
 
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 

 

 

 

 

ฝ่ายงานพสัดุ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธาน ี

อำเภอกาญจนดิษฐ ์จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
ที ่ /๒๕๖๔                                    วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
เรื่อง   ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในประกาศ 
 
เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี 
 
 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ 
สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 
 บัดนี้ กลุ่มงาน/สาระฯ ภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ได้จัดทำแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามในประกาศ
เพ่ือเผยแพร่แผนการจัดจัดจ้างดังกล่าวต่อไป 
 
   
 
 
       (นางสาวณัฐณิชา  สามเคี่ยม) 
                                                                      หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 
                            
 
       เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติ 
 
                      
 
      ว่าที ่ร้อยเอก 
                                                        (ภูพยงค์  คงชนะ) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 
  ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ 
 

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี จึงได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการงานพัสดุของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ สุราษฎร์ธานี และเพ่ือให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และ
ตรวจสอบได้ ตรารายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

      
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 

   ประกาศ ณ วันที่  ๓๐ เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖4  
 
 
 

ว่าที ่ร้อยเอก 
                                       (ภูพยงค์  คงชนะ) 

         ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธาน ี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ 
สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่กำหนดให้ส่วนราชการจะต้องมีการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี โดย
กำหนดวิธีการจัดหาให้สอดคล้องกับภารกิจ เหมาะสมกับระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องโดยมุ่งหวังให้มีการ
แข่งขันที่เป็นธรรม รวมถึงตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ กำหนดว่า การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการดำเนินการโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม โดย
พิจารณาประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพวัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคาและประโยชน์
ระยะยาวของส่วนราชการที่จะได้รับ ทั้งนี้ เพื่อให้ส่วนราชการมีวิธีการจัดหาพัสดุให้เกิดความคุ้มค่า (Value or 
Money) ความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน 
 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ประกาศ ของทางราชการที่เก่ียวข้อง และให้การจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี จึงได้จัดทำ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้การดำเนินงานด้านพัสดุของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สอดคล้อง
กับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศของทางราชการที่เก่ียวข้อง 
 ๒.๒ เพ่ือให้การบริหารงานพัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 ๒.๓ เพ่ือให้มีแนวทางในการบริหารงานพัสดุที่ชัดเจน ป้องกันการเกิดข้อผิดพลาด ลดภาระหรือความ
ซ้ำซ้อนในการจัดหาพัสดุ รวมถึงปัญหาอันเนื่องมาจากการไม่เข้าใจในระเบียบปฏิบัติหรือช่วงเวลาในการจัดหา
พัสดุ 
 ๒.๔ เพ่ือให้ผู้บริหารของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สามารถตรวจสอบและ
รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุทุกประเภทของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
 
๓. วิธีดำเนินการ 
 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โดยฝ่ายงานพัสดุ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์
ธานี ซึ่งรับผิดชอบงานพัสดุของหน่วยงาน ได้พิจารณา วิเคราะห์ความต้องการพัสดุของทุกกลุ่มงานในโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี จากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 จึงได้จัดทำ



แผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว โดยจำแนกรายจ่ายตามงบประมาณของโรงเรียน ซึ่งในแต่ละรายการ
ประกอบด้วย วงเงินโดยประมาณ ชื่อโครงการ/รายการ ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
๔. ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 ในการจัดหาพัสดุตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 กำหนดให้มีการจัดซื้อจัด
จ้าง ตั้งแต่ช่วงระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖4 ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖5 รายละเอียดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่
แนบนี้ 
 
๕. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๕.๑ การดำเนินงานด้านพัสดุของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ถูกต้อง 
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ของทางราชการที่เก่ียวข้อง 
 ๕.๒ การบริหารงานพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 ๕.๓ การบริหารงานพัสดุมีความชัดเจน ป้องกันการเกิดข้อผิดพลาด ลดภาระหรือความซ้ำซ้อนในการ
จัดหาพัสดุ รวมถึงปัญหาอันเนื่องมาจากการไม่เข้าใจในระเบียบปฏิบัติหรือช่วงเวลาในการจัดหาพัสดุ 
 ๕.๔ ผู้บริหารของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สามารถตรวจสอบและรับทราบ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุทุกประเภทของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ทั้งใน
รอบเดือน ไตรมาส หรือตลอดปีงบประมาณ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายการ วิธีการ 

จัดซื้อ/จัดจ้าง 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัด

จ้าง (เดือน/ปี) 
งบประมาณที่ได้รับ  
อนุมัติในปี ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการสนับสนุนรายจ่ายประจำ 
๑ โครงการสนับสนุนรายจ่ายประจำ 

๑.๑ ค่าจ้าง ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 720,๐๐๐ ครสูัจจะ นิลอรุณ 
๑.๒ ครูอัตราจ้างภาษาจีน ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 189,๐๐0 ครสูัจจะ นิลอรุณ 
๑.๓ งบลงทุน ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 16๔,๐๐๐ ครสูัจจะ นิลอรุณ 
๑.๔ ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 75๐,๐๐๐ ครสูัจจะ นิลอรุณ 
๑.๕ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 60,๐๐๐ ครสูัจจะ นิลอรุณ 
๑.๖ น้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 60,๐๐๐ ครสูัจจะ นิลอรุณ 
๑.๗ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 ๒00,๐๐๐ ครสูัจจะ นิลอรุณ 
๑.๘ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 30,0๐๐ ครสูัจจะ นิลอรุณ 
๑.๙ วัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 200,๐๐๐ ครสูัจจะ นิลอรุณ 
1.10 วสัดุดูแลรักษาความสะอาด ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 60,๐๐๐ ครนูันทพัทธ์ เจริญแก้วประสงค์ 
1.11 ซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ประจำ
โรงเรียน 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 95,๐๐๐ ครูชาติชาย จีนหีต 

 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายการ วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัด
จ้าง (เดือน/ปี) 

งบประมาณที่ได้รับ  
อนุมัติในปี ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2 พัฒนาระบบงานวิชาการ 

2.๑ ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 34,๐๐๐ ครปูวีณา  โชติช่วง 

2.๒ พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 88,๐๐๐ ครสูัจจะ นิลอรุณ 
2.๓ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 10,๐๐๐ ครสูัจจะ นิลอรุณ 

2.๔ พัฒนาสำนักงานวิชาการ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 15,๐๐๐ ครสูัจจะ นิลอรุณ 
3 

 
 
 
 
 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ      
3.1 การจัดการเรียนรู้แบบเปิดชั้นเรียน ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 5,000 ครูปริญาพร อุปการแก้วครูนฤมิ

นทร์ ค่านคร 
3.2 ผลิตสื่อการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 7,000 ครูนฤมินทร์ ค่านคร 

3.3 พัฒนาห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 7,000 ครูดรุณี เจริญรูป,  
ครูกัมพล พินิจ 

3.4 จดัซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์การทดลอง
วิทยาศาสตร์ 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 10,000 ครูจารี พรหมสง 

3.5 พัฒนาสื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 10,000 ครูสุภาวรรณ หวานแก้ว 

3.6 พัฒนาสื่อการสอนภาษาต่างประเทศ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 5,000 ครูจงกล ศรีทอง 
3.7 พัฒนาสื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 7,000 ครูประเสริฐ สร้อยศรี 



3.8 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 10,000 ครูสุรชัย ลาชโรชน์ 
3.9 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน
นาฏศิลป์ 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 25,000 ครูธนรรณพร แสงสว่าง 

3.10 ส่งเสริมการเรียนและพัฒนาศักยภาพ
ด้านดนตรีไทยและดนตรีสากล 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 30,000 ครูประเสริฐ สร้อยศรี 

4 ส่งเสริมความสามารถห้องเรียนพิเศษ
อุตสาหกรรมและ 
คหกรรม 

     

4.1 กิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์ชาว
อุตสาหกรรม 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 8,000 ครูบุรณิส ดำใหม่,  
ครูจรุงกัณรงค์ 

4.2 กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกโรงเรียน 
ศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรม 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 10,000 ครูธนิษราพร ทองเนียม, ครูนันท
พัทธ์ เจริญแก้วประสงค์ 

4.3 กิจกรรมแข่งขันโครงงานทางด้าน
อุตสาหกรรม 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 2,000 ครูธนิษราพร ทองเนียม, ครูบุ
รณิส ดำใหม่ 

4.4 กิจกรรมสานฝันอาชีพคหกรรม ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 8,000 ครูพัชรินทร์ เลี่ยมแก้ว, ครูนิธิดา 
ทองใส 

4.5 กิจกรรมประกวดโครงงานอาชีพด้าน 
คหกรรม 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 5,000 ครูธนิษราพร ทองเนียม, ครูพัชริ
นทร์เลี่ยมแก้ว,ครูนิธิดา ทองใส 

5 ห้องเรียนพิเศษดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ      
 5.1 กิจกรรมห้องเรียนพิเศษวิชาดนตรีสากล ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 20,000 ครูประเสริฐ สร้อยศรี 

5.2 กิจกรรมห้องเรียนพิเศษวิชาดนตรีไทย ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 10,000 ครูวรพล ธานีรัตน์ 
5.3 กิจกรรมห้องเรียนพิเศษวิชานาฏศิลป์ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 4,000 ครูธนรรณพร แสงสว่าง 
5.4 กิจกรรมห้องเรียนพิเศษวิชาศิลปะ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 8,000 ครูสุรชัย ลาชโรชน์ 

 



6 โครงการห้องเรยีนพิเศษภาษาจีน CEP 
Chinese English Program 

     

6.1 กิจกรรม Chinese day Camp ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 5,000 ครูพิมกมล สมบูรณ์ 
6.2 กิจกรรม Chinese Club ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 5,000 ครูพิมกมล สมบูรณ์ 

7 พัฒนาศักยภาพห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์      
7.1 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์นักเรียนชั้น  
ม.ปลาย 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 20,000 ครูชัยพร เชิญรัตนรักษ์ 

7.2 ฝึกซ้อมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
คณิตศาสตร์ 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 5,000 ครชูัยพร เชิญรัตนรักษ์ 

8 พัฒนาวัสดุคุรุภัณฑ์ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต      
8.1 พัฒนาวัสดุคุรุภัณฑ์ห้องเรียนพิเศษวิทย์-
คณิต 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 100,000 ครูภาวิณี แก้วกำเนิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายการ วิธีการ 

จัดซื้อ/จัดจ้าง 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัด

จ้าง (เดือน/ปี) 
งบประมาณที่ได้รับ  
อนุมัติในปี ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
9 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

9.1 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 71,340 ครูพรศักดิ์ ผกากรอง 
9.2 กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 5,000 ครูจรรยา รักษ์ดี 
9.3 กิจกรรมประชุมเครือข่ายรถรับส่ง ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 4,000 ครูสุรชัย ลาชโรจน์ 
9.4 กิจกรรมเยีย่มบ้านนักเรียน ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 50,000 ครูกาญจนา นุ่นด้วง 
9.5 กิจกรรมอบรมวิทยุสังเคราะห์ความถี่
ประเภท 2 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 
6,000 ครูอนุจิตร จันทศรี 

9.6 เพศวิถีศึกษา ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 4,000 ครูจิรนันท์ สนยาแหละ 
9.7 กิจกรรมดูแลและส่งเสริมพฤติกรรม
นักเรียน 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 
5,000 ครูอนุจิตร จันทศรี 

กลยุทธ์ที่ 3 กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
10 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มบริหารทั่วไป 
10.1 รับนักเรียนปีการศึกษา 2565 ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 7,000 ครูสัจจะ นิลอรุณ  
10.2 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 18,000 ครูสัจจะ นิลอรุณ  

10.3 ธนาคารโรงเรียน ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 5,000 ครูณิชาภัทร อภิบาลศักดิ์  
10.4 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการศึกษา 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 5,000 ครูจรัญ พรหมสุวรรณ  

10.5 จัดทำวารสารประชาสมัพันธ์ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 4,000 ครูกัญญ์กุลณัช ไกรนรา  



 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายการ วิธีการ 

จัดซื้อ/จัดจ้าง 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัด

จ้าง (เดือน/ปี) 
งบประมาณที่ได้รับ  
อนุมัติในปี ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตามสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ 
11 พัฒนาบุคลากรด้านลูกเสือ 

11.1 พัฒนาบุคลากรด้านลูกเสือ 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 

90,000 

ครูประเสริฐพร  
 พัฒนศิลป์  
 

12 พัฒนาบุคลากรเพ่ือการปฏิบัติงานเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา 

   

  
12.1 พัฒนาบุคลากรเพ่ือการปฏิบัติงานเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 

40,000 ครูจรุง กณัรงค์ 
13 พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร      

 13.1 พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 150,000  ครูภาวิณี แจ่มกระจ่าง  
13.2 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ  
สร้างขวัญและกำลังใจ 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 15,000  ครูภาวิณี แจ่มกระจ่าง  

13.3 พัฒนาระบบกลุ่มงานบุคคล ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 15,000  ครูภาวิณี แจ่มกระจ่าง  
13.4 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 100,000  ครูภาวิณี แจ่มกระจ่าง  
13.5 ศึกษาดูงานกลุ่มงานบุคคล ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 13,000  ครูธนรรณพร แสงสว่าง  

 
 
 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายการ วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัด
จ้าง (เดือน/ปี) 

งบประมาณที่ได้รับ  
อนุมัติในปี ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ ๕ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของ 
14 พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 
15,000 ครูประเสริฐ สร้อยศร ี

15 โรงเรียนมาตรฐานสากล      
15.1 กิจกรรมการประเมินคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากลในระดับโรงเรียน (Sc QA) 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 15,000  ครูปวีณา โชติช่วง  

15.2 กิจกรรมการประเมินโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 5,000  ครูปวีณา โชติช่วง  

16 พัฒนาระบบงานทะเบียน      
 16.1 พัฒนาระบบงานทะเบียน ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 10,000  ครูพัชรินทร์ เลี่ยมแก้ว  

16.2จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์งานทะเบียน ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 25,000  ครูกัมพล พินิจ  
16.3 จัดซื้อแบบพิมพ์ระเบียบผลการเรียน  
(ปพ.1) ประกาศนียบัตร (ปพ.2) 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 20,000  ครูกัมพล พินิจ  

17 พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ      
 17.1 กิจกรรมการเบิกจ่าย ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 8,000  ครูสุภาพร สุวรรณละออง  

17.2 กิจกรรมการจัดทำบัญชี ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 8,000  ครูนิธิดา ทองใส  
17.3 พัฒนาแผนปฏิบัติการ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 8,000 ครูองค์พันเลิศพนมวันณ อยุธยา  
17.4 พัฒนาระบบงานงบประมาณ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 8,000  ครูสุภาพร สุวรรณละออง  
17.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีการศึกษา 2565 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 30,000 ครูองค์พันเลิศพนมวันณ อยุธยา  

17.6 จัดซื้อวัสดุสำนักงานบริหารโรงเรียน ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 25,000  ครูสุภาวรรณ หวานแก้ว  



ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายการ วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัด
จ้าง (เดือน/ปี) 

งบประมาณที่ได้รับ  
อนุมัติในปี ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที ่6 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

18 โครงการพัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
18.1 ติดตั้งและปรับปรุงอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ห้องอาเซียน 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 20,000 
 ครูทิฐิกร บุญเชื้อ 

18.2 ติดตั้งและปรับปรุงอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์หอประชุม 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 16,000 
ครูทิฐิกร บุญเชื้อ 

18.3 จัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 40,000 ครูทิฐิกร บุญเชื้อ 
19.4 ค่าบำรุงรักษาสื่อโสตทัศนูปกรณ์และ
อุปกรณ์เสริมอ่ืน ๆ 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 5,000 
ครูทิฐิกร บุญเชื้อ 

19 พัฒนาคุณภาพด้านสื่อและเทคโนโลยี      
19.1 กิจกรรมเดินสายใยแก้วนำแสงเส้นทาง
หอประชุมและอาคารโรงฝึกงาน 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 40,000 ครูอนุจิตร จันทศรี 

19.2 กิจกรรมขยายระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย 
หอประชุมและอาคารโรงฝึกงาน 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 30,000 ครูอนุจิตร จันทศรี 

19.3 กิจกรรมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด
หอประชุมและอาคารโรงฝึกงาน 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 30,000  ครูอนุจิตร จันทศรี 

19.4 กิจกรรมจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คห้อง
คอมพิวเตอร์ 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 80,000 ครูอนุจิตร จันทศรี 

19.5 กิจกรรมเช่าอินเทอร์เน็ต ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 150,000 ครูอนุจิตร จันทศรี 
19.6 กิจกรรมประกันภัยทรัพย์สินอุปกรณ์
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 8,000 ครูอนุจิตร จันทศรี 

19.7 จัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 70,000 ครูอนุจิตร จันทศรี 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายการ วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัด
จ้าง (เดือน/ปี) 

งบประมาณที่ได้รับ  
อนุมัติในปี ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที ่6 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

20 จัดซื้อ จัดจ้างซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ 

   
  

20.1 จัดจ้างซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการ (ประมาณ
การงบประมาณ) 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 35,000 ครูปริตตา วาณิชย์ปกรณ์ 

20.2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 30,000  ครูปริตตา วาณิชย์ปกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายการ วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัด
จ้าง (เดือน/ปี) 

งบประมาณที่ได้รับ  
อนุมัติในปี ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที ่7 สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
21 ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่      

 21.1 กิจกรรม ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค   ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 20,000 ครูบุรณิส ดำใหม่ 
21.2 กิจกรรม ปรับปรุงและซ่อมแซม
ห้องเรียนและห้องพิเศษ 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 20,000 ครูบุรณิส ดำใหม่ 

21.3 กิจกรรม ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสง
สว่าง ภายในโรงเรียน 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 15,000 ครูบุรณิส ดำใหม่ 

21.4 กิจกรรม ปรับปรุงทางเท้าและขอบ
ฟุตบาท 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 10,000 ครูบุรณิส ดำใหม่ 

21.5 กิจกรรมจัดทำสัญลักษณ์ประจำ
โรงเรียน(จั่วหลังคาCover Wayอาคารเรียน1) 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 18,000 ครูบุรณิส ดำใหม่ 

21.6 กิจกรรม ปูประเบื้องกันลื่นพื้นที่ทางขึ้น
อาคารเรียน 1 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 20,000 ครูบุรณิส ดำใหม่ 

21.7 กิจกรรม ปรับปรุงบอร์ดประกาศและ
ประชาสัมพันธ์ภายในโรงเรียน 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 10,000 ครูบุรณิส ดำใหม่ 

21.8 กิจกรรม ปรับปรุงและต่อเติมซุ้มเฉลิม
พระเกียรติ 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 8,000 ครบูุรณิส ดำใหม่ 

21.9 กิจกรรม ปูประเบื้องกันลื่นพื้นที่ทาง
เท้าบริเวณป้ายโรงเรียน (2 ด้าน) 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 20,000 ครูบุรณิส ดำใหม่ 

 
 
 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายการ วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัด
จ้าง (เดือน/ปี) 

งบประมาณที่ได้รับ  
อนุมัติในปี ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที ่7 สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
21 ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่      

 21.10 กิจกรรม จัดทำไฟประกอบเวทีอาคาร
หอประชุม 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 20,000 ครูบุรณิส ดำใหม่ 

21.11 กิจกรรม จัดทำป้ายเทิดพระเกียรติ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 15,000 ครูบุรณิส ดำใหม่ 
21.12 จัดซื้ออุปกรณ์และซ่อมแซมเครื่องมือ
ช่าง 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 15,000 ครูบรุณิส ดำใหม่ 

21.13 กิจกรรม จัดซื้อพรมอัดเรียบ พรม
หลุยส์ และอุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรม 
ณ อาคารหอประชุม 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 30,000 ครูบุรณิส ดำใหม่ 

21.14 ปรับปรุงซ่อมแซมเสาธงชาติประจำ
โรงเรียน 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 30,000 ครูบุรณิส ดำใหม่ 

21.15 ซ่อมแซมระบบประปา และระบบ
กรองน้ำบาดาล 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 20,000 ครูบุรณิส ดำใหม่ 

21.16 กิจกรรม จัดซื้อผ้าคลุมโต๊ะพับหน้า
ขาว (ห้องอาเซียน) 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 25,000 ครูบุรณสิ ดำใหม่ 

21.17 กิจกรรม จัดทำตัวอักษร ปรัชญา คติ
พจน์ อัตลักษณ์ โรงเรียน (อาคารเรียน 1) 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 15,000 ครูบุรณิส ดำใหม่ 

21.18 ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานช่าง ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 10,000 ครูบุรณิส ดำใหม่ 
21.19 ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 100,000 ครูนันทพัทธ์ เจริญแก้วประสงค์ 
21.20 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 10,000 ครธูนรรณพร แสงสว่าง 

 



 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายการ วิธีการ 

จัดซื้อ/จัดจ้าง 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัด

จ้าง (เดือน/ปี) 
งบประมาณที่ได้รับ  
อนุมัติในปี ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที ่7 สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
21 ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่      

21.21 ปรับปรุงแหล่งเรียนรูห้้องอาเซียน 
ศึกษา 2 ของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม   

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 40,000 ครูสุภาวรรณ หวานแก้ว 

21.22 ปรับปรุงห้องเรียน Winner ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 10,000  ครูจงกล ศรีทอง  
21.23 งานสวนพฤษศาสตร์ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 5,000  ครูศศิกรณ์ ศรีเขาล้าน  

22 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย
ของผู้เรียน 

     

22.1 โรงอาหารสะอาด นักเรียนปลอดภัย ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 2,000 ครูประภัสสร วิชัยดิษฐ์ 
22.2 อย.น้อย ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 22,500 ครูประภัสสร วิชัยดิษฐ์ 
22.3 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 10,000 ครูประภัสสร วิชัยดิษฐ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายการ วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัด
จ้าง (เดือน/ปี) 

งบประมาณที่ได้รับ  
อนุมัติในปี ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
23 โครงการอาชีพเพ่ือทักษะกระบวนการดำเนิน

ชีวิต 
     

23.1 กิจกรรมการอบรมอาชีพ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 3,000  ครูธนิษราพร ทองเนียม  
23.2 จัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 40,000  ครูธนิษราพร ทองเนียม  
23.3 ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 3,000  ครูนันทพัทธ์  

 เจริญแก้วประสงค์,  
 ครูนิธิดา ทองใส  

23.4 วัดแววนักธุรกิจ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 5,000  ครูนิธิดา ทองใส  
23.5 ปุ๋ยหมักจากใบไม้ธรรมชาติ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 5,000  ครูนันทพัทธ์  

 เจริญแก้วประสงค์  
23.6 โครงงานเกษตรในโรงเรียน ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 5,000  ครูนันทพัทธ์  

 เจริญแก้วประสงค์  
23.7 ตลาดนัดสร้างอาชีพ เตรียมพัฒน์รักษ์
โลก  

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 5,000  ครูพัชรินทร์ เลี่ยมแก้ว  

23.8 โรงเรียนปลอดขยะ (ZERO WASTE 
SCHOOL) 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 10,000  ครูธนิษราพร ทองเนียม  

23.9 สร้างจิตสำนึก สุขนิสัย รักษ์ความ
สะอาด 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 5,000  ครูธนิษราพร ทองเนียม  

 
 
 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายการ วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัด
จ้าง (เดือน/ปี) 

งบประมาณที่ได้รับ  
อนุมัติในปี ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมวิชาการ 
24 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

24.๑ ศิลปหัตถกรรม ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 ๙๙,๐๐๐ ครจูิราภา อินทพัฒน์ 
24.๒ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฎสุราษฎร์
ธานี 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 ๕,๐๐๐ ครูจิราภา อินทพัฒน์ 

24.๓ มอ.วิชาการ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 ๔,๐๐๐ ครูจิราภา อินทพัฒน์ 
24.๔ วชิรวิชาการ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 ๑๐,๐๐๐ ครูจิราภา อินทพัฒน์ 
24.๕ การแข่งขันวันรพี, วันรัฐธรรมนูญ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 ๒,๐๐๐ ครูณิชาภัทร อภิบาลศักดิ์ 
24.๖ การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 ๒,๐๐๐ ครูสุภาวรรณ หวานแก้ว 
24.๗ การแข่งขันเศรษฐศาสตร์ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 ๒,๐๐๐ ครูดารณี เรืองจันทร์ 
24.๘ ASEAN ACTIVITIES ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 ๕,๕๐๐ ครูดารณี เรืองจันทร์ 
24.๙ ฝึกทักษะสุขศึกษาเพื่อการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 ๓,๐๐๐ ครูณัฏฐพล ใจห้าว 

๒5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ 
25.1 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (TUPST 
OPEN HOUSE) 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 30,000 ครูดรุณี เจริญรูป  

25.2 นิทรรศการ OCOP และ OSOP ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 25,000 ครูดรุณี เจริญรูป  
25.3 ส่งเสริมโอกาสนักเรียนแลกเปลี่ยน ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 20,000 ครูกนกวรรณ ไกรภูมิ  
25.4 ปันน้ำใจ สานสายใย ในเครือเตรียม
พัฒน์ 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 15,000 ครูดรุณี เจริญรูป  

 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายการ วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัด
จ้าง (เดือน/ปี) 

งบประมาณที่ได้รับ  
อนุมัติในปี ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมวิชาการ 
26 ส่งเสริมการเรยีนรู้ทางวิชาการ 

26.1 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 159,290 ครูสุภาภรณ์  
 เชื่อมกระโทก  

26.2 ค่ายคณิตศาสตร์ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 20,000 ครูชัยพร เชิญรัตนรักษ์, 
ครูพุทธิกา กาญจนรักษ์  

26.3 สัปดาห์วิทยาศาสตร์  ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 15,000 ครูจรัญ พรหมสุวรรณ     
 ครูปวีณา โชติช่วง  

26.4 ค่ายสะเต็มศึกษา (นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น) 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 20,000 ครูภาวิณี แก้วกำเนิด  

26.5 วันสุนทรภู่ วันภาษาไทย และสัปดาห์
ห้องสมดุ 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 8,000 ครูรัตติการณ์ ร่วมสนิท  

26.6 คลินิคหมอภาษา ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 8,000  ครูแววดาว สุขแก้ว  
26.7 พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
เพ่ือการท่องเที่ยว 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 10,000  ครูจงกล ศรีทอง  

26.8 English camp ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 17,000  ครูจงกล ศรีทอง  
26.9 Cristmas Day ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 10,000  ครูจงกล ศรีทอง  
26.10 ภาษาอังกฤษวันละคำ วันละประโยค 
(A word A sentence A day) 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 3,000  ครูสุมาลี ซุ้นสุวรรณ  

26.11 วันตรุษจีน ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 10,000  ครูพิมกมล สมบูรณ์  
26.12 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาจีน ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 3,000  ครูพิมกมล สมบูรณ์  

 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายการ วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัด
จ้าง (เดือน/ปี) 

งบประมาณที่ได้รับ  
อนุมัติในปี ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมวิชาการ 
27 ส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 

27.1 ส่งเสริมกีฬารักบี้ฟุตบอลโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อความเป็นเลิศ 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 20,000  ครูเจนณรงค์ อุดมลาภ  

27.2 ส่งเสริมกีฬาอำเภอและกีฬาจังหวัดเพ่ือ
ความเป็นเลิศ 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 10,000  ครูประเสริฐพร  
 พัฒนศิลป์  

27.3 ส่งเสริมกีฬาฟุตซอล จังหวัดสุราษฎร์
ธานี เพื่อความเป็นเลิศ 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 - - 

27.4 ส่งเสริมกีฬาฟุตบอล สพม.11 เพ่ือ
ความเป็นเลิศ 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 - - 

27.5 ส่งเสริมกีฬามวยไทย เพ่ือความเป็นเลิศ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 15,000  ครูประเสริฐพร  
 พัฒนศิลป์  

27.6 ส่งเสริมกีฬาตะกร้อ เพ่ือความเป็นเลิศ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 10,000  ครูณัฏฐพล ใจห้าว  
27.7 จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์กีฬา ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 10,000  ครูประเสริฐพร  

 พัฒนศิลป์  
27.8 การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ประจำปี
การศึกษา 2564 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 40,000  ครูประเสริฐพร  
 พัฒนศิลป์  

 
 
 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายการ วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัด
จ้าง (เดือน/ปี) 

งบประมาณที่ได้รับ  
อนุมัติในปี ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
28 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

28.1 กิจกรรมขับเคลื่อนห้องเรียนสีขาว ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 8,000  ครูภาริตา พุฒนวน  
28.2 วันงดสูบบุหรีโ่ลก ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 4,000  ครูเจณนรงค์ อุดมลาภ  
28.3 วันต่อต้านยาเสพติด ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 4,000  ครูเจณนรงค์ อุดมลาภ  
28.4 ตรวจสารเสพติด ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 7,000  ครูอนุจิตร จันทศรี  

29 ประชาธิปไตยในโรงเรียน      
29.1 กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมสภานักเรียน ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 10,000 ครูกนกวรรณ ไกรภูมิ,  

ครูปกรัฐ ชัยสวัสดิ์  
29.2 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 2,000  ครูกนกวรรณ ไกรภูมิ,    

ครูปกรัฐ ชัยสวัสดิ์  
29.3 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้นำนักเรียน ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 20,000 ครูกนกวรรณ ไกรภูมิ,  

ครูปกรัฐ ชัยสวัสดิ์  
29.4 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ
คณะกรรมการสภานักเรียน 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 20,000 ครูณัฏฐพล ใจห้าว,  
ครูปกรัฐ ชัยสวัสดิ์  

29.5 กิจกรรมอบรม กนส. ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 20,000  ครูกนกวรรณ ไกรภูมิ  
 
 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายการ วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัด
จ้าง (เดือน/ปี) 

งบประมาณที่ได้รับ  
อนุมัติในปี ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
30 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

30.1 กิจกรรมการนิเทศติดตาม ประเมินผล
การดำเนินโครงการในงานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 15,000  ครูดารณี เรืองจันทร์  

30.2 กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 5,000  ครูดารณี เรืองจันทร์  
30.3 กิจกรรมสิกขาธรรม ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 8,000  ครูดารณี เรืองจันทร์  
30.4 กิจกรรมชมพูล้อมรัก ชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ และสถานบัน (วันสำคัญต่าง ๆ) 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 84,000  ครูดารณี เรืองจันทร์  

31 โครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

     

31.1 กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 70,000  ครูประเสริฐพร พัฒนศิลป์  
31.2 กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 30,000  ครูภาริตา พุฒนวน  
31.3 กิจกรรมแนะแนว ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 35,000  ครูกนกวรรณ ไกรภูมิ,  

ครูจรนันท์ สนยาแหละ  
31.4 กิจกรรมชุมนุม ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 5,000  ครูณัฏฐพล ใจห้าว,  

ครูปกรัฐ ชัยสวัสดิ์  
31.5 กิจกรรมสาธารณะประโยชน ์ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 5,000  ครูจิรนันท์ สนยาแหละ  
31.6 กิจกรรม นศท ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 5,000  ครูองค์พันเลิศ  

พนมวัน ณ อยุธยา  
31.7 วันปัจฉิมนิเทศ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 30,000  ครูกนกวรรณ ไกรภูมิ  

 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายการ วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัด
จ้าง (เดือน/ปี) 

งบประมาณที่ได้รับ  
อนุมัติในปี ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมทัศนศึกษา 
32 โครงการทัศนศึกษา 

32.1 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 40,000  ครูสุภาวรรณ หวานแก้ว  

32.2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 12,000  ครูสุมาลี ซุ้นสุวรรณ  
32.3 ทัศนศึกษา ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 150,000  ครูสุมาลี ซุ้นสุวรรณ,  

 ครูกนกวรรณ ไกรภูมิ  
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายการ วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัด
จ้าง (เดือน/ปี) 

งบประมาณที่ได้รับ  
อนุมัติในปี ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
33 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี 

33.1 เรียนรู้เทคโนโลยีด้วยโปรแกรม GSP ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 15,000  ครูปริญญาพร อุปการแก้ว, 
ครูนัฐพร เกื้อฉิม  

33.2 การยกระดับการใช้ทักษะและ
กระบวนการทางเทคโนโลยีเพ่ือก้าวทันโลกยุค 
4.0 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 20,000  ครูทิฐิกร บุญเชื้อ  

 
 
 
 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายการ วิธีการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัด
จ้าง (เดือน/ปี) 

งบประมาณที่ได้รับ  
อนุมัติในปี ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
34 เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

32.1 เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID - 19) 
 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 60,000  ครูจิราภา อันทพัฒน์ 

35 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 
เพ่ือการเรียนการสอนออนไลน์ 

     

35.1 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(CAI) เพ่ือการเรียนการสอนออนไลน์ 

ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง ๑ ต.ค.๖4 - ๓0 ก.ย. ๖5 20,000 ครูสุมาลี ซุ้นสุวรรณ 

 
 
 


