
 

  



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ที่            วันที่ 29 สิงหาคม 2565 

เร่ือง  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2565 รอบ  6 เดือน 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

     ด้วยงานแผนงานโรงเรียนพรุพีพิทยาคม ได้จัดทำแผนติดตาม ความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน     
(1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2565) และผลการดำเนินงาน ของโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีการศึกษา 2565 ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื ่อติดตามความก้าวหน้า และผลการ
ดำเนินงานของโครงการ ประจำปีการศึกษา 2565 

  ในการนี้ งานแผน โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ได้ดำเนินการจัดทำแผนติดตามความก้าวหน้าและ
ผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนติดตาม และตามปฏิทินที่กำหนด โดยจะดำเนินการจัดเก็บและ
รวบรวมข้อมูล จากผู้รับผิดชอบโครงการในโรงเรียนพรุพีพิทยาคม เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดดัง
แนบ  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติลงนามในแผนติดตาม 

 
                   

      ลงชื่อ ....................................... ผู้รายงาน 

              (นางสาวธิดารัตน์ สาริกขา) 

        เจ้าหน้าที่กลุ่มงานแผนและงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ ....................................... ผู้รายงาน 

         (นางปิยวดี   จันทบูรณ)์ 

       หวัหน้างานนโยบายและแผน 

 

 

 

 



 อนุมัติ................................................................ 

 ไม่อนุมัติ........................................................... 

              

 

 

 

 

 

          
ลงชื่อ .......................................  

           (นางจันทนี รักษ์ธรรม 

ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 

 

 การกำกับ ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการเป็นกิจกรรมที่สำคัญ เพราะสามารถนำข้อมูลนั้น 

งานวิเคราะห์ติดตาม กำกับการบริหารปีการศึกษาอย่างถูกต้องและเพียงพอ อีกทั้งยังเป็นข้อมูลสำหรับ 

ผู้บริหารเพ่ือให้สามารถตัดสินใจในการบริหารหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ในการนี ้ ฝ่ายแผนจึงได้จัดทำแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 

การศึกษา 2565 เพื่อสร้างความเข้าใจในสาระสำคัญ กลไกของการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ 

ประจำปีให้กับผู้ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างกรอบแนวความคิดเดียวกัน ซึ่งทำให้เกิด 

ความเข้าใจในการติดตามและประเมินมากขึ้น และข้อมูลที่จะได้รับจากการติดตามประเมินผลนี้  จะเกิด 

ประโยชน์ต่อการบริหารงานของโรงเรียนได้อย่างยิ่ง 

 

 

          ฝ่ายงานแผน 

   

  



แผนติดตามความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน การดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565 

********** 

 

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล  

 การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย 

ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและ 

ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู ้อำนวยการ 

คณะครู และ บุคลากรในโรงเรียนพรุพีพิทยาคม (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน 

พัฒนาโรงเรียนพรุพีพิทยาคมตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและ

ประเมินผลแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนพรุพีพิทยาคมจึงเป็นการติดตามผลที่ให้

ความสำคัญ ดังนี้  

 1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาโรงเรียนพรุพีพิทยาคม

หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ที่ได้กำหนด 

ไว้หรือไม่ รวมทั้งปีการศึกษาในการดำเนินงาน  

 2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาโรงเรียนพรุพีพิทยาคมตรวจสอบดูว่า แผนงาน 

โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

หรือไม่อย่างไร  

  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา 

อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 การดำเนินการตามแผนงาน

และโครงการเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนพรุพีพิทยาคม และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการ 

พัฒนาโรงเรียนพรุพพิีทยาคม  

 4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน

ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนโรงเรียนพรุพีพิทยาคมว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่    

ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 

(strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของ แผนปฏิบัติ

การประจำปีการศึกษา 2565 สี่ปี (พ.ศ. 2564-2567) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก ผู้อำนวยการ 

คณะครู และบุคลากรในโรงเรียนพรุพีพิทยาคมพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การ ปรับปรุงแผนงาน 



โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ

ประชาชนโรงเรียนพรุพพิีทยาคม  

 บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุม

รอบคอบ ในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุด

แข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม

รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 

ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้

เสียในโรงเรียนพรุพีพิทยาคมให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการ

ปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนโรงเรียนพรุพี

พิทยาคมโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน 

เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้ง ไว้ได้อย่างดียิ่ง 

 

 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  

 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้

ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่าง 

ดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและ 

ประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาโรงเรียนพรุพีพิทยาคมที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิด 

ปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้  

 1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการโรงเรียนพรุพีพิทยาคมของโรงเรียนพรุพีพิทยาคมซึ่ง       

จะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที ่ของหน่วยงาน รวมทั ้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ ้น  มี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

 2. เพื ่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที ่กำหนดไว้ ผลการ 

ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาโรงเรียนพรุพพิีทยาคมตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้  

 3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิก

โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม  

 4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายปีการศึกษาของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม  

 5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรในโรงเรียนพรุพีพิทยาคมที่ 

จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์



กับให้เกิดประโยชน์กับผู ้ม ีส ่วนได้เส ีย ผ ู ้ม ีส ่วนเกี ่ยวข้อง ประชาชนในตำบล ท่าข้าม อำเภอพุนพิน              

จังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด   

  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม 

แผนงาน/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีการศึกษา พ.ศ. 2565  

 

3. ขันตอนการติดตามและประเมินผล  

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานกระทรวง ศึกษาธิการ กำหนดแนวทางการใช้ปี 

การศึกษาให้โรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนที่สอดคล้องกับนโยบาย / จุดเน้นของรัฐบาล 

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 11 และบริบทของโรงเรียน โดยเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนผ่านความเห็นชอบต่อ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล  

  3.1.1 ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ 

ศึกษา 2564 โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับโรงเรียนพรพีพิทยาคม 

ประจำปีการ  

  3.1.2 ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาโรงเรียนพรุพีพิทยาคมสี่ปีตามกรอบแนวทาง 

วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา  

  3.1.3 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ 

ประจำปีการศึกษา 2564 ต่อผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพพิีทยาคมเพ่ือดำเนินการต่อไป  

 3.2 การกำาหนดแนวทางและวิธีการ 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียน 

พุนพินพิทยาคม ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนาของโรงเรียนพรุพพิีทยาคม ดังนี้  

  3.2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม 

ยุทธศาสตร์และโครงการเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนพรุพีพิทยาคม จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของ 

โครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จาก 

การกำาหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการ

ติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคือ

อะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธี



สัมภาษณ์ หรือสังเกตแล้วน่าผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม พิจารณา  

  3.2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน 

จาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม 

แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง

ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ  

  3.2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัต ิตามแผนปฏิบัต ิการประจำปีการศึกษา 2565 เป็นการ 

ดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 

ดังนั้น แม้จะวางแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565ไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าใน

เชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการประจำปี

การศึกษา 2565 

  3.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้    

แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ จำนวน 

เป็นต้นการพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้

หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่โรงเรียนพรุพีพิทยาคม  

  3.2.5 รายงานตามแบบแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 เป็นการรายงานให้

ผู้เกี่ยวข้อง ทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้ การ

รายงานผลการ ติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของโรงเรียนพรพี

พิทยาคม ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิ งเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความ

เป็นมาของโครงการที่ จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะ

ปรากฏในส่วนที่ 2 และ ส่วนที่ 3  

  3.2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 

2564 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของโรงเรียนพรุพีพิทยา

คม ต่อผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพพิีทยาคมเพ่ือให้ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคมเสนอต่อผู้อำนวยการ และ 

คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ 

ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

  3.2.7 การวินิจฉัยสั ่งการ การนำเสนอเพื ่อให้เกิดการเปลี ่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที ่ดี 

หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของโรงเรียนพรำพีพิทยาคมหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี 

อำนาจในโรงเรียน ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 



ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 

พรุพพิีทยาคม  

 3.3 การรายงานผล 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของโรงเรียนพรุพีพิทยาคมมีอำนาจหน้าที่ในการ

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้อำนวยการโรงเรียน พรุพี

พิทยาคม เพื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคมเสนอต่อโรงเรียนพรุพีพิทยาคมและคณะกรรมการพัฒนา

ของโรงเรียนพรุพพิีทยาคมโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

 

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล  

 เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 เป็นสิ่งของ วัสดุ 

อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโรงเรียนพรุพีพิทยาคมใช้ใน     

การเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการ

ติดตาม และประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและ

ประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น โดยอาศัยพื้นที่ทั่วไป

ภารกิจของโรงเรียนพรุพีพิทยาคมรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในโรงเรียนพรุพีพิทยาคมรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบ 

ต่าง ๆ ที ่ได้กำหนดขึ ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื ่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื ่องมือการติดตามและ

ประเมินผล แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ดำเนินการสำรวจและเก็บ

ข้อมูล วิเคราะห์ ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  

 1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียน พรุพี

พิทยาคมกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้  

    1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้  

         1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ของ

โรงเรียนพรุพพิีทยาคมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  

         2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุก

ครั้ง        

         3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ 

ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคมภายในวันที่ 15 เมษายน และภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพื่อให้ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนพรุพพิีทยาคมเสนอโรงเรียนพรุพพิีทยาคมภายในระยะเวลาที่กำหนด 



    1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ       

(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม  

    1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล

ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงใน

โรงเรียนพรุพพิีทยาคมมาปฏิบัติงาน  

    1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก 

รายการที่เป็นโครงการ วัดได้จากช่องปีการศึกษาและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีปีการศึกษาที่ผ่านมา 

    1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง ผลผลิต

หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาโรงเรียนพรุพีพิทยาคมของโรงเรียนพรุพีพิทยาคมซึ่ง

สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น  

    1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 

(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด

เป็น ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น  

 กำหนดแนวทางการวิเคราะห์แวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง วิเคราะห์

แวดล้อมของโรงเรียนพรุพพิีทยาคมทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ และจังหวัดด้วย 

เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาโรงเรียนพรุพีพิทยาคมแบบองค์รวมของ จังหวัด

เดียวกัน 

 2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 

     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียน พรุพี

พิทยาคมกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

     2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ ประเมินผลมี

องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  

          1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 

          2) เครื่องมือ 

          3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ  

     2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

          1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม 

ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนพรุพีพิทยาคมที่จะเกิดข้ึนได้  



         2) การสำรวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ โครงการ

จัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต 

(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มี 

ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของโรงเรียนพรุพีพิทยาคมเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ 

ต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

 3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  

     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนพรุพี

พิทยาคม กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้  

     3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล    

เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด     

จะใช้ เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาโรงเรียนพรุพี

พิทยาคม เป็นต้น  

     3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น   

การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไป

การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or 

semi formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ 

และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง 

ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน  

     3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโรงเรียนพรุ

พิทยาคม ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาโรงเรียนพรุพีพิทยาคมของโรงเรียน พรุพี

พิทยาคมมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมี

ส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิต

ร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-

participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะ 

ทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในโรงเรียนพรุพพิีทยาคม  

     3.4 การสำรวจ (Surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ 

ความพึงพอใจ ความจําเป็น ความต้องการของประชาชนในโรงเรียนพรุพีพิทยาคมคณะกรรมการ ติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาโรงเรียนพรุพพิีทยาคมจะมการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้ เป็นหลักฐาน  



     3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจําเป็น 

อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ 

ประชาชนในโรงเรียนพรุพีพิทยาคม สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา 

ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของโรงเรียนพรุพีพิทยา

คม  

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

 การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน 

โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ในอนาคต 

ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้  

 1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 

2564 และการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

 2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที ่ทำให้แผนปฏิบัติการประจำปี 

การศึกษา 2565 และการดำเนินการตามโครงการพัฒนาโรงเรียนพรุพีพิทยาคมมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้

ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

 3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา ปี 

การศึกษา และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนพรุพีพิทยาคม  

 4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ ปัญหาต่าง ๆ ที่ 

จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาโรงเรียนพรุพีพิทยาคม เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็น

จริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 

องค์กรต่าง ๆ  

 5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโรงเรียนพรุพีพิทยาคม การจัดทำโครงการ และ

รับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง 

รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ  

 6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก       

กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียนพรุพีพิทยาคมสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลใน

การพัฒนาโรงเรียนพรุพีพิทยาคมให้สอดคล้องกับพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถ

กำหนด มาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได้ 



 7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในโรงเรียนพรุพีพิทยาคมแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ   

มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของโรงเรียนพรุพีพิทยา

คม เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



โครงการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งบประมา

ณ 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 

การดำเนินการ งบประมาณ รายงาน
ผลการ
ดำเนิน 
งาน 

เสร็จ
ส้ิน
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
การ

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมา
ณที่ได้รับ
อนุมัติ 

งบประมา
ณคงเหลือ 

 

1. โครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของ
ผู้เรียน 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนและการสร้าง
นวัตกรรม 

69,500 ครูปรัชญ มณี
อ่อน 

 /  69,500 19,801  

- จัดซื้ออุปกรณ์พัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 

        

- ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม         
- รับสมัครนักเรียน         
- จัดทำตารางสอน         
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
8 กลุ่มสาระ 

15,000 ครูฏรินทร คง
มณี 

  / 15,000   

- ยกผลสัมฤทธิ์การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (ติว o – 
net ) ม. 3 ม.6 

      
 

  

- เปิดบ้านวิชาการ         



โครงการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งบประมา

ณ 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 

การดำเนินการ งบประมาณ รายงาน
ผลการ
ดำเนิน 
งาน 

เสร็จ
ส้ิน
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
การ

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมา
ณที่ได้รับ
อนุมัติ 

งบประมา
ณคงเหลือ 

 
 

 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาผล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
23,000 

ครูสมใจ 
ขนาบศักดิ์ 

 /  23,000   

- ชื้อวัสดุสื่อการและสอนด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรม 

       
 

 

- ซื้อเมล็ดพันธ์เพ่ือการสอน
เกษตร 

        

- ซื้อวัสดุฝึกสาระ (คหกรรม)         

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาผล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 

56,300 ครูธีรพล แก้ว
รักษ์ 

 /  56,300 29,350  

- พัฒนาสื่อการสอนกลุ่มสาร
การเรียนรู้ศิลปะ 

        

- การพัฒนาทักษะทางด้าน
ศิลปะ 

        



โครงการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งบประมา

ณ 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 

การดำเนินการ งบประมาณ รายงาน
ผลการ
ดำเนิน 
งาน 

เสร็จ
ส้ิน
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
การ

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมา
ณที่ได้รับ
อนุมัติ 

งบประมา
ณคงเหลือ 

- ส่งเสริมความสามารถทางด้าน
ศิลปะ 

        

 กิจกรรมที่ 5 ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

33,000 ครูชุติมา  /  33,000 30,406  

- ซื้อสื่อการเรียนการสอน         
- ค่ายคณิตศาสตร์         
กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมนักเรียน
เรียนร่วมพัฒนาเต็มศักยภาพ 

4,500 ครูสุชาดา  /  4,500 1,560  

- จัดจัดซื้อวัสดุเรียนรวม         
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
เรียนรวม 

        

กิจกรรมที่ 7 ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

20,000 ครูปิยวดี   / 20,000   

- พัฒนาสื่อของกลุ่มสาระสังคม         



โครงการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งบประมา

ณ 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 

การดำเนินการ งบประมาณ รายงาน
ผลการ
ดำเนิน 
งาน 

เสร็จ
ส้ิน
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
การ

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมา
ณที่ได้รับ
อนุมัติ 

งบประมา
ณคงเหลือ 

กิจกรรมที่ 8 ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระสุขศึกษา พลศึกษา 

42,000 ครูโสภณ   / 42,000   

- จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการ
สอนพลศึกษา 

        

 กิจกรรมที่ 9 แนะแนวสัญจร 5,000 ครูเสนอ   / 5,000   
กิจกรรมที่ 10 จัดหาวัสดุ
สนับสนุนการเรียนการสอน 
งาน และสำนักงาน 

203,000 ครูธีรพล  /   98,371  

- จัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการ
เรียนการสอนและวัสดุสำนักงาน 

        

กิจกรรมที่ 11 ส่งเสริมคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

30,000  /   30,000 0  

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ 

        

กิจกรรมที่ 12 ส่งเสริมทักษะ
วิชาการด้านทักษะชีวิต 

15,000   /  15,000 15,000  



โครงการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งบประมา

ณ 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 

การดำเนินการ งบประมาณ รายงาน
ผลการ
ดำเนิน 
งาน 

เสร็จ
ส้ิน
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
การ

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมา
ณที่ได้รับ
อนุมัติ 

งบประมา
ณคงเหลือ 

กิจกรรมที่ 13 ส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 

307,240 ครูฏรินทร   / 307,240 307,240  

- กิจกรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการในภูมิภาค 

        

- กิจกรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับเขตพ้ืนที่ 

        

 - กิจกรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับภาคใต้ 

        

- กิจกรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับชาติ 

        

กิจกรรมที่ 14 ส่งเสริมและ
พัฒนา ลูกเสือ เนตรนารี  
(ต่อเนื่อง) 

120,000 ครูเบญจมาศ   / 120,000 120,000  

กิจกรรมที่ 15  โครงการทัศน
ศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 
ปีอย่างมีคุณภาพ (ต่อเนื่อง) 

375,000 ครูสุชาดา 
 

  / 375,000 375,000  



โครงการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งบประมา

ณ 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 

การดำเนินการ งบประมาณ รายงาน
ผลการ
ดำเนิน 
งาน 

เสร็จ
ส้ิน
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
การ

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมา
ณที่ได้รับ
อนุมัติ 

งบประมา
ณคงเหลือ 

กิจกรรมที่ 16 เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปลาย (ต่อเนื่อง) 

5,000 ครูสุธาสิน ี   / 5,000 5,000  

กิจกรรมที่ 17 
จัดหาครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอลอีดี 
( LED TV) แบบ Smart TV 
หรือ Android TV     
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสต
ร ์

46,000 ครูธวัชชัย   /    

 - โทรทัศน์ แอลอีดี ( LED TV) 
แบบ Smart TV หรือ Android 
TVขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว 

        

- สายสัญญาณ HDMI ความยาว 
5 เมตร 

        

- 
อุปกรณ์แขวนจอโทรทัศน์ติดผนั
ง จอโทรทัศน์ติดผนัง 

        



โครงการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งบประมา

ณ 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 

การดำเนินการ งบประมาณ รายงาน
ผลการ
ดำเนิน 
งาน 

เสร็จ
ส้ิน
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
การ

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมา
ณที่ได้รับ
อนุมัติ 

งบประมา
ณคงเหลือ 

 
2. ส่งเสริม
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
ของผู้เรียน 

กิจกรรมที่ 1 รณรงค์ ป้องกัน 
แก้ปัญหายาเสพติดในรั้ว ฟ้า-
ขาว 

21,320 ครูรุ่งนภา  /  21,320 18,620  

- วันต่อต้านยาเสพติด 2700 ครูรุ่งนภา /      
- วันงดสูบบุหรี่โลก         
- กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่         
- ค่ายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
โทษ 
และพิษภัยของสารเสพติด 

        

- ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ หยุด
ท้อง 

วัยใส 

        

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

15,280 ครูรุ่งนภา   / 15,280 15,280  

- กิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียน 

        



โครงการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งบประมา

ณ 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 

การดำเนินการ งบประมาณ รายงาน
ผลการ
ดำเนิน 
งาน 

เสร็จ
ส้ิน
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
การ

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมา
ณที่ได้รับ
อนุมัติ 

งบประมา
ณคงเหลือ 

 - กิจกรรมอบรมส่งเสริมภาวะ
ผู้นำคณะกรรมการสภานักเรียน 

        

- วัสดุในการจัดเก็บข้อมูล
ระบบงานส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 

        

กิจกรรมที่ 3 ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

51,540 ครูรุ่งนภา  /  51,540 6,000  

- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน         
- กิจกรรมเยี่ยมบ้าน         
- วัสดุอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
ระบบดูแลนักเรียน 

        

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมวินัย 
คุณธรรมจริยธรรม 

7,950 ครูรุ่งนภา /   7,950 0  

- เด็กดีประจำเดือน         
- ขับข่ีปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร         

 - จัดอบรมคุณธรรมส่งเสริมเด็ก
ดีมีวินัย 

        



โครงการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งบประมา

ณ 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 

การดำเนินการ งบประมาณ รายงาน
ผลการ
ดำเนิน 
งาน 

เสร็จ
ส้ิน
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
การ

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมา
ณที่ได้รับ
อนุมัติ 

งบประมา
ณคงเหลือ 

กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม / วันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

6,380 ครูนวพร  /  6,380 3,040  

กิจกรรมที่ 6 วันส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ 

10,300 ครูเกษราภรณ ์   / 10,300 10,300  

- วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่
สวยงาม 

        

- ดอกไม้พลาสติกจัดตกแต่ง
สถานที่ 

        

- ค่าเข้าเล่มเอกสารกิจกรรม          
- ป้ายไวนิล         
- ของขวัญผู้โชคดีในนาม
โรงเรียน 2 ชิ้น 

        

 กิจกรรมที่ 7 สรรหาคนดี  มีจิต
สาธารณะ 

4,500 ครูเกษราภรณ ์   / 4,500 4,500  

- สรรหาคนดี มีจิตสาธารณะ         
- อ่ืน ๆ         



โครงการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งบประมา

ณ 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 

การดำเนินการ งบประมาณ รายงาน
ผลการ
ดำเนิน 
งาน 

เสร็จ
ส้ิน
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
การ

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมา
ณที่ได้รับ
อนุมัติ 

งบประมา
ณคงเหลือ 

กิจกรรมที่ 8 ปฐมนิเทศ
นักเรียนใหม่ 

8,200 ครูเกษราภรณ ์ /   8,200 0  

กิจกรรมที่ 9 ปัจฉิมนิเทศ
นักเรียน  ประจำปีการศึกษา 
2565 

31,010 ครูคมสันต์   / 31,010 31,010  

กิจกรรมที่ 10 กีฬาต้านยาเสพ
ติด 

3,000 ครูโสภณ   / 3,000 3,000  

- ค่ารางวัลตามชนิดกีฬาต่าง ๆ         
กิจกรรมที่ 11 ทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

3,000 ครูโสภณ   

/ 30 3,000 

 

3,000 3,000  

- แผ่นยางยืนกระโดดไกล         
กิจกรรมที่ 12 วันแม่ 2,000 ครูเกษราภร   / 2,000 2,000  
- ดอกไม้พลาสติกจัดตกแต่ง

บอร์ดกลาง 
        

 - รางวัลสำหรับนักเรียนร่วม
กิจกรรมต่างๆ 

        

- ค่าเข้าเล่มเอกสารกิจกรรม          



โครงการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งบประมา

ณ 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 

การดำเนินการ งบประมาณ รายงาน
ผลการ
ดำเนิน 
งาน 

เสร็จ
ส้ิน
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
การ

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมา
ณที่ได้รับ
อนุมัติ 

งบประมา
ณคงเหลือ 

-  กระดาษจัดทำเกียรติบัตร         
กิจกรรมที่ 13 วันคล้ายวัน
กำเนิดโรงเรียน 

4,290 ครูเกษราภร /   4,290 0  

-  กิจกรรมวันคล้ายวันกำเนิด
โรงเรียน 

        

กิจกรรมที่ 14 วันไหว้ครู   6,800 ครูเกษราภร /   6,800 1,760  

- ดอกไม้พลาสติกตกแต่ง
สถานที่ 

        

- ค่าเข้าเล่มกิจกรรม 2 เล่ม         

- รางวัลประกวดพานไหว้ครู         

- ไวนิลภาพและข้อความ         

- อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่         

 - กระดาษพิมพ์เกียรติบัตร         

- ของที่ระลึกครูอาวุโส         

กิจกรรมที่ 15 วันสารทไทย 7,000 ครูปิยวดี   / 7,000 7,000  



โครงการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งบประมา

ณ 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 

การดำเนินการ งบประมาณ รายงาน
ผลการ
ดำเนิน 
งาน 

เสร็จ
ส้ิน
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
การ

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมา
ณที่ได้รับ
อนุมัติ 

งบประมา
ณคงเหลือ 

 

3. พัฒนา
ศักยภาพของ
ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมทำป้าย
ประชาสัมพันธ์และทำเนียบ
บุคลากร 

22,910 ครูวรวรรณ   / 22,910 22,910  

- บอร์ดทำเนียบบุคลากร         
- บอร์ดวิสัยทัศน์งานบุคลากร         
- บอร์ดจรรยาบรรณครู         
- บอร์ดทำเนียบกรรมการ

สถานศึกษา 
        

- บอร์ด ความรู้งานบุคคลที่ 
ครูควรรู้ 

        

 

กิจกรรมที่ 2 จัดจ้างครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

600,000 ครูอวรวรรณ  /  600,000 100,000  

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาบุคลากร 36,000 ครูอวรวรรณ  /     
กิจกรรมที่ 4 ศึกษาดูงาน 120,000 ครูอวรวรรณ   /    
กิจกรรมที่ 5 สร้างขวัญ
กำลังใจ 

33,490 ครูอวรวรรณ  /     



โครงการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งบประมา

ณ 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 

การดำเนินการ งบประมาณ รายงาน
ผลการ
ดำเนิน 
งาน 

เสร็จ
ส้ิน
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
การ

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมา
ณที่ได้รับ
อนุมัติ 

งบประมา
ณคงเหลือ 

4. พัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา 
กระบวนการ
จัดการเรียนรู ้
ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญตาม
มาตรฐานสาก
ล 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการจัดการ
เรียนด้วยสื่อ ICT 

20,000 ครูธวัชชยั   / 20,000 20,000  

- ชุดเครื่องเสียงและไมค์ไร้สาย         

กิจกรรมที่ 2 English Tour 13,000 ครูเบญมาศ   / 13,000 13,000  

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

20,000 ครูวรวรรณ 
 

  / 20,000 20,000  

- Important Day         

- Crossword         
- English/ Chinese Songs 
Contest 

        

 

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมทักษะการ
ใช้ภาษาไทยในวันสำคัญต่างๆ 

2,300 ครูสุนันทา   / 2,300 2,300  

กิจกรรมที่ 5 สัปดาห์
วิทยาศาสตร์ , ค่าย
วิทยาศาสตร์ , ค่ายดารา
ศาสตร์  

55,500 คร 
ไมตรี 

/   55,500 45,500  



โครงการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งบประมา

ณ 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 

การดำเนินการ งบประมาณ รายงาน
ผลการ
ดำเนิน 
งาน 

เสร็จ
ส้ิน
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
การ

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมา
ณที่ได้รับ
อนุมัติ 

งบประมา
ณคงเหลือ 

- กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์         

- กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์         
-  กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์         
กิจกรรมที่ 6 สัปดาห์อาเซียน 3,000 ครูธิดารันต ์

 
/   3,000 1,756  

- วัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมหน้า
เสาธง 

        

- ของรางวัล         
กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมทักษะการ
จัดทำหนังสือเล่มเล็ก 

8,360 ครูสุชาดา   / 8,360 8,360  

- วัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม 
หน้าเสาธง 
- วัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมใน
ห้องเรียน 

        

 
- ของรางวัล         
กิจกรรมที่ 8 เทศกาลปีใหม่จีน  4,500 ครูปฐมาวดี    4,500 4,500  



โครงการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งบประมา

ณ 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 

การดำเนินการ งบประมาณ รายงาน
ผลการ
ดำเนิน 
งาน 

เสร็จ
ส้ิน
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
การ

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมา
ณที่ได้รับ
อนุมัติ 

งบประมา
ณคงเหลือ 

(春节快乐) 
- วัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม 
หน้าเสาธง 

        

- วัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม 
ในห้องเรียน 

        

- ของรางวัล         
กิจกรรมที่ 9 วันสุนทรภู่ “ครู
กวีศรีสยาม” 

4,500 ครูเกษราภรณ ์ /   4,500 0  

- การจัดบอร์ดประวัติผลงาน
ของสุนทรภู่ 

        

- การแสดงบนเวที         

 

กิจกรรมที่ 10 การพัฒนาการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

20,000 ครูฏรินทร   / 20,000 20,000  



โครงการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งบประมา

ณ 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 

การดำเนินการ งบประมาณ รายงาน
ผลการ
ดำเนิน 
งาน 

เสร็จ
ส้ิน
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
การ

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมา
ณที่ได้รับ
อนุมัติ 

งบประมา
ณคงเหลือ 

- ส่งเสริมการทำโครงงาน         
- ส่งเสริมทักษะอาชีพ         
กิจกรรมที่ 11 การแข่งขันกีฬา
อำเภอบ้านนาสาร 

15,000 ครูโสภณ  /  15,000 15,000  

- ค่าชุดแข่งขันกรีฑา         
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเก็บตัวนักกีฬา         
- ค่าขบวนพาเหรด         
- ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ         
กิจกรรมที่ 12 การแข่งขัน
กรีฑาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

10,000 ครูโสภณ  /     

- ค่าชุดแข่งขันกรีฑา         
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเก็บตัวนักกีฬา         

 

- ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ         
กิจกรรมที่ 13 ส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางกีฬา 

10,000 ครูโสภณ   / 10,000 10,000  

กิจกรรมที่ 14 กรีฑาสี 70,000 ครูโสภณ /   70,000 0  



โครงการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งบประมา

ณ 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 

การดำเนินการ งบประมาณ รายงาน
ผลการ
ดำเนิน 
งาน 

เสร็จ
ส้ิน
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
การ

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมา
ณที่ได้รับ
อนุมัติ 

งบประมา
ณคงเหลือ 

- ค่าบำรุงคณะสี         
- ค่ารางวัล(ขนมปัง)         
- ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ          

กิจกรรมใหม่ 

 

กิจกรรมที่ 15  วันภาษาไทย 3,000 ครูสุนันทา  /  3,000 3,000  
- จัดบอร์ดวันภาษาไทย         

- รางวัลผู้เข้าประกวดการคัก
ลายมือและประกวดตอบคำถาม 
 

        

5. โครงการ
พัฒนาระบบ
การบริหารจัด
การศึกษาด้วย
หลักธรรมมาภิ

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

18,600 ครูฏรินทร  /  18,600 18,600  

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

        

กิจกรรมจัดทำประมวลรายวิชา         



โครงการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งบประมา

ณ 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 

การดำเนินการ งบประมาณ รายงาน
ผลการ
ดำเนิน 
งาน 

เสร็จ
ส้ิน
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
การ

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมา
ณที่ได้รับ
อนุมัติ 

งบประมา
ณคงเหลือ 

บาล เน้นการมี
ส่วนร่วม 

กิจกรรมประเมินหลักสูตร
สถานศึกษา 

        

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนา
ระบบงานทะเบียนนักเรียน 

15,000 ครูสุพัตรา  /  15,000 15,000  

- การจัดทำข้อมูลทะเบียน
นักเรียน 

        

- การให้บริการการขอเอกสาร
แสดงผลการเรียนหรือใบรับรอง 

        

- การตรวจสอบวุฒิการศึกษา         

 

- การจัดทำเอกสารการจบ
หลักสูตรของนักเรียนระดับชั้น 
ม.3 และ ม.6 

        

- การมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา 

        

กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุ
การเงินและบัญชี 

44,737 ครูอ่อนศรี  /  44,737 44,737  



โครงการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งบประมา

ณ 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 

การดำเนินการ งบประมาณ รายงาน
ผลการ
ดำเนิน 
งาน 

เสร็จ
ส้ิน
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
การ

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมา
ณที่ได้รับ
อนุมัติ 

งบประมา
ณคงเหลือ 

กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อวัสดุ
สำนักงาน (ธุรการ) 

15,280 นางสาว
อรวรรณ 

 /  15,280 15,280  

กิจกรรมที่ 5 จ่ายเงินสมทบ
ประกันสังคมฝ่ายนายจ้าง 

6,000 ครูอ่อนศรี  /  6,000 6,000  

กิจกรรมที่ 6 ค่าสาธารณูปโภค 420,000 ครูอ่อนศรี  /  420,000 420,000  
- ค่าไฟฟ้า         
- ค่าเช่าใช้สัญญาณInternet         
- ค่าโทรศัพท์         
- ค่าน้ำประปา         

 

- ค่าฝากส่งไปรษณีย์         
กิจกรรมที่ 7 จัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีการศึกษา 
2566 

30,000 ครูปิยวดี   / 30,000 30,000  

กิจกรรมที่ 8 พัฒนาระบบงาน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

17,663 ครูปิยวดี  /  17,663 17,663  

6. โครงการ
พัฒนาอาคาร

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

20,000 ครูธวัชชัย  /  20,000 20,000  



โครงการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งบประมา

ณ 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 

การดำเนินการ งบประมาณ รายงาน
ผลการ
ดำเนิน 
งาน 

เสร็จ
ส้ิน
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
การ

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมา
ณที่ได้รับ
อนุมัติ 

งบประมา
ณคงเหลือ 

สถานที 
สิ่งแวดล้อม 
แหล่งเรียนรู้ 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

- พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต
โรงเรียน 

        

- พัฒนาระบบเว็บไซต์โรงเรียน
และแอปพลิเคชั่น 

        

กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 30,000 ครูพรชัย  /  30,000 1,010  

กิจกรรมที่ 3 งานยานพาหนะ 20,000 ครูธีรพล  /  20,000 8,700  

- ทำ พรบ และประกันภัย         
- ซ่อมบำรุงยานพาหนะโรงเรียน         
- เติมน้ำมันรถโรงเรียน         

 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาโสตทัศน
ศึกษาและเทคโนโลยี 

10,000 ครูธวัชชยั  /  10,000 10,000  

กิจกรรมที่ 5 งานอนามัย 
- จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 

13,000 ครูสุธาสิน ี  /  13,000 363  

กิจกรรมที่ 6 พัฒนาอาคาร
สถานที่  ส่ิงแวดล้อม แหล่ง
เรียนรู้และสาธารณูปโภค 

184,320 ครูพรชัย  /  184,320 2,016  



โครงการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งบประมา

ณ 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 

การดำเนินการ งบประมาณ รายงาน
ผลการ
ดำเนิน 
งาน 

เสร็จ
ส้ิน
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
การ

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมา
ณที่ได้รับ
อนุมัติ 

งบประมา
ณคงเหลือ 

กิจกรรมที่ 7 โรงอาหาร 500 ที่
นั่ง 

6,244,400 
 

       

กิจกรรมใหม่ 

 

กิจกรรมที่ 8 ร่วมกิจกรรมงาน
กองทุนสาธารณกุศล   

47,823 ครูเกษราภรณ ์   / 47,823 47,823  

- พวงหรีด (พัดลม/ ดอกไม้สด)         
- พวงหรีด (พัดลม         
กิจกรรมที่ 9 ประชาสัมพันธ์  10,000 ครูรุ่งนภา  /  10,000 10,000  

 

กิจกรรมที่ 10 จัดเตรียม
สถานที่วันสำคัญทางสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

15,000 ครูพรชัย  /  15,000 15,000  

กิจกรรมที่ 11 ซ่อมแซม
อัฒจันทร์ 

67,000 ครูเสนอ  /  67,000 67,000  

7.โครงการ
พัฒนานักเรียน
ตามนโยบาย

กิจกรรมที่ 1 จัดการเรียนการ
สอน ช่วงการแพร่ระบาดไวรัส
โคโรนา 2019  

10,000 ครูพรชัย  /  10,000 10,000  



โครงการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งบประมา

ณ 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 

การดำเนินการ งบประมาณ รายงาน
ผลการ
ดำเนิน 
งาน 

เสร็จ
ส้ิน
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
การ

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมา
ณที่ได้รับ
อนุมัติ 

งบประมา
ณคงเหลือ 

และจุดเน้น
และการดำเนิน
ชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 โรงเรียนโปร่งใส 
(ต้านทุจริต) 

5,000 ครูธนิดา  /  5,000   

- ซื้อวัสดุการจัดทำเอกสาร
โรงเรียนสุจริตและต้านทุจริต 

        

กิจกรรมที่ 3 : โครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero 
Waste School) 

10,000 ครูเสนอ  /  10,000 10,000  

กิจกรรมที่ 4 : โครงการ
สถานศึกษาพอเพียง 

10,000 ครูเสนอ  /  10,000 10,000  

- กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

        

- กิจกรรมส่งเสริมการออม
ธนาคารโรงเรียน 

        

- กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจ
พอเพียง 

        

- กิจกรรมธนาคารขยะ         



โครงการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งบประมา

ณ 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 

การดำเนินการ งบประมาณ รายงาน
ผลการ
ดำเนิน 
งาน 

เสร็จ
ส้ิน
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
การ

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมา
ณที่ได้รับ
อนุมัติ 

งบประมา
ณคงเหลือ 

 

- กิจกรรมลดขยะอินทรีย์ลด
ปริมาณขยะในโรงเรียนและลด
การใช้ที่ฟุ่มเฟือย 

        

- กิจกรรมรณรงค์การปิด-เปิด
เครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องเรียน 
ห้องพักครู และห้องปฏิบัติการ
เมื่อไม่ใช้งาน 

        

- กิจกรรมรณรงค์ ลดภาวะโลก
ร้อน 

        

- กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ         

 

- กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

        

กิจกรรมที่ 5 ออมแห่งชาติ 
(ธนาคารโรงเรียน) 

1,000 ครูสันติ   / 1,000 1,000  

- กิจกรรมส่งเสริมการออม
ธนาคารโรงเรียน 

        



 

รวม 7 โครงการ 79 กิจกรรม 

 

 

 

 

โครงการ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งบประมา

ณ 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 

การดำเนินการ งบประมาณ รายงาน
ผลการ
ดำเนิน 
งาน 

เสร็จ
ส้ิน
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
การ

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมา
ณที่ได้รับ
อนุมัติ 

งบประมา
ณคงเหลือ 

กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจ
พอเพียง 

        

กิจกรรมที่ 6 บริษัทสร้างการดี 10,000 ครูสันติ       
กิจกรรมที่ 7 การบริหารงาน 
ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนด้าน
การศึกษา 

140,000 รองฐิติวัลคุ์  /  140,000 140,000  

กิจกรรมที่ 8 ประกันอุบัติเหตุ
ของนักเรียน 

132,000 ครูปิยวดี  /  132,000 132,000  



 

 



 

 

คำสั่งโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

ที่   ๐๔๐ / 2๕๖๕ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  ปีการศึกษา  256๕ 

                            ………………………………………………………………………………..………. 

ด้วยโรงเรียนพรุพีพิทยาคม  จะดำเนินการจัดทำปฏิบัติราชการ  ประจำปีการศึกษา 256๕   เพื่อให้
การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีคุณภาพ  ตามมาตรฐาน  สอดคล้องกับนโยบาย  ตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์ของโรงเรียน  เป็นไปตามคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบายและจุดเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 เพื ่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเร ียบร้อย  จ ึงอาศัยอำนาจตามมาตรา (27) 1 แห่ง
พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2556  และที่แก้ไข เพิ ่มเติม  จึงมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน  ดังนี้  
 

๑.  คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา  ข้อเสนอแนะ  และอำนวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรม  และอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 

    ๑.๑ นางจันทนี  รักษ์ธรรม ผู้อำนวยการ             ประธานกรรมการ  

๑.๒ นางฐิติวัลคุ์  เอียดนิมิตร รองผู้อำนวยการ        รองประธานกรรมการ 

1.3 นางวรวรรณ  จันทร์เที่ยง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 

1.4 นายพรชัย  รุ่งนิลรัตน์         หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป     กรรมการ 

๑.5 นายคมสันติ์  วัฒนาวราธร    หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน    กรรมการ 

    ๑.6 นางสาวฏรินทร คงมณี หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  กรรมการ 

1.7 นายสันติ สวัสดี           หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ    กรรมการและเลขานุการ  
 

 ๒.  คณะกรรมการดำเนินงาน  มีหน้าที ่  

  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT) จัดทำแผนงาน/โครงการ ของฝ่าย/กลุ่มสาระ/
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนา
โรงเรียนและนโยบายของโรงเรียน ประกอบด้วย 



     

  2.1 นายสันติ สวัสดี        หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ     ประธานกรรมการ 

  2.2 นางปิยวดี  จันทบูรณ์         ผู้ช่วยกลุ่มบริหารงบประมาณ    รองประธานกรรมการ 

  2.3 นางสุชาดา  คงกลับ       กรรมการ 

  2.4 นางเกษราภรณ์  ทองไสย      กรรมการ 

  2.5 นางบุญญารักษ์  ท้าววิบูลย์      กรรมการ 

  2.๖ นางสุนันทา  แสงอนันท์      กรรมการ 

  2.7 นางชุติมา  ทองมีบัว       กรรมการ 

  2.8 นางสาวธนิดา  พลายชุม      กรรมการ 

  2.9 นางสาวกมลกานต์  ชูคำ      กรรมการ 

  2.10 นายไมตรี  เพ็งจันทร์      กรรมการ 

  2.11 นางสาวสุพัตรา  จุ้ยจำนงค์      กรรมการ 

  2.12 นายปรัชญา  มณีอ่อน      กรรมการ 

  2.13 นางสาวรุ่งนภา  สุขมิตร      กรรมการ 

  2.14 นางสุธาสินี  หนูนาค      กรรมการ 

  2.15 นางสาวฏรินทร  คงมณี      กรรมการ 

  2.16 นายธวัชชัย  ผลผลา      กรรมการ 

  2.17 นางเบญจมาศ  หนูจันทร์แก้ว     กรรมการ 

  2.18 นางวรวรรณ  จันทร์เที่ยง      กรรมการ 

  2.19 นางสาวอ่อนศรี  หนูน้อย      กรรมการ 

  2.21 นายเสนอ  จันชู       กรรมการ 

  2.22 นายธีรพล  แก้วรักษ์      กรรมการ  

  2.23 นายอานนท์  นาคะปฏิยุทธ์      กรรมการ 

  2.24 นางสมใจ  ขนาบศักดิ์      กรรมการ 

  2.25 นายพรชัย  รุ่งนิลรัตน์               กรรมการ 



  2.26 นายโสภณ  หนูวุ่น       กรรมการ 

  2.27 นายคมสันติ์  วัฒนาวราธร      กรรมการ 

  2.28 นางนวพร  โพธิ์เพชร      กรรมการ 

  2.29 นางสาวกฤติยาภรณ์  พันธุ           กรรมการ 

  2.30 นางสาวธิดารัตน์  สาริกขา       กรรมการและเลขานุการ 
 

 3.  คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ  มีหน้าที่  พิจารณาการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน / 
โครงการ  ตามมาตรฐานทั้งหมด  ประกอบด้วย 

  3.1 นางจันทนี  รักษ์ธรรม     ประธานกรรมการ 

  3.2 นางฐิติวัลคุ์  เอียดนิมิตร          รองประธานกรรมการ 

  3.3 นางวรวรรณ  จันทร์เที่ยง      กรรมการ 

  3.4 นางสาวฏรินทร  คงมณี      กรรมการ 

  3.5 นายพรชัย  รุ่งนิลรัตน์      กรรมการ 

  3.6 นายคมสันติ์  วัฒนาวราธร      กรรมการ 

  3.7 นายเสนอ  จันชู       กรรมการ 

  3.8 นางสาวอ่อนศรี  หนูน้อย      กรรมการ 

  3.9 นายสันติ  สวัสดี        กรรมการและเลขานุการ 

  3.10 นางปิยวดี  จันทบูรณ์          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  3.11 นางสาวธิดารัตน์  สาริกขา        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   

 4.  คณะกรรมการจัดพิมพ์และจัดทำรูปเล่มเอกสาร  มีหน้าที่  ประสานงาน รวบรวมจัดพิมพ์
เอกสารเป็นรูปเล่ม เพื ่อเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานและเผยแพร่ไปยังผ ู ้ที ่เกี ่ยวข ้อง  
ประกอบด้วย 

  4.1 นายสันติ  สวัสดี                ประธานกรรมการ 

  4.2 นางปิยวดี  จันทบูรณ์           รองประธานกรรมการ 

  4.3 นายอานนท์  นาคะปฏิยุทธ์      กรรมการ 

  4.4 นางสาวกมลกานต์  ชูคำ      กรรมการ 



  4.5 นางสาวปฐมาวดี  สุคนธ์สุนทร     กรรมการ 

  4.6 นางสาวอรวรรณ  อภิชาตกุล      กรรมการ 

  4.7 นางสาวธิดารัตน์  สาริกขา       กรรมการและเลขานุการ 
 

 ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  เพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป 
  

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่ ๑    เดือนเมษายน     พ.ศ. ๒๕๖๕ 
        
       

 

 

(นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


