7,650 0 

จัดทำหลังคา(Cover Way) 

อาคาร 2 

ครูบุรณิส ดำใหม่ ✓   อุดหนุน 70,045 70,045 0 

ปรับปรุง ซ่อมแซมหลังคา

คลุมบันไดทางข้ึนอาคาร

เรียน 1 

ครูบุรณิส ดำใหม่ ✓   อุดหนุน 44,183 44,183 0 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

การดำเนินงาน 
แหล่ง

งบประมาณ 

งบประมาณ 

เสร็จสิ้น
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ 

งบประมาณที่
ใช้ไป 

คงเหลือ 

จัดทำป้ายพระบรมฉายา

ลักษณ์ 

ครูบุรณิส ดำใหม่ ✓   อุดหนุน 7,200 142 7,058 

จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือ

ช่าง 

ครูบุรณิส ดำใหม่ ✓   อุดหนุน 7,200 7,200 0 

ไม้ก้ันประตูเข้าออก

โรงเรียนอัตโนมัติ 

ครูบุรณิส ดำใหม่ ✓   อุดหนุน 36,000 35,820 180 

ซ่อมแซมระบบประปา

บาดาล 

ครูบุรณิส ดำใหม่ ✓   อุดหนุน 18,000 16,926 1,074 

ต่อเติมหลังคาเชื่อมต่อ

ระหว่างโรงฝึกงาน 

ครูบุรณิส ดำใหม่   ✓ อุดหนุน 56,700 0 56,700 

ปรับปรุงภูมิทัศน์และ

สิ่งแวดล้อม 

ครูบุรณิส ดำใหม่ ✓   อุดหนุน 90,000 90,000 0 

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

นาฏศิลป์ 

ครูบุรณิส ดำใหม่   ✓ อุดหนุน 9,000 0 9,000 

ปรับปรุงห้องเรียน winner ครูบุรณิส ดำใหม่   ✓ อุดหนุน 15,000 0 15,000 

ปรับปรุงห้องกิจการ

นักเรียน 

ครูบุรณิส ดำใหม่ ✓   อุดหนุน 13,500 13,500 0 

ปรับปรุงพัฒนาห้อง

ประชาสัมพันธ์ 

ครูบุรณิส ดำใหม่ ✓   อุดหนุน 4,500 4,500 0 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

การดำเนินงาน 
แหล่ง

งบประมาณ 

งบประมาณ 

เสร็จสิ้น
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ 

งบประมาณที่
ใช้ไป 

คงเหลือ 

ปรับปรุงห้องเรียน

คอมพิวเตอร์ 

ครูบุรณิส ดำใหม่ ✓   อุดหนุน 24,000 16,450 7,550 

23. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

 โรงอาหารสะอาด นักเรียน

ปลอดภัย 

ครูประภัสสร วิชัย
ดิษฐ ์

  ✓ อุดหนุน 6,300 0 6,300 

อย.น้อย 
ครูประภัสสร วิชัย
ดิษฐ ์

  ✓ อุดหนุน 6,300 0 6,300 

ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และ

ความปลอดภัยของผู้เรียน 

ครูประภัสสร วิชัย
ดิษฐ ์

✓   อุดหนุน 6,300 4,690 1,610 

24. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 โครงการประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ  

สุราษฎร์ธานี 

ครูสัจจะ นิลอรุณ ✓   อุดหนุน 18,050 0 18,050 

ธนาคารโรงเรียน 
ครูณิชาภัทร อภิบาล
ศักดิ ์

  ✓ อุดหนุน 4,500 0 4,500 

พัฒนาระบบข้อมูล

สารสนเทศเพ่ือการบริหาร

จัดการศึกษา 

ครูจรัญ พรหม
สุวรรณ 

  ✓ อุดหนุน 4,500 0 4,500 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

การดำเนินงาน 
แหล่ง

งบประมาณ 

งบประมาณ 

เสร็จสิ้น
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ 

งบประมาณที่
ใช้ไป 

คงเหลือ 

โครงการจัดทำวารสาร

ประชาสัมพันธ์ 

ครูธฤตวัน ญาณวีร
ศักดิ ์

✓   อุดหนุน 3,600 3,078 522 

25. โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 โครงการเฝ้าระวังและ

ควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 

ครูจิราภา อินทพัฒน ์ ✓   พัฒนาผู้เรียน 40,000 39,999 1 

อสม.น้อย 
ครูประภัสสร วิชัย
ดิษฐ ์

  ✓ อุดหนุน 9,000 0 9,000 

ด้านงานกิจการนักเรียน 
26. สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

 กิจกรรมขับเคลื่อน

ห้องเรียนสีขาว 

ครูกาญจนา นุ่นดว้ง   ✓ พัฒนาผู้เรียน 5,000 0 5,000 

วันต่อต้านยาเสพติด ครูกาญจนา นุ่นดว้ง   ✓ พัฒนาผู้เรียน 5,000 0 5,000 

ตรวจสารเสพติด ครูกาญจนา นุ่นดว้ง   ✓ พัฒนาผู้เรียน 9,600 0 9,600 

27. ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรม

สภานักเรียน 

ครูณัฏฐพล ใจห้าว   ✓ พัฒนาผู้เรียน 5,000 0 5,000 

กิจกรรมเลือกตั้งสภา

นักเรียน 

ครูณัฏฐพล ใจห้าว   ✓ พัฒนาผู้เรียน 2,000 0 2,000 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

การดำเนินงาน 
แหล่ง

งบประมาณ 

งบประมาณ 

เสร็จสิ้น
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ 

งบประมาณที่
ใช้ไป 

คงเหลือ 

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ

ผู้นำนักเรียน 

ครูณัฏฐพล ใจห้าว   ✓ พัฒนาผู้เรียน 5,000 0 5,000 

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ

คณะกรรมการสภานักเรียน 

ครูณัฏฐพล ใจห้าว   ✓ พัฒนาผู้เรียน 23,000 0 23,000 

กิจกรรมอบรม กสน. 
ครูกนกวรรณ  
ไกรภูมิ 

✓   พัฒนาผู้เรียน 53,840 45,100 8,740 

28. พัฒนาบุคลากรด้านลูกเสือ 
ครูประเสริฐพร 
พัฒนศิลป์ 

  ✓ อุดหนุน 45,000 0 45,000 

29. ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และค่ายคุณธรรม 

 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน

ใหม่ 

ครูอนุจิตร จันทศร ี ✓   รายได้
สถานศึกษา 

185,150 106,650 78,500 

กิจกรรมค่ายคุณธรรมและ

จริยธรรม 

ครูดารณี เรืองจันทร์   ✓ รายได้
สถานศึกษา 

60,000 0 60,000 

30. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ครูพรศักดิ์ ผกากรอง ✓   อุดหนุน 54,000 0 33,588 

กิจกรรมประชุมเครือข่ายรถ

รับส่ง 

ครูสุรชัย ลาชโรจน ์   ✓ อุดหนุน 2,700 0 2,700 

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ครูกาญจนา นุ่นดว้ง   ✓ พัฒนาผู้เรียน 25,000 0 25,000 

เพศวิถีศึกษา 
ครูจิรนันท์ สนยา
แหละ 

  ✓ พัฒนาผู้เรียน 4,000 0 4,000 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

การดำเนินงาน 
แหล่ง

งบประมาณ 

งบประมาณ 

เสร็จสิ้น
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ 

งบประมาณที่
ใช้ไป 

คงเหลือ 

กิจกรรมปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมนักเรียน 

(กองร้อย) 

ครูอนุจิตร จันทศร ี   ✓ พัฒนาผู้เรียน 5,000 0 5,000 

31. วันปัจฉิมนิเทศ 
ครูกนกวรรณ  
ไกรภูมิ 

  ✓ พัฒนาผู้เรียน 30,000 0 30,000 

32. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 กิจกรรมชมพูล้อมรัก ชาติ 

ศาสน์ กษัตริย์ 

ครูดารณี เรืองจันทร์ ✓   พัฒนาผู้เรียน 2,000 2,000 0 

กิจกรรมรักษ์ความเป็นไทย 

หัวใจชาวเตรียม 

ครูดารณี เรืองจันทร์ ✓   พัฒนาผู้เรียน 4,000 4,000 0 

กิจกรรมสิกขาธรรม ครูดารณี เรืองจันทร์ ✓   พัฒนาผู้เรียน 2,000 2,000 0 

กิจกรรมปลูกธรรมกลางใจ ครูดารณี เรืองจันทร์ ✓   พัฒนาผู้เรียน 2,000 2,000 0 

กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ครูดารณี เรืองจันทร์   ✓ พัฒนาผู้เรียน 5,000 0 5,000 

33. พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 ทัศนศึกษา 
ครูกนกวรรณ  
ไกรภูมิ 

  ✓ พัฒนาผู้เรียน 30,000 0 30,000 

กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 
ครูประเสริฐพร 
พัฒนศิลป์ 

✓   พัฒนาผู้เรียน 50,000 50,000 0 

กิจกรรมแนะแนว 
ครูกนกวรรณ  
ไกรภูมิ 

✓   พัฒนาผู้เรียน 35,000 9,640 25,360 

กิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน์ 

ครูจิรนันท์ สนยา
แหละ 

  ✓ พัฒนาผู้เรียน 5,000 0 5,000 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

การดำเนินงาน 
แหล่ง

งบประมาณ 

งบประมาณ 

เสร็จสิ้น
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ 

งบประมาณที่
ใช้ไป 

คงเหลือ 

กิจกรรมนศท 
ครูองค์พันเลิศ พนม
วัน ณ อยุธยา 

✓   พัฒนาผู้เรียน 7,000 2,800 4,200 

34. พัฒนาบุคลากรเพ่ือการ

ปฏิบัติงานเป็นพนักงาน

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ

ประพฤตินักเรียนและ

นักศึกษา 

 

รองผู้อำนวยการ
ปฐมา ชูศักดิ ์

✓   อุดหนุน 28,000 28,000 0 

ด้านงานงบประมาณ 
35. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ 

 กิจกรรมการเบิกจ่าย 
ครูสุภาพร  
สุวรรณละออง 

✓   อุดหนุน 7,020 7,020 0 

กิจกรรมการจัดทำบัญชี 
ครูสุภาพร  
สุวรรณละออง 

✓   อุดหนุน 5,430 5,405 25 

พัฒนาแผนปฏิบัติการ 
ครูองค์พันเลิศ พนม
วัน ณ อยุธยา 

  ✓ อุดหนุน 20,700 0 20,700 

พัฒนาระบบแผนงาน ครูนัฐพร เกื้อฉิม ✓   อุดหนุน 98,000 30,650 67,350 

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

การศึกษา 2565 

 

 

ครูองค์พันเลิศ พนม
วัน ณ อยุธยา 

  ✓ อุดหนุน 18,000 0 18,000 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

การดำเนินงาน 
แหล่ง

งบประมาณ 

งบประมาณ 

เสร็จสิ้น
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ 

งบประมาณที่
ใช้ไป 

คงเหลือ 

ด้านงานบุคคล 
36. พัฒนาศักยภาพภายในองค์กร 

 พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็น

เลิศ 

ครูสุมาลี ซุ้นสุวรรณ, 
ครูธนรรณพร แสง
สว่าง 

✓   อุดหนุน 180,000 66,780 113,220 

กิจกรรมยกย่องและเชิดชู

เกียรติ สร้างขวัญและ

กำลังใจ 

กลุ่มงานบุคคล   ✓ อุดหนุน 13,500 0 13,500 

กิจกรรมพัฒนาระบบงาน

กลุ่มงานบุคคล 

กลุ่มงานบุคคล   ✓ อุดหนุน 13,500 0 13,500 

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานบุคคล ✓   อุดหนุน 117,000 18,974 89,026 

ศึกษาดูงานกลุ่มงานบุคคล 
ครูธนรรณพร แสง
สว่าง 

  ✓ อุดหนุน 9,000 0 9,000 

 

 


