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การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน สุราษฎร์ธานี  84130                                        

ที ่       68/2565 วันที ่   8  กันยายน  2565 

เรื่อง   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 6 เดือน 

 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
 

ด้วยงานแผนงานโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ได้จัดทำแผนติดตาม ความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน (1 
เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565) และผลการดำเนินงาน ของโครางการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี
การศึกษา 2565 ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือติดตามความก้าวหน้า และผลการดำเนินงานของโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อทราบถึงสถาพ ปัญหา และอุปสรรค ในการดำเนินงานของ
โครงการ และรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 68 โครงการ 

ในการนี้ งานแผน ได้ดำเนินการจัดทำแผนติดตามความก้าวหน้าและผลการ ดำเนินงานของโครงการ
ตามแผนติดตาม และตามปฏิทินที่กำหนด  โดยจำดำเนินการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลจากผู้รับผิดชอบ
โครงการในโรงเรียนพุนพินพิทยาคม  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติลงนามในแผนติดตาม 

 

        ลงชื่อ........................................... 
        (นางสาวปวีณา  เพ็งบูลย์) 

                ครู/เจ้าหน้าที่งานแผน   
  

   ลงชื่อ........................................... 
                  (นางอรุณี  สุทธินิยม) 
          ครู/หัวหน้าที่งานแผน 

 

 เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย                        
 
   ลงชื่อ…………………………………………        

  (นายธีรเดช จู่ทิ่น) 
   ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

 



คำนำ 
 

 การกำกับ ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการเป็นกิจกรรมที่สำคัญ  เพราะสามารถนำข้อมูลนั้น
งานวิเคราะห์ติดตาม  กำกับการบริหารปีการศึกษาอย่างถูกต้องและเพียงพอ อีกทั้งยังเป็นข้อมูลสำหรับ
ผู้บริหารเพ่ือให้สามารถตัดสินใจในการบริหารหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ในการนี ้ ฝ่ายแผนจึงได้จัดทำแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา 2565 เพื่อสร้างความเข้าใจในสาระสำคัญ  กลไกของการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ
ประจำปีให้กับผู้ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างกรอบแนวความคิดเดียวกัน  ซึ่งทำให้เกิด
ความเข้าใจในการติดตามและประเมินมากขึ้น  และข้อมูลที่จะได้รับจากการติดตามประเมินผลนี้  จะเกิด
ประโยชน์ต่อการบริหารงานของโรงเรียนได้อย่างยิ่ง 
 
 

         ฝ่ายงานแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แผนติดตามความกา้วหน้าระยะ 6 เดือน การดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565 

********** 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี ่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื ่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้อำนวยการ คณะครู และ
บุคลากรในโรงเรียนพุนพินพิทยาคม(อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาโรงเรียนพุนพิน
พิทยาคมตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2565  ของโรงเรียนพุนพินพิทยาคมจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาโรงเรียนพุนพินพิทยา
คมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ที่ได้
กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งปีการศึกษาในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาโรงเรียนพุนพินพิทยาคมตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 การดำเนินการตามแผนงานและ
โครงการเพื่อการพัฒนาโรงเรียนพุนพินพิทยาคม และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการ
พัฒนาโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื ่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนโรงเรียนพุนพินพิทยาคมว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุด
แข็ง (strengths) จ ุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของ
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก
ผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรในโรงเรียนพุนพินพิทยาคมพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุง
แผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจ
ของประชาชนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงใหด้ี



ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน โรงเรียนพุนพิน
พิทยาคมให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ 
สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนโรงเรียนพุนพินพิทยาคมโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่
ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่าง
ดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและ
ประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาโรงเรียนพุนพินพิทยาคมที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิด
ปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการโรงเรียนพุนพินพิทยาคมของโรงเรียนพุนพินพิทยาคมซ่ึง
จะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาโรงเรียนพุนพินพิทยาคมตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ 
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายปีการศึกษาของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรในโรงเรียนพุนพินพิทยาคมที่
จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้
เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีปีการศึกษา พ.ศ. 2565 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวง ศึกษาธิการ กำหนดแนวทางการใช้ปี
การศึกษาให้โรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนที่สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 11 และบริบทของโรงเรียน โดยเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนผ่านความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



  3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
   3.1.1 ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2565 โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับโรงเรียนพุนพิน
พิทยาคม 
   3.1.2 ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาโรงเรียนพุนพินพิทยาคมสี่ปีตามกรอบแนวทาง 
วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
   3.1.3 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2565  ต่อผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคมเพ่ือดำเนินการต่อไป 
  3.2  การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565  ของโรงเรียน
พุนพินพิทยาคม ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ดังนี้ 
   3.2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม
ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาโรงเรียนพุนพินพิทยาคม จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของ
โครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จาก
การกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม 
เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร 
ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์
และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
   3.2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน
จาก  ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
   3.2.3  ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 เป็นการ
ดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 
ดังนั้น แม้จะวางแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565ไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิง
ปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 
2565 
   3.2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้   
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ จำนวน เป็น
ต้น การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ 
วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 



   3.2.5  รายงานตามแบบแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้ การรายงานผลการ
ติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ในการ
รายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่
จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และ
ส่วนที่ 3  
   3.2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 
2565 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม
ต่อผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคมเพื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคมเสนอต่อผู้อำนวยการ และ
คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
   3.2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี ่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที ่ดี 
หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของโรงเรียนพุนพินพิทยาคมหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อำนาจในโรงเรียน  ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่ง
อาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้อำนวยการโรงเรียน
พุนพินพิทยาคม 
  3.3 การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของโรงเรียนพุนพินพิทยาคมมีอำนาจหน้าที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้อำนวยการโรงเรียน
พุนพินพิทยาคม เพื ่อให้ผ ู ้อำนวยการโรงเร ียนพุนพินพิทยาคมเสนอต่อโรงเร ียนพุนพินพิทยาคมและ
คณะกรรมการพัฒนาของโรงเรียนพุนพินพิทยาคมโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี  
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื ่องมือการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 เป็นสิ ่งของ 
วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโรงเรียนพุนพินพิทยาคมใช้ใน
การเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  
เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตาม
และประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ 
ภารกิจของโรงเรียนพุนพินพิทยาคมรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในโรงเรียนพุนพินพิทยาคมรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบ
ต่าง ๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผล



แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565  ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียน
พุนพินพิทยาคมกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565
ของโรงเรียนพุนพินพิทยาคมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม  ภายในวันที่ 1 เมษายน 2565 และภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 เพ่ือให้
ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคมเสนอโรงเรียนพุนพินพิทยาคมภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในโรงเรียนพุนพินพิทยาคมมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการ วัดได้จากช่องปีการศึกษาและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีปีการศึกษาที่ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาโรงเรียนพุนพินพิทยาคมของโรงเรียนพุนพินพิทยา
คมซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์พแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์พแวดล้อมของโรงเรียนพุนพินพิทยาคมทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ และ
จังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาโรงเรียนพุนพินพิทยาคมแบบองค์รวมของ
จังหวัดเดียวกัน  
 
 
 



  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565  ของโรงเรียน
พุนพินพิทยาคมกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธ ีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมนิผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนพุนพินพิทยาคมที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของโรงเรียนพุนพินพิทยาคมเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565  ของโรงเรียน
พุนพินพิทยาคมกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโรงเรียน
พุนพินพิทยาคมใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาโรงเรียนพุนพินพิทยาคมของโรงเรียน
พุนพินพิทยาคมมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกต



แบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้
ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะ
ทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
  3.4 การสำรวจ (surveys) ในที ่นี ่หมายถึง การสำรวจเพื ่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในโรงเรียนพุนพินพิทยาคมคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโรงเรียนพุนพินพิทยาคมจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้
เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในโรงเรียนพุนพินพิทยาคม สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา 
ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ในอนาคต 
ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 
2565และการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที ่ทำให้ แผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา 2565และการดำเนินการตามโครงการพัฒนาโรงเรียนพุนพินพิทยาคมมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุก
จุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา ปี
การศึกษา และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ พปัญหาต่าง ๆ ที่
จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำ
ให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโรงเรียนพุนพินพิทยาคม การจัดทำโครงการ
และรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียนพุนพินพิทยาคมสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ
พัฒนาโรงเรียนพุนพินพิทยาคมให้สอดคล้องกับพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนด
มาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  



  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในโรงเรียนพุนพินพิทยาคมแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 
มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม
เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เสร็จส้ินแล้ว
อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

งบประมาณ

ท่ีได้รับอนุมัติ

งบประมาณ

คงเหลือ

1. โครงการพัฒนางาน

วิชาการ
โครงการพัฒนางานวิชาการ 

(ด้านการเรียนการสอน) กิจกรรมท่ี 1 การนิเทศภายในโรงเรียน นางวิลาศิณีย์ พูลสมบัติ ✓ 1,200 1,200     

นางเนตรนภา ปาละแม กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาระบบงานจัดซ้ือวัสดุ งานหลักสูตรสถานศึกษา นางจิราภรณ์ สมฤดี ✓ 28,000 28,000   

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนางานแนะแนว น.ส.สรัญญา ชูแช่ม ✓ 60,000 5,920     

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาระบบงานทะเบียน นางอร่ามศรี ไทยยเสน ✓ 79,000 6,150
กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาระบบงานจัดซ้ือวัสดุส านักงานกลุ่มงานวัดผล นายสุทธิรักษ์ แพวิเศษ ✓ 110,200 75,850   

กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมงานจัดซ้ือวัสดุส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

นางสร้อยเพชร ทิพย์สวัสด์ิ
✓

34,865 34,865   

กิจกรรมท่ี 7 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสมชาย คามิ
✓ 40,760 40,760   

กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมงานจัดซ้ือวัสดุส านักงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางณัฐกานต์ ศรีเช้ือ ✓ 5,045 5,045     
กิจกรรมท่ี 9 กิจกรรมงานจัดซ้ือวัสดุส านักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ

นางกมลทิพย์ ทองน้อย
✓

7,745 7,745     

กิจกรรมท่ี 10 การพัฒนางานสารบรรณงานวิชาการ น.ส.กชพร เพชรโสม ✓ 67,900 67,900   
กิจกรรมท่ี 11 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศงานวิชาการ นายกชนนท์ ขวัญพุฒ ✓ 126,500 126,500

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

แบบติดตามการใช้งบประมาณ ตามกลุ่มงาน/โครงการ ประจ าปีการศึกษา 2565
โครงการและงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 รอบ 6 เดือน ( 1 เมษายน  2565 - 30 กันยายน 2565 )

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ  กิจกรรม

การด าเนินการ งบประมาณ
รายงาน
ผลการ

ด าเนินงาน



เสร็จส้ินแล้ว
อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

งบประมาณ

ท่ีได้รับอนุมัติ

งบประมาณ

คงเหลือ

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ  กิจกรรม

การด าเนินการ งบประมาณ
รายงาน
ผลการ

ด าเนินงาน

กิจกรรมท่ี 12 การสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดผลประเมินผล นายกชนนท์ ขวัญพุฒ ✓ 9,400 4,340
กิจกรรมท่ี 13 การจัดประชุมการด าเนินการจัดตาราสอน นายกชนนท์ ขวัญพุฒ ✓ 550 0
กิจกรรมท่ี 14 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ส านักงานวิชาการ นายภานุกร คงไสยะ ✓     26,000 26,000

2. โครงการค่ายวิชาการ  โครงการค่ายวิชาการ

นางเนตรนภา ปาละแม กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมค่าย ICT (นักเรียนท่ัวไป) นางศุภลักษณ์ พลเพชร ✓ 12,820 12,820

กิจกรรมท่ี 2 ค่ายเยาวชนรักษ์ภาษาไทย นางสร้อยเพชร ทิพย์สวัสด์ิ
✓ 66,495 66,495

กิจกรรมท่ี 3 ค่ายภาษาอังกฤษ ( English Camp) นางธิดาวัล จรัลศิลป์ ✓ 75,000 75,000

กิจกรรมท่ี 4 โครงการอบรมนักเรียนแกนน าเพ่ือนท่ีปรึกษา (Youth
 CounselorYC)

น.ส.สรัญญา ชูแช่ม
✓ 51,140 51,140

กิจกรรมท่ี 5 ค่ายเตรียมความพร้อมเพ่ือแข่งขันทักษะทางวิชาการ น.ส.สุวนันท์  พงษ์ขาวน้อย
✓ 498,906 498,906

3.โครงการส่งเสริม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางณัฐกานต์ ศรี เช้ือ กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมสวนสนามและกล่าวค าปฏิญาณ
วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมสวนสนามและกล่าวค าปฎิญาณ

นายปวริศร รังสี ✓ 6,030 3,730

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมถวายราชสดุดีพวงมาลา นายปวริศร รังสี ✓ 9,620 9,620

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือและวันส าคัญต่าง ๆ นายปวริศร รังสี ✓ 102,500 94,690

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน นางณัฐกานต์ ศรีเช้ือ ✓ 19,910 19,910

กิจกรรมท่ี 5 นักศึกษาวิชาทหาร ว่าท่ี ร.ต.ชัยณรงค์    ป่ิน

กาญจนไพบูลย์
✓ 126,000 90,000กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมนศท.อาสาจราจร 

วัสดุ อุปกรณ์ ในการท ากิจกรรมจิตอาสา ว่าท่ี ร.ต.ชัยณรงค์    ป่ิน

กาญจนไพบูลย์
✓ 30,000 30,000
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กิจกรรมท่ี 7 รายงานผลการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางทอรุ้ง คงขันธ์ ✓ 2,800 2,800

4.โครงการพัฒนา
ระบบงานประกัน

โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

นางเนตรนภา ปาละแม กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา น.ส.วิยะดา วิจารณ์ ✓ 2,320 2,320

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาห้องส านักงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา น.ส.วิยะดา วิจารณ์ ✓ 35,000 0

กิจกรรมท่ี 3 รองรับการตรวจเย่ียมจากภายนอก น.ส.วิยะดา วิจารณ์ ✓ 20,000 20,000

กิจกรรมท่ี 4 ปรับปรุงระบบการประเมินผลการควบคุมภายใน น.ส.สุคนทา คงทน ✓ 4,330 4,330

กิจกรรมท่ี 5 การจัดการงานสารสนเทศโรงเรียน น.ส.สุคนทา คงทน ✓ 8,000 8,000

5.โครงการรับนักเรียน โครงการรับนักเรียน

นางเนตรนภา ปาละแม 1.การรับนักเรียน นายพิชญพงศ์ ชาตะกูล ✓ 58,570 58,570

6.โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ส าหรับนักเรียน โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับนักเรียน

นางเนตรนภา ปาละแม กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมงานจัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ส าหรับนักเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสมชาย คามิ
✓ 100,000 100,000  

กิจกรรมท่ี 2 จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ส าหรับนักเรียน (กิจกรรมจัดซ้ือ
วัสดุอุปกรณ์-สารเคมี)

น.ส.ระพีพรรณ ล้ิมสุวรรณ
✓ 43,310 41,935   

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมงานจัดซ้ือวัสดุ- อุปกรณ์ส าหรับนักเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางรัตนาภรณ์ ทองอ่ิน
✓ 12,385 12,385   
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กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมงานจัดซ้ือวัสดุ- อุปกรณ์ส าหรับนักเรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางณัฐกานต์ ศรีเช้ือ
✓ 10,000 10,000   

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมจัดซ้ือหนังสือเข้าห้องสมุด นางเยาวดี  ศักด์ิแก้ว งบหนังสือเรียนงบหนังสือเรียนกิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคหกรรม 
(ห้องคหกรรม) นางจิราภรณ์ มีล่อง ✓ 7,640 0กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคหกรรม(งาน

ประดิษฐ์) นางกมลทิพย์ ทองน้อย ✓ 3,948 3,948     

กิจกกรมท่ี 8 พัฒนาการเรียนการสอนช่างไม้ นายพนมกร ทองคลอด
✓ 10,910

10,910   

กิจกรรมท่ี 9 พัฒนาการเรียนการสอนงานตัดเย็บเส้ือผ้า น.ส.วนิดา คชนาค ✓ 2,690 2,690     
กิจกกรมท่ี 10 พัฒนาการเรียนการสอนงานเกษตร น.ส.วนิดา เซ่ียงฉิน ✓ 7,500 7,500     

กิจกรรมท่ี 11 จัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์สอนสอบ น.ส.สุวนันท์ พงษ์ขาวน้อย
✓ 300,000 131,225  

กิจกรรมท่ี 12 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนแนะแนว น.ส.สรัญญา ชูแช่ม ✓ 51,750 51,750   

7.โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

นางจรรยา กุลชาติ กิจกรรมท่ี 1 มะเม่าเพ่ือพ่อ นางกมลทิพย์ ทองน้อย ✓ 1,000 1,000

กิจกรรมท่ี 2 ปลูกกล้วยคุณธรรม นางจิราภรณ์ สมฤดี ✓ 1,000 600

กิจกรรมท่ี 3 การเล้ียงปลา นางจารุวรรณ รักษ์รอด ✓ 7,000 7,000

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมแปรรูปอาหารและถนอมอาหาร นางกมลทิพย์ ทองน้อย ✓ 1,000 1,000

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม นางสุพัตรา ล้านเพ็ชร ✓ 1,000 1,000
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กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ น.ส.อรอุมา บัวลอย ✓ 1,000 700
กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมพัฒนาครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นางจรรยา กุลชาติ 
✓

20,000 20,000

กิจกรรมท่ี 8 ต้อนรับแขกท่ีมาศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา

นางจรรยา กุลชาติ 
✓

10,000 6,700

กิจกรรมท่ี 9 กิจกรรมสุขภาพดี ว่าท่ี ร.ต.ชัยณรงค์    ป่ิน

กาญจนไพบูลย์ ✓

1,000
1,000

กิจกรรมท่ี 10 กิจกรรมหนังสือเล่มเล็กส่ือความรู้สู่ความพอเพียง นางสร้อยเพชร ทิพย์สวัสด์ิ ✓ 1,000 1,000
กิจกรรมท่ี 11 พัฒนาห้องศาสตร์พระราชา นางจรรยา กุลชาติ ✓ 5,000 0

8.โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ✓ 1,245,672  999,482

น.ส.สุวนันท์ พงษ์ขาว
น้อย

กิจกรรมท่ี 1 การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

น.ส.สุวนันท์ พงษ์ขาวน้อย
✓

กิจกรรมท่ี 2 การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสร้อยเพชร ทิพย์สวัสด์ิ
✓

กิจกรรมท่ี 3 การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา

ว่าท่ี ร.ต.ชัยณรงค์    ป่ิน

กาญจนไพบูลย์ ✓

กิจกรรมท่ี 4 การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ

นางจรรยา กุลชาติ ✓
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กิจกรรมท่ี 5 การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

นายมาโนช ทิพย์บรรพต
✓

กิจกรรมท่ี 6 การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางณัฐกานต์ ศรีเช้ือ ✓กิจกรรมท่ี 7 การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ นางรัตนาภรณ์ ทองอ่ิน ✓

กิจกรรมท่ี 8 การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

น.ส.นันทิกานต์ วงศ์ค า

จันทร์ ✓

กิจกรรมท่ี 9 การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์)

นางบุญชวน พรหมสมบัติ
✓

กิจกรรมท่ี 10 การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ น.ส.อรอุมา บัวลอย ✓

กิจกรรมท่ี 11 กิจกรรมส ารวจสถานท่ีแข่งขัน น.ส.สุวนันท์ พงษ์ขาวน้อย ✓

กิจกรรมท่ี 12 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ น.ส.สุวนันท์ พงษ์ขาวน้อย ✓

กิจกรรมท่ี 13 กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการสภานักเรียน นางวริศรา ศักดา ✓

9.โครงการเพ่ิม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

โครงการเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

นางเนตรนภา ปาละแม กิจกรรมท่ี 1 จัดหาส่ือการสอนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี นายมาโนช ทิพย์บรรพต ✓ 59,400 59,400กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศทางศิลปะ 
(ทัศนศิลป์) น.ส.อรอุมา บัวลอย ✓ 30,000 0

กิจกรรมท่ี 3 เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย นางสร้อยเพชร ทิพย์สวัสด์ิ ✓ 32,000 23,585

กิจกรรมท่ี 4 เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

น.ส.นันทิกานต์ วงศ์ค า

จันทร์ ✓

20,000

20,000
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โครงการ/ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ  กิจกรรม
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ด าเนินงาน

กิจกรรมท่ี 5 ติวเข้มเตรียมความพร้อมสู่การสอบ GAT – PAT 
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565

น.ส.สรัญญา ชูแช่ม
✓

15,720 15,720

10.โครงการส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียน

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน

นางเนตรนภา ปาละแม กิจกรรมท่ี 1 การสอบธรรมศึกษา นางสุพัตรา ล้านเพ็ชร ✓ 970 970

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมวันตรุษจีน นางละอองพร ✓ 16,000 16,000

กิจกรรมท่ี 3 วันคริสต์มาส นางธิดาวัล จรัลศิลป์ ✓ 10,000 10,000

กิจกรรมท่ี 4 การส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย นายสุพร อ่างทอง ✓ 21,480 21,480

กิจกรรมท่ี 5 การส่งเสริมความเป็นเลิศแข่งขันกีฬาภายใน นายศุภลักษณ์ เพชรรัตน์ ✓ 231,300 231,300

กิจกรรมท่ี 6 สัปดาห์คณิตศาสตร์ น.ส.สุวนันท์ พงษ์ขาวน้อย ✓ 16,100 16,100
กิจกรรมท่ี 7 วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ นางดาวิภา กาญจนสดุง ✓ 25,500 180
กิจกรรมท่ี 8 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ นางบุญชวน พรหมสมบัติ ✓ 60,625 76

กิจกรรมท่ี 9 กิจกรรมการเปิดโลกทัศน์และการแนะแนวด้าน
การศึกษาต่อและการมีอาชีพ

นางฮาซีรันณ์ อาแวหลง ✓ 29,400 29,400
กิจกรรมท่ี 10 กิจกรรมแนะแนวน้องสู่ร้ัวมหาวิทยาลัย น.ส.สรัญญา ชูแช่ม ✓ 10,000 10,000
กิจกรรมท่ี 11 กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้อาชีพ นางฮาซีรันณ์ อาแวหลง ✓ 20,000 12,500
กิจกรรมท่ี 12 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นางเยาวดี  ศักด์ิแก้ว ✓ 8,000 8,000

กิจกรรมท่ี 13 การอบรมเชิงปฏิบัติการภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ น.ส.นันทิกานต์ วงศ์ค าจันทร์ ✓ ใช้งบบุคลากร

กิจกรรมท่ี 14 การน าเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Symposium IS)

นายกชนนท์ ขวัญพุฒ ✓ 31,000 31,000

กิจกรรมท่ี 15 กิจกรรม Enjoy STEM Day นายภานุกร คงไสยะ ✓ 40,300 40,300
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กิจกรรมท่ี 16 กิจกรรมวิทยาศาสตร์สัญจรแหล่งเรียนรู้ในชุมชุน นางจารุวรรณ รักษ์รอด ✓ 51,700 51,700

กิจกรรมท่ี 17 กิจกรรมประกวดส่ือการเรียนคณิตศาสตร์ระดับม.ต้น น.ส.ธนพร  สนสุวรรณ ✓ 4,000 4,000

กิจกรรมท่ี 18 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ น.ส.สรัญญา ชูแช่ม ✓ 20,000 2,000

กิจกรรมท่ี 19 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านนาฏศิลป์ไทย น.ส.ปวีณา เพ็งบูลย์ ✓ 45,000 40,000   
11.โครงการ จัดซ้ือหรือ

ซ่อม วัสดุและครุภัณฑ์

ส าหรับห้องคอมพิวเตอร์
โครงการ จัดซ้ือหรือซ่อม วัสดุและครุภัณฑ์ส าหรับห้องคอมพิวเตอร์

นางเนตรนภา ปาละแม กิจกรรมท่ี 1 จัดซ้ือหรือซ่อม วัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับ
ห้องคอมพิวเตอร์

นายมาโนช ทิพย์บรรพต ✓ 11,000 11,000

กิจกรรมท่ี 2 จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ส านักงานส าหรับห้อง
คอมพิวเตอร์

นางศุภลักษณ์ พลเพชร ✓ 12,470 12,470
12.โครงการพัฒนาระบบ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง นายมาโนช ทิพย์บรรพต ✓ 149,000    149,000

13.โครงการทัศนศึกษา โครงการทัศนศึกษา

นางเนตรนภา ปาละแม กิจกรรมท่ี 1 ทัศนศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ณ สวนสยาม 
กรุงเทพมหานคร

น.ส.อุสา บุญเกตุ ✓ 142,100 142,100

กิจกรรมท่ี 2 ทัศนศึกษาอ าเภอไชยา นายธีระพงศ์  ศักดา ✓ 143,850 143,850

กิจกรรมท่ี 3 ทัศนศึกษาอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบ่ี นายธรรมรัตน์ กล่ันดวง ✓ 139,650 139,650

กิจกรรมท่ี 4 ทัศนศึกษาเส้นทางดอนสัก – ขนอม จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางละอองพร อรุณส่ง ✓ 131,600 131,600

กิจกรรมท่ี 5 ทัศนศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช นางกนกวรรณ จรูญจันทร์ ✓ 126,400 126,400
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กิจกรรมท่ี 6 ทัศนศึกษาอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบ่ี นายสุพร อ่างทอง ✓ 117,200 117,200

14.โครงการค่ายพัก
แรมลูกเสือ-เนตรนารี 
2565

โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 2565

นางณัฐกานต์ ศรีเช้ือ

กิจกรรมท่ี 1 ทัศนศึกษาและค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (ลูกเสือ

โลก) นางวรวดี ไชยนาเคนทร์ ✓ 142,100     142,100  กิจกรรมท่ี 2 ทัศนศึกษาและค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (ลูกเสือ
ช้ันพิเศษ) นางธิดาวัล จรัลศิลป์ ✓ 143,850     143,850  
กิจกรรมท่ี 3 ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (ลูกเสือหลวง) นางวิยะดา แก้ววิรัตน์ ✓ 139,650     139,650  

15.โครงการเปิดบ้าน
วิชาการ โรงเรียน
พุนพินพิทยาคม 

โครงการเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม (Open 
House)

นางเนตรนภา ปาละแม
✓ 200,000 200,000

16.โครงการ การ
ยกเว้นการช าระเงิน
บ ารุงการศึกษา

โครงการ การยกเว้นการช าระเงินบ ารุงการศึกษา
น.ส.สรัญญา ชูแช่ม

✓ 0

17.โครงการส่งเสริม
คุณธรรม

โครงการส่งเสริมคุณธรรม

นางเพชรา ทรายขาว กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมวันส าคัญสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นายฉูอีบ ยาชะรัด ✓ 80,000 8,537
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมวันไหว้ครู นายฉูอีบ ยาชะรัด ✓ 16,840 0 ✓

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา นางวรวดี ไชยนาเคนทร์ ✓ 15,000 0 ✓

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมโครงการคุณธรรม (ท าบุญ ตักบาตร งานบุญ) นางวรวดี ไชยนาเคนทร์ ✓ 3,000 3,000
กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมวันลอยกระทง นายฉูอีบ ยาชะรัด ✓ 35,000 35,000

กลุ่มกิจการนักเรียน
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กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และวันข้ึนปีใหม่ 
2566

นายฉูอีบ ยาชะรัด
✓ 50,000 50,000

กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต นางรัตนาภรณ์ ทองอ่ิน ✓ 48,000 48,000

18.โครงการ “ส่งรุ่นพ่ี
ยินดีรุ่นน้อง” ประจ าปี
การศึกษา 2565

โครงการ “ส่งรุ่นพ่ียินดีรุ่นน้อง” ประจ าปีการศึกษา 2565

นางเพชรา  ทรายขาว กิจกรรมท่ี 1  ฐานบูมส่งพ่ียินดีน้อง นางกนกวรรณ จรูญจันทร์ ✓ 38,000 38,000
กิจกรรมท่ี 2  ฐาน ม.4 ส่งรุ่นพ่ียินดีรุ่นน้อง นางละอองพร อรุณส่ง ✓ 4,000 4,000

กิจกรรมท่ี 3  ฐาน ม.1 ส่งรุ่นพ่ียินดีรุ่นน้อง น.ส.อุสา บุญเกตุ ✓ 4,000 4,000

กิจกรรมท่ี 4  ฐาน ม.2 ส่งรุ่นพ่ียินดีรุ่นน้อง นายธีระพงศ์  ศักดา ✓ 4,000      4,000     

19. โครงการโรงเรียน
สีขาว

โครงการโรงเรียนสีขาว

นางเพชรา  ทรายขาว กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข น.ส.ณัฐพร เพ็ชรสวัสด์ิ ✓ 20,000 9,530

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมขยายผลเพ่ือพัฒนา (ด้านการค้นหา) น.ส.ณัฐพร เพ็ชรสวัสด์ิ ✓ 10,000    10,000

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับยาเสพติดและอบายมุขจาก
วิทยากร

น.ส.ณัฐพร เพ็ชรสวัสด์ิ
✓ 20,000 20,000

20.โครงการ
ปฐมนิเทศนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4

 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4

นางเพชรา  ทรายขาว กิจกรรมท่ี 1 ปฐมนิเทศนักเรียนช้ัน ม.1 และ ม. นางละอองพร  อรุณส่ง ✓ 48,230 0
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กิจกรรมท่ี 2 มอบตัวเป็นศิษย์ นางละอองพร  อรุณส่ง ✓ 5,400 0

21.โครงการ รักเป็น 
ปลอดภัย Young 
Love

โครงการ รักเป็น ปลอดภัย Young Love

นางเพชรา  ทรายขาว กิจกรรมท่ี 1 รักเป็น ปลอดภัย Young Love นางละอองพร อรุณส่ง ✓ 26,650    26,650

22.โครงการ ระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางเพชรา  ทรายขาว กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางวริศรา ศักดา ✓ 5,000 1,995

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจ าปีการศึกษา 2565 นางจิราภรณ์ มีล่อง ✓ 112,000 54,375 ✓

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน นางนุชนาฎ กุลรัตนมาศ ✓ 212,200 2,200กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน นางวริศรา ศักดา ✓ 20,500 13,900

23.โครงการ สวัสดิ
ภาพนักเรียน

โครงการ สวัสดิภาพนักเรียน

นางเพชรา  ทรายขาว กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมอบรมการขับข่ีและตรวจสภาพรถ นายสุพร อ่างทอง ✓ 25,000 22,000
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมตาวิเศษ นายสุพร อ่างทอง ✓ 250,000 250,000
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมอบรมใบอนุญาตขับข่ี นายสุพร อ่างทอง ✓ 20,000 20,000

24.โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน (สภานักเรียน)

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (สภานักเรียน) 

นางเพชรา ทรายขาว กิจกรรมท่ี 1  กิจกรรม Zoning cleaning นางวริศรา ศักดา ✓ 10,000 10,000
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กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมเลือกต้ังคณะกรรมการสภานักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2565

นายธีระพงศ์  ศักดา
✓ 7,450 7,450

กิจกรรมท่ี 3  กิจกรรม Green Market นายธีระพงศ์  ศักดา ✓ 7,000 7,000
กิจกรรมท่ี 4  กิจกรรมประกวด PK The Star & Idoi นายธีระพงศ์  ศักดา ✓ 10,000 10,000

กิจกรรมท่ี 5 จัดซ้ือวัสดุ-ครุภัณฑ์ห้องสภานักเรียน นายธีระพงศ์  ศักดา ✓ 25,000 25,000
25.โครงการ พัฒนาตน
 พัฒนาสถาบัน

โครงการ พัฒนาตน พัฒนาสถาบัน

นางเพชรา ทรายขาว กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมอบรมใส่ใจห่วงใยน้อง นายสุพร อ่างทอง ✓ 51,000 51,000

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา นายสุพร อ่างทอง ✓ 10,000 10,000

26.โครงการจัดซ้ือ
วัสดุ-อุปกรณ์ 

โครงการจัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ ส านักงานกิจการนักเรียน

นางเพชรา ทรายขาว กิจกรรมท่ี 1 จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ ส านักงานกิจการนักเรียน นางวริศรา ศักดา ✓ 18,000 18,000

กิจกรรมท่ี 2 จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ ส านักงานระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 น.ส.อุสา บุญเกตุ ✓ 2,000 2,000

กิจกรรมท่ี 3 จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ ส านักงานระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 นายธีระพงศ์  ศักดา ✓ 2,000 2,000

กิจกรรมท่ี 4 จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ ส านักงานระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 นายศุภลักษณ์ เพชรรัตน์ ✓ 2,000 2,000

กิจกรรมท่ี 5 จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ ส านักงานระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 นางละอองพร อรุณส่ง ✓ 2,000 2,000

กิจกรรมท่ี 6 จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ ส านักงานระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 นางกนกวรรณ จรูญจันทร์ ✓ 2,000 2,000

กิจกรรมท่ี 7 จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ ส านักงานระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 นายสุพร อ่างทอง ✓ 2,000 2,000
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27.โครงการส่งเสริม
ทักษะชีวิตสู่ทักษะ
อาชีพ

โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตสู่ทักษะอาชีพ

นางเพชรา  ทรายขาว กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมรู้ทันภัย (1 ต ารวจ 1 โรงเรียน) นางเพชรา ทรายขาว 0

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมสุขภาพจิต พิชิตสุขภาพใจ นางเพชรา ทรายขาว ✓ 48,000 47,200

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ นางเพชรา ทรายขาว ✓ 48,000 48,000

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมรักการออม นางละอองพร  อรุณส่ง ✓ 3,000 3,000กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม (โดยพระอาจารย์จากวัดท่า
ข้าม) นางละอองพร อรุณส่ง ✓ 4,800 4,800

กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมอบรมศิลปะป้องกันตัว นายสุพร อ่างทอง ✓ 6,000 6,000

28.โครงการพัฒนา
บุคลากร

โครงการพัฒนาบุคลากร

นางสาวอรจิรา มีศรี กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา นางสร้อยเพชร ทิพย์สวัสด์ิ ✓ 350,000     291,980

กิจกกรมท่ี 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล

นายกชนนท์ ขวัญพุฒ
✓ 38,600    37,880

กิจกรรมท่ี 3 การอบรมพัฒนาครูเพ่ือการการผลิตส่ือการสอนด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

น.ส.อุมาพร ต้อยแก้ว
✓ 15,470    15,470

29.โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารงานบุคคล

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล
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นางสาวอรจิรา มีศรี กิจกรรมท่ี 1 ปรับปรุงระบบสารสนเทศ น.ส.อรจิรา มีศรี ✓ 7,500 7,500

กิจกรรมท่ี 2 เช่าเว็บโฮสต์ต้ิง (Web Hosting) น.ส.อรจิรา มีศรี ✓ 2,500 2,500

30.โครงการปรับปรุง
ห้องส านักงานกลุ่ม

โครงการปรับปรุงห้องส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวอรจิรา มีศรี 1.ปรับปรุงพัฒนาห้องส านักงาน น.ส.อรจิรา มีศรี ✓ 16,000 16,000
2.กิจกรรมจัดซ้ือคุรุภัณฑ์-วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการปฏิบัติงานส านักงาน นางญาณิศา รัตนาพร ✓ 30,000 26,220
3.จัดท าท าเนียบบุคลากร นายตะวัน สืทธิฤทธ์ิ ✓ 25,000 25,000

31.โครงการจัดจ้าง
บุคลากร

โครงการจัดจ้างบุคลากร (เงินอุดหนุน)

นางสาวอรจิรา มีศรี 1.ค่าจ้างครูเช่ียวชาญ น.ส.อรจิรา มีศรี ✓ 127,164 127,164
2.ค่าจ้างบุคลากร น.ส.อรจิรา มีศรี ✓ 127,164 127,164

32.โครงการ
เสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจ

โครงการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ

นางสาวอรจิรา มีศรี กิจกรรมท่ี 1 กระเช้าเย่ียมผู้มีอุปการะคุณ นางญาณิศา รัตนาพร -        
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ นางญาณิศา รัตนาพร -        

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมวันเกิดครูและบุคลากร นางญาณิศา รัตนาพร ✓ 0

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมการให้การช่วยเหลือแก่บุคลากร นางญาณิศา รัตนาพร ✓ 0

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมต้อนรับครูย้ายเข้าและย้ายออก นางญาณิศา รัตนาพร ✓ 0
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33.โครงการพัฒนา

ศักยภาพครูและบุคลากร พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร นางสร้อยเพชร ทิพย์สวัสด์ิ ✓ 300,000    300,000   

34.โครงการปรับปรุง

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ✓ 100,000    100,000

นายพนมกร  ทองคลอด กิจกรรมท่ี 1 ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ น.ส.ระพีพรรณ ล้ิมสุวรรณ

35.โครงการ พัฒนา
งานเวรยามรักษาการณ์ โครงการ พัฒนางานเวรยามรักษาการณ์

นายพนมกร  ทองคลอด กิจกรรมท่ี 1 พัฒนางานเวรยามรักษาการณ์ นางวรวดี ไชยนาเคนทร์ ✓ 30,000    30,000   

36.โครงการพัฒนา
อาคารสถานท่ี  
บรรยากาศและ

โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน

นายพนมกร  ทองคลอด กิจกรรมท่ี 1 จัดท าห้องน้ าห้องประชุมรวมใจและห้องประชุมเล็ก  นายธ ารงรัตน์ เพชรยก ✓ 500,000 500,000
กิจกรรมท่ี 2ตะแกรงคูระบายน้ า หน้าอาคาร 3  นายธ ารงรัตน์ เพชรยก ✓ งบกลาง

กิจกรรมท่ี 3 ซ่อมถนนคอนกรีตท่ีช ารุดภายในโรงเรียน  นายธ ารงรัตน์ เพชรยก ✓ งบกลาง

กิจกรรมท่ี 4 ทาสีห้องประชุมริมน้ า  นายธ ารงรัตน์ เพชรยก ✓ งบกลาง

กิจกรรมท่ี 5 จัดท าระแนงกันพ้ืนท่ีท าความสะอาดหน้าห้องรวมใจ  นายธ ารงรัตน์ เพชรยก ✓ งบกลาง

กิจกรรมท่ี 6 เสาก้ันรถ ยางชะลอความเร็ว  นายธ ารงรัตน์ เพชรยก ✓ งบกลาง

กิจกรรมท่ี 7 ปรับปรุงทางข้ึนและถนนด้านข้างโดมโชคตาปี  นายธ ารงรัตน์ เพชรยก ✓ 500,000     500,000

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป
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37.โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์

 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

นายพนมกร  ทองคลอด กิจกรรมท่ี 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ นายธ ารงรัตน์ เพชรยก ✓ 150,000 150,000

38.โครงการปรับปรุง 
ซ่อมบ ารุงอาคาร
สถานท่ีและส่ิงแวดล้อม

โครงการปรับปรุง ซ่อมบ ารุงอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม

นายพนมกร  ทองคลอด กิจกรรมท่ี 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบโรงเรียน นายธ ารงรัตน์ เพชรยก
✓ งบกลาง

กิจกรรมท่ี 2 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี นายธ ารงรัตน์ เพชรยก
✓ งบกลาง

กิจกรรมท่ี 3 ปรับปรุงซ่อมแซมเคร่ืองกรองน้ าด่ืมโรงเรียน นายธ ารงรัตน์ เพชรยก
✓ งบกลาง

กิจกรรมท่ี 4 โรงเรียนสะอาดปราศจากขยะ นายธ ารงรัตน์ เพชรยก
✓ 87,600 45,120

กิจกรรม 5 ธนาคารขยะ นายธ ารงรัตน์ เพชรยก
✓ 15,330 15,330

39.โครงการพัฒนา
ส านักงานผู้อ านวยการ

โครงการพัฒนาส านักงานผู้อ านวยการ นางลัดดา ชุมจุล ✓ 16,360 8,082

40.โครงการปรับปรุงห้อง

ส านักงานวิทยาศาสตร์ โครงการปรับปรุงห้องส านักงานวิทยาศาสตร์ น.ส.นฤทัย ท่าก่ัว ✓ 30,000 3,000

41.โครงการปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ น.ส.ปวีณา เพ็งบูลย์ ✓ 30,000 30,000
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42.โครงการปรับปรุง
ห้องการศึกษาเรียนรวม

โครงการปรับปรุงห้องการศึกษาเรียนรวม

นายพนมกร  ทองคลอด กิจกรรมท่ี 1 ปรับปรุงห้องการศึกษาเรียนรวม นางนุชนาฎ กุลรัตนมาศ ✓ 40,000 40,000กิจกรรมท่ี 2 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เรียนรวม นางนุชนาฎ กุลรัตนมาศ ✓ 40,000 40,000

43.โครงการปรับปรุง
พัฒนาห้องสมุดมีชีวิต

โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต

นายพนมกร  ทองคลอด กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ นางเยาวดี  ศักด์ิแก้ว ✓ 25,000 25,000

กิจกรรมท่ี 2 จัดซ้ือวารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ นางวรวดี ไชยนาเคนทร์ ✓ 30,000    30,000   

กิจกรรมท่ี 3 มุมเฉลิมพระเกียรติ นางเยาวดี  ศักด์ิแก้ว ✓ 16,500 16,500

กิจกรรมท่ี 4 สวนส่งเสริมการอ่าน นางเยาวดี  ศักด์ิแก้ว ✓ 30,000 30,000
44.โครงการ พัฒนาอาคาร

 สถานท่ีเขตรับผิดชอบ

กลุ่มบริหารงานกิจการ

นักเรียน

โครงการ พัฒนาอาคาร สถานท่ีเขตรับผิดชอบกลุ่มบริหารงาน

กิจการนักเรียน

นายพนมกร  ทองคลอด กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปรับปรุงห้องสภานักเรียน นางวริศรา ศักดา ✓ งบกลาง
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่ สู่การเรียนรู้คุณภาพ ✓ งบกลาง
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปรับปรุงห้องตัดผม น.ส.อุสา บุญเกตุ ✓ 5,000 5,000
กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมปรับปรุงโรงจอดรถจักรยานยนต์ นายสุพร อ่างทอง ✓ 300,000 300,000
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45.โครงการ การเฝ้าระวัง

และป้องกันการแพร่

ระบาดและควบคุมโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019

โครงการ การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

นายพนมกร  ทองคลอด กิจกรรมท่ี 1 การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุม
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

น.ส.วิยะดา วิจารณ์
✓ 305,000 289,460

46.โครงการ ชุมชน
สัมพันธ์

โครงการ ชุมชนสัมพันธ์

นายพนมกร  ทองคลอด กิจกรรมท่ี 1 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

นางลัดดา ชุมจุล ✓ 6,000 6,000

กิจกรรมท่ี 2 งานนารายณ์ร าลึก (10 มิถุนายน) นางลัดดา ชุมจุล ✓ 85,000 11,600

กิจกรรมท่ี 3 งานคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า นางลัดดา ชุมจุล ✓ 18,500 18,500

กิจกรรมท่ี 4 งานชมรมครูเก่าโรงเรียนพุนพินพิทยาคม นางลัดดา ชุมจุล ✓ 18,500 18,50047.โครงการพัฒนา
ระบบงานส านักงาน
กลุ่มบริหารท่ัวไป

โครงการพัฒนาระบบงานส านักงานกลุ่มบริหารท่ัวไป

นายพนมกร  ทองคลอด กิจกรรมท่ี 1 จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ ส านักงานกลุ่มบริหารท่ัวไป นางลัดดา ชุมจุล ✓ 60,000 5,550

48.โครงการ พัฒนา
ยานพาหนะ

โครงการ พัฒนายานพาหนะ

นายพนมกร  ทองคลอด กิจกรรมท่ี 1 ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ น.ส.พรพิมล ขวัญแก้ว ✓ 233,000 212,268
กิจกรรมท่ี 2 น้ ามันเช้ือเพลิง น.ส.พรพิมล ขวัญแก้ว ✓ 230,000 140,000
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ผลการ
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กิจกรรมท่ี 3 ค่าประกันรถยนต์ น.ส.พรพิมล ขวัญแก้ว ✓ 37,000 22,737

49.โครงการปรับปรุง
กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ โครงการปรับปรุงกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

นายพนมกร  ทองคลอด กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา นายปวริศร รังสี ✓ 300,000 300,000
50.โครงการพัฒนา
งานอนามัย

โครงการพัฒนางานอนามัย

นายพนมกร  ทองคลอด กิจกรรมท่ี 1 จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์งานอนามัย นางจันจิรา แก้วบ ารุง ✓ 200,000 148,765

51.โครงการบริการส่ือ
งานโสตทัศนศึกษา
และประชาสัมพันธ์

โครงการบริการส่ืองานโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายพนมกร  ทองคลอด กิจกรรมท่ี 1 จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ส่ืองานโสตทัศนศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์

น.ส.ภัชรกร โสกรรณิตย์
✓ 150,000 131,060

52.โครงการประชุมเชิง

ปฎิบัติการจัดท าแผนฯ
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดท าแผนพัฒนา

น.ส.วนิดา เซ่ียงฉิน กิจกรรมท่ี 1 จัดซ้ือวัสดุ-ครุภัณฑ์ และค่าใช้สอย นางอรุณี  สุทธินิยม ✓ 40,000 35,000

53.โครงการ  การจัด
วัสดุ – อุปกรณ์
ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอนทางไกลฯ

โครงการ  การจัดวัสดุ – อุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid – 19

นางอรุณี  สุทธินิยม ✓ 400,000 384,460

กลุ่มบริหารงบประมาณ
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54.โครงการ ค่า
สาธารณูปโภคภายใน
โรงเรียน

โครงการ ค่าสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน ✓ 1,500,000 822,338

55.โครงการพัฒนา
ระบบงานบริหาร
งบประมาณ

โครงการพัฒนาระบบงานบริหารงบประมาณ

นางสาววนิดา เซ่ียงฉิน กิจกรรมท่ี 1 จัดซ้ือวัสดุ - ครุภัณฑ์ งานพัสดุและสินทรัพย์ น.ส.นฤมล ศรีสวัสด์ิ ✓ 29,910 29,910
กิจกรรมท่ี 2 ซ่อมแซม/บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ น.ส.นฤมล ศรีสวัสด์ิ ✓ งบกลางกิจกรรมท่ี 3 จัดซ้ือครุภัณฑ์(กรณีซ่อมแซมไม่คุ้มค่าและมีความ
จ าเป็นเร่งด่วน) น.ส.นฤมล ศรีสวัสด์ิ ✓ งบกลางกิจกรรมท่ี 4 จัดจ้างถ่ายเอกสารห้องส านักงานโรงเรียนพุนพินพิทยา
คม น.ส.นฤมล ศรีสวัสด์ิ ✓ 30,000 30,000
กิจกรรมท่ี 5 จัดซ้ือวัสดุ - ครุภัณฑ์ งานการเงินและบัญชี นางรังสิตา  ชุมชอบ ✓ 60,420 57,420

กิจกรรมท่ี 6 จัดซ้ือวัสดุ - ครุภัณฑ์ งานแผนงานและงบประมาณ น.ส.นฤทัย ท่าก่ัว ✓ 42,610    42,610
กิจกรรมท่ี 7 ค่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง น.ส.วนิดา เซ่ียงฉิน ✓ 155,000 155,000

56.ค่ายคณิตศาสตร์ 
นักเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ

ค่ายคณิตศาสตร์ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

ห้องเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
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นายธดา ยกอินทร์ กิจกรรมท่ี 1 ค่ายคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียน
พิเศษ EEP
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.1/1 จ านวนนักเรียน 35 คน (2 วัน )

นางรัตนาภรณ์ ทองอ่ิน
✓ 28,000 28,000

กิจกรรมท่ี 2 ค่ายคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียน
พิเศษ EEP
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.2/1 จ านวนนักเรียน 35 คน (2 วัน )

นางรัตนาภรณ์ ทองอ่ิน
✓ 28,000 28,000

กิจกรรมท่ี 3 ค่ายคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียน
พิเศษ EEP
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.3/1 จ านวนนักเรียน 35 คน (2 วัน )

นางรัตนาภรณ์ ทองอ่ิน
✓ 28,000 28,000

กิจกรรมท่ี 4 ค่ายคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียน
พิเศษ SMTP
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.4/1 จ านวนนักเรียน 35 คน (2 วัน )

นางรัตนาภรณ์ ทองอ่ิน
✓ 28,000 28,000

57.ค่ายภาษาอังกฤษ 
English Camp 
นักเรียนโครงการ	

ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp นักเรียนโครงการ

นายธดา ยกอินทร์ กิจกรรมท่ี 1 English Camp ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียน
พิเศษ EEP

น.ส.ฑิฆัมพร  เกตุเพชร
✓ 24,500 24,500

กิจกรรมท่ี 2 English Camp ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียน
พิเศษ EEP
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.2/1 จ านวนนักเรียน 35 คน (2 วัน )

น.ส.ฑิฆัมพร  เกตุเพชร
✓ 24,500 24,500

กิจกรรมท่ี 3 English Camp ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียน
พิเศษ EEP
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.3/1 จ านวนนักเรียน 35 คน (2 วัน )

น.ส.ฑิฆัมพร  เกตุเพชร
✓ 24,500 24,500

กิจกรรมท่ี 4 English Camp ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียน
พิเศษ SMTP
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.4/1 จ านวนนักเรียน 35 คน (2 วัน )

น.ส.ฑิฆัมพร  เกตุเพชร
✓ 24,500 24,500
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58.ค่ายวิชาการ 
นักเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ	

ค่ายวิชาการ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

นายธดา ยกอินทร์ กิจกรรมท่ี 1 ค่ายวิชาการส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 
EEP

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.1/1,1/2 จ านวนนักเรียน 70 คน (2 วัน 1 คืน)

น.ส.อารีพันธ์ุ หวังอีน
✓ 98,000 98,000

กิจกรรมท่ี 2ค่ายวิชาการส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.2/1 จ านวนนักเรียน 35 คน (2 วัน 1 คืน)

น.ส.อารีพันธ์ุ หวังอีน
✓ 52,500 52,500

กิจกรรมท่ี 3 ค่ายวิชาการส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 
EEP
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.3/1 จ านวนนักเรียน 35 คน (2 วัน 1 คืน)

น.ส.อารีพันธ์ุ หวังอีน
✓ 70,000 70,000

กิจกรรมท่ี 4 ค่ายวิชาการส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 
SMTP
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.4/1 จ านวนนักเรียน 35 คน (2 วัน 1 คืน)

น.ส.อารีพันธ์ุ หวังอีน
✓ 84,000 84,000

59.ศึกษาแหล่งเรียนรู้
 นักเรียนโครงการ

ห้องเรียนพิเศษ	
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 35,000   2,380

นายธดา ยกอินทร์ กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ โรงงานผลิตถุงยาง
อนามัยซัวเท็กซ์ / พิพิธภัณฑ์ดึกด าบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติ
วิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 
EEP ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.1/1 จ านวนนักเรียน 35 คน

นายกชนนท์ ขวัญพุฒ ✓ 14,000 11,620
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กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ โรงงานผลิตถุงยาง
อนามัยซัวเท็กซ์ / พิพิธภัณฑ์ดึกด าบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติ
วิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 
EEP ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.2/1 จ านวนนักเรียน 35 คน

นายกชนนท์ ขวัญพุฒ ✓ 7,000 0

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ โรงงานผลิตถุงยาง
อนามัยซัวเท็กซ์ / พิพิธภัณฑ์ดึกด าบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติ
วิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 
EEP ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.3/1 จ านวนนักเรียน 35 คน

นายกชนนท์ ขวัญพุฒ ✓ 7,000 0

กิจกรรมท่ี ๔ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ โรงงานผลิตถุงยาง
อนามัยซัวเท็กซ์ / พิพิธภัณฑ์ดึกด าบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติ
วิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 
SMTP ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.4/1 จ านวนนักเรียน 35 คน

นายกชนนท์ ขวัญพุฒ ✓ 7,000 0

60.ค่ายคอมพิวเตอร์ 
นักเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ	

ค่ายคอมพิวเตอร์ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

นายธดา ยกอินทร์ กิจกรรมท่ี 1 ค่ายคอมพิวเตอร์นักเรียนโครงการพิเศษ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี1/2

นายมาโนช ทิพย์บรรพต
✓

24,500    
24,500

กิจกรรมท่ี 2 ค่ายคอมพิวเตอร์นักเรียนโครงการพิเศษ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี2/2 -         



เสร็จส้ินแล้ว
อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

งบประมาณ

ท่ีได้รับอนุมัติ

งบประมาณ

คงเหลือ

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ  กิจกรรม

การด าเนินการ งบประมาณ
รายงาน
ผลการ

ด าเนินงาน

กิจกรรมท่ี 3 ค่ายคอมพิวเตอร์ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 
ห้อง CTP ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 0
กิจกรรมท่ี 4 ค่ายคอมพิวเตอร์ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ห้อง
 SMTP
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2

✓ 42,000    42,000

61.โครงการสอนติวเข้ม โครงการสอนติวเข้ม น.ส.วรรณวิษา พรหมหาญ ✓ 270,400   164,800

62.ค่าจ้างครูต่างประเทศค่าจ้างครูต่างประเทศ น.ส.อรจิรา มีศรี ✓ 338,000   238,000  

63.โครงการซ่อมบ ารุง โครงการซ่อมบ ารุง ✓ 101,400   88,200

64.โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ส าหรับ
นักเรียนโครงการพิเศษ

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียนโครงการพิเศษ (ยอด
คงเหล่ือปี 64)

นายภานุกร คงไสยะ ✓ 804,653   804,653

65.โครงการจัดจ้าง

บุคลากร เงินบกศ โครงการจัดจ้างบุคลากร เงินบกศ ✓ 4,092,600  3,195,864

นางสาวอรจิรา มีศรี กิจกรรมท่ี 1 ค่าจ้างครูเช่ียวชาญ น.ส.อรจิรา มีศรี 1,077,000

กิจกรรมท่ี 2 ค่าจ้างบุคลากร น.ส.อรจิรา มีศรี 1,723,200

กิจกรรมท่ี 3 ค่าจ้างครูต่างชาติ 1,292,400

66.โครงการ ค่าสอน
คอมพิวเตอร์ฯ

โครงการ ค่าสอนคอมพิวเตอร์เกินกว่าเกินมาตรฐานท่ีรัฐจัดให้

โครงการเงินบ ารุงการศึกษา



เสร็จส้ินแล้ว
อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

งบประมาณ

ท่ีได้รับอนุมัติ

งบประมาณ

คงเหลือ

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ  กิจกรรม

การด าเนินการ งบประมาณ
รายงาน
ผลการ

ด าเนินงาน

นางเนตรนภา ปาละแม กิจกรรมท่ี 1 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงห้องคอมพิวเตอร์ 1น.ส.อุมาพร ต้อยแก้ว ✓ 969,300   969,300  

กิจกรรมท่ี 2 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงห้องคอมพิวเตอร์ 3น.ส.อุมาพร ต้อยแก้ว ✓ 969,300   969,300  

67.โครงการ ค่าใช้จ่าย
ในการเข้าร่วม
โครงการฯ

โครงการ ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเกินมาตรฐานท่ีรัฐจัดให้

นางเพชรา ทรายขาว กิจกรรมท่ี 1 จัดซ้ือโปรแกรมระบบปฏิบัตการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนางเพชรา ทรายขาว ✓ 861,600   161,600 ✓

67.โครงการ ค่า
สาธารณูปโภคส าหรับ
ห้องเรียนปรับอากาศ

67.โครงการ ค่าสาธารณูปโภคส าหรับห้องเรียนปรับอากาศ

นางสาววนิดา เซ่ียงฉิน กิจกรรมท่ี 1 ประหยัดพลังงานไฟฟ้า น.ส.วนิดา เซ่ียงฉิน ✓ 1,292,400 1,139,718

68.โครงการประกัน
ชีวิตนักเรียน

โครงการประกันชีวิตนักเรียน นางอุฬาริน รู้พันธ์ ✓ 430,800   49,020

นายพนมกร  ทองคลอด



แผนป


