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งานแผนงานและงบประมาณ  กลุม่บริหารงบประมาณ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง   ปีงบประมาณ 2565 
 
 

สรุปการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
 

     กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

ลำดับ
ที ่

งาน/โครงการ กิจกรรม 
ระยะเวลา  
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ จ่ายแล้ว  
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ แหล่ง

งบประมาณ จำนวนเงิน 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ
แผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ 2565        

- ก.ย.2564 เงินอุดหนุน 32,000 35,620 0 นางปวีณา  
ทรงเดชะ 

2 พัฒนาระบบงานควบคุมภายใน - ตลอดปี
การศึกษา 

- - . - นางปวีณา  
ทรงเดชะ 

3 สำนักงานกลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ 

- ตลอดปี
การศึกษา 

เงินอุดหนุน 14,777 14,494 283 นางธิดา 
บุญญานุวัตร 

4 งานพัฒนาระบบบริหารงานพัสดุ
และสินทรัพย์ 

- จัดซื้อวัสดุ อุปรณ์ 
- ซ่อมบำรุง 

ตลอดปี
การศึกษา 

เงินอุดหนุน 2 000,00    
200,000 

197,818.40 
91,579.50 

2,181.60 
108,420.50 

นางกนิษฐา 
เพชรย้อย 

5 งานพัฒนาระบบบริหารงาน
การเงินและบัญชี 

- ค่าสาธารณูปโภค ตลอดปี
การศึกษา 

เงินอุดหนุน 800,000   657,155.63 142,844.37 นางหฤทัย  
กาแก้ว  

6 งานพัฒนาระบบบริหารงาน
ยานพาหนะ 

- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
- ช่อมบำรุง 

ตลอดปี
การศึกษา 

เงินอุดหนุน 150,000 
150,000 

103,500 
109,984.11 

46,500 
40,015.89 

นายทรงธรรม 
เพ็งอิน 

7 งานระดมทุนเพ่ือพัฒนา
การศึกษา 

- ตลอดปี
การศึกษา 

เงินบำรุง
การศึกษา 

1,290,080 1,207,600 82,480 นางสาวณภัทร  
จันทร์รักษ์ 
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งานแผนงานและงบประมาณ  กลุม่บริหารงบประมาณ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง   ปีงบประมาณ 2565 
 
 

สรุปการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
 

    กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

ลำดับ
ที ่

งาน/โครงการ กิจกรรม 
ระยะเวลา  
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ จ่ายแล้ว  
(บาท) 

 

คงเหลือ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

แหล่งงบประมาณ จำนวนเงิน 

1 ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีดี
งามพร้อมเป็นพลเมือง 
ที่ด ี
 

กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม มค.-มิย.65 - 0   ครูสาวิกา และ
คณะ 

กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม 
นักเรียน ม.2 และ ม.4 

มิ.ย.-กค.
65 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

65,800 48,780 17,020 ครูสาวิกา และ
คณะ 

2. เสริมสร้างวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยและท้องถิ่นพัทลุง 

วันนี้วันพระ ตค.-กย.65 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

1,000  1,000 ครูสาวิกา และ
คณะ 

วันเด็กแห่งชาติ 
 

มค.65 เงินอุดหนุน 4,000 5,120 0 ครูจาริยาและคณะ 

ส่งเสริมกิจกรรมการออม 
 

ธค.-มค.65 เงินอุดหนุน 2,000 1,510 490 ครูสมฤดี และคณะ 

วันสำคัญทางศาสนา เมย.-กย.
65 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

3,000 3,000 0 ครูสาวิกา และ
คณะ 

วันไหว้ครู มิย.65 เงินอุดหนุน 10,000 10,000 0 ครูจาริยา 
วันแม่แห่งชาติ 
 
 

สค.65 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

30,000 6,690 23,310 ครูสาวิกาและคณะ 
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งานแผนงานและงบประมาณ  กลุม่บริหารงบประมาณ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง   ปีงบประมาณ 2565 
 
 

ที ่ งาน/โครงการ กิจกรรม 
ระยะเวลา  
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ จ่ายแล้ว  
(บาท) 

 

คงเหลือ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

แหล่งงบประมาณ จำนวนเงิน 

3 พัฒนาระบบการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน 

รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล พ.ค.65 อุดหนุน 20,000 9,614 10,386 ครูจุดาลักษณ์  
คัดกรองนักเรียน มิ.ย. 65 กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
1,500 0 1,500 ครูอรุณี  

ป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ พ.ค. - ก.ย.
65 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

15,000 0 15,000 ครูจุดาลักษณ์ 

ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน พ.ค. - ก.ย.
65 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

15,000 0 15,000 ครูจุดาลักษณ์ 

การส่งต่อนักเรียน พ.ค. - ก.ย.
65 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

5,000 0 5,000 ครูเนาวรัตน์ 

เยี่ยมบ้านนักเรียน มิ.ย. 65 อุดหนุน 50,500 50,500 0 ครูสมฤดี  และ
คณะ 
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ลำดับ
ที ่

งาน/โครงการ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ จ่ายแล้ว  
(บาท) 

 

คงเหลือ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ แหล่ง

งบประมาณ 
จำนวนเงิน 

4 ส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
ในโรงเรียน 

เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ก.พ. 65 อุดหนุนทั่วไป 3,000 0 3,000 ครูจาริยาและคณะ 
รักษ์พ้ืนที่และประกวดห้องเรียน ต.ค. 64 – ก.ย.  65 อุดหนุนทั่วไป 22,100 6,000 16,100 ครูจาริยาและคณะ 
ไปรษณีย์สื่อรัก (Mail Box)  ก.พ.  65 - 0 0 0 ครูจาริยาและคณะ 
กระป๋องน้ำโรงเรียน ต.ค. 64 – ก.ย.  65 - 0 0 0 ครูจาริยาและคณะ 
พัฒนางานสภานักเรียน ต.ค. 64 – ก.ย.  65 - 0 0 0 ครูจาริยาและคณะ 
กิจกรรมดนตรีและวัฒนธรรม พ.ค – ก.ย.  65  0 0 0 ครูจาริยาและคณะ 
ตลาดนัดใต้โดม ต.ค. 63 – ก.ย.  64 - 1,000 0 1,000 ครูจาริยาและคณะ 

5 ส่งเสริมศักยภาพ
ผู้นำนักเรียน 

กิจกรรมส่งเสริมผู้นำนักเรียน พ.ค-มิ.ย. 65 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

19,500 0 19,500 ครูธีรยุทธ 

ศึกษาดูงานเพ่ือสร้างเครือข่ายและ
พัฒนาสภานักเรียน 

พ.ค-มิ.ย. 65 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

9,000 0 9,000 ครูพัศยา 

6 ปลูกฝังความมี
ระเบียบวินัย 

ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เสริมสร้างระเบียบวินัย 

มี.ค.65 อุดหนุนทั่วไป 30,000 0 30,000 ครูวิทย์และคณะ 

จัดทำคู่มือนักเรียน เม.ย.65 อุดหนุนทั่วไป 40,000 38,000 1,200 รอง วัจฉราพร 
และคณะ 
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ลำดับ
ที ่

งาน/โครงการ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
จ่ายแล้ว  
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

แหล่งงบประมาณ จำนวนเงิน    
7 โครงการแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดและ
สถานศึกษา  สีขาว 

กีฬาต้านยาเสพติดและ
นันทนาการ 

ม.ค. - มี.ค.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 17,000 0 17,000 ครูวิภารัตน์และคณะ 

ตรวจสารเสพติด เมย. – ก.ย. 65 เงินอุดหนุน 1,000 0 1,000 ครูวิภารัตน์และคณะ 

จิตอาสาปรับพฤติกรรมเสี่ยง เมย. – ก.ย. 65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5,000 0 5,000 ครูวิภารัตน์และคณะ 

สถานศึกษาสีขาว เมย. – ก.ย. 65 เงินอุดหนุน 9,000 2,433 6,567 ครูวิภารัตน์และคณะ 

8 โครงการขับขี่
ปลอดภัย 

สอบใบอนุญาตขับขี่ เมย. – ก.ย. 65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 9,000 0 9,000 ครูวิภารัตน์และคณะ 

ลดความเสี่ยงอุบัติภัย ต.ค. 64 -ก.ย.  65 เงินอุดหนุน 3,000 0 3,000 ครูวิภารัตน์และคณะ 

9 โครงการทู บี นัมเบอร์ 
วัน 

ลานดนตรีและการแสดง ม.ค. - มี.ค. 65 เงินอุดหนุน 4,000 0 4,000 ครูวิภารัตน์และคณะ 

ทู บี นัมเบอร์ วัน เมย. – ก.ย. 65 เงินอุดหนุน 7,000 2,570 4,430 ครูวิภารัตน์และคณะ 

10. พัฒนาระบบบริหาร
สำนักงานกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 

จัดหา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  
 

ม.ค. -มิ.ย.65 อุดหนุนทั่วไป 27,800 31,270 0 ครูศุภวัลย์และคณะ 

งานซ่อมแซมครุภัณฑ์ ม.ค. -มิ.ย.65 อุดหนุนทั่วไป 20,000 12,637 6,863 
11 สร้างภาคเครือข่าย

องค์กร 
จัดประชุมผู้ปกครอง พ.ค.65 อุดหนุนทั่วไป 40,000 40,000 0  
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สรุปการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
     กลุ่มงาน บริหารงานบุคคล 

ลำดับ
ที ่

งาน/โครงการ กิจกรรม 
ระยะเวลา  
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ จ่ายแล้ว  
(บาท) 

 

คงเหลือ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ แหล่ง

งบประมาณ จำนวนเงิน 

1 โครงการพัฒนาครูสู่ครู
มืออาชีพ 

1.อบรมการพัฒนาครูตาม
หลักเกณฑ์ ว9/2564 

ม.ค.65 อุดหนุน 30,000 28,305 1,695 ครูจตุพรและ
คณะ 

2.อบรมการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
สำหรับครู 

ก.ค.65 อุดหนุน 50,000 49,516 484 ครูจตุพรและ
คณะ 

3. การพัฒนาการจัดการเรียน
เรียนรู้ที่หลากหลายสำหรับครู 

ก.ย.65 อุดหนุน 50,000 0 50,000 ครูณัฐยาและ
คณะ 

4.พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

- - -   กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

5. อบรมครูปฏิบัติหน้าที่สอน
นักเรียนโครงการห้องเรียน
พิเศษ 

พ.ค.65 ห้องเรียน
พิเศษ 

30,000 0 30,000 ครูหฤทัยและ
คณะ 

2. โครงการศึกษางาน
โรงเรียนในเครือเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ 

1.กิจกรรมศึกษาดูงาน
โรงเรียนในเครือเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ 

พ.ค.65 อุดหนุน 97,920 224,599.71 0 รองฯวัจราพรและ
คณะ 

3 โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนใน
เครือ ต.อ.พ. สู่ความ
เป็นเลิศ 

1.สัมมนาเพื่อพัฒนาครูและ
บุคลากรร่วมกับโรงเรียนใน
เครือเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ 

มิ.ย.65 อุดหนุน 30,000 30,000 0 รองฯวัจราพรและ
คณะ 
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4 โครงการยกย่องเชิดชู
เกียรติครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1.กิจกรรมสานสัมพันธ์สายใย
ชาวเตรียมพัฒน์ฯพัทลุง  

ต.ค.64 - 
ก.ย.65 

สมทบ 50,000 0 50,000 ครูกนกวรรณและ
คณะ 

2.สัมมนาการเสริมสร้าง
สมรรถนะทางวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  

ส.ค. –ก.ย 
65 

อุดหนุน 20,000 20,068 0 ครูกนกวรรณและ
คณะ 

5 โครงการพัฒนา
ระบบงานบริหารงาน
บุคคล 

1.พัฒนางานสำนักงานบุคคล 
- งานสำนักงาน 
-ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 
 

 
ม.ค.65 

 
อุดหนุน 

 
12,000 

 
11,269 

 
731 

 
ครูกนกวรรณ 

2. งานอัตรากำลังฯ 
- จัดทำเอกสาร 
 
- จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
- งานมุทิตาจิตเกษียณอายุ
ราชการ 
 

 
ต.ค.64 - 
ก.ย.65 
ม.ค. 65 
ก.ย.65 

 
อุดหนุน 

 
 

สมทบ 

 
2,000 

 
4,000 

30,000 

 
0 
 

0 
0 
 
 

 
2,000 

 
4,000 

30,000 

 
ครูณัฐยาและ 
ครูสรณ ์

3.งานทะเบียนและสถิติ
บุคลากร 
-จัดเอกสาร 
-ปรับปรุงทำเนียบบุคลากร 
 

 
ต.ค.64 - 
ก.ย.65 

ม.ค.2565 

 
อุดหนุน 

 
 

2,000 
3,000 

 
 

0 
2,700 

 
 

2,000 
300 

 
 
ครูจิรพรรณและ
ครูสรณ ์

4.งานพัฒนาบุคลากร 
 

ต.ค.64 -ก.ย.65 อุดหนุน 120,000 101,014.56 18,985.44 ครูจตุพร 
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งานแผนงานและงบประมาณ  กลุม่บริหารงบประมาณ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง   ปีงบประมาณ 2565 
 
 

5.งานเวรยามและการรักษา
ความปลอดภัย 
- ทำความสะอาดอุปกรณ์ห้องเวร
ยาม 
- ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ 
อุปกรณ์ 

 
 

ต.ค.64 - 
ก.ย.65 

 
 

อุดหนุน 

 
 

4,800 
 

10,000 

 
 

4,800 
 

1,850 

 
 

0 
 

8,150 

 
 
ครูทรงธรรม 

6.งานพัฒนาองค์กร/วินัย 
จรรยาบรรณ 

เม.ย.65, 
ก.ย.65 

อุดหนุน 1,000 0 1,000 ครูณัฐยา 

6 โครงการจ้างครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. สรรหาครูอัตราจ้างปฏิบัติ
หน้าที่สอน 

ต.ค.64 -ก.ย.65 ระดมทุน 864,000 594,000 54,000 ครูณัฐยา 

2. การสรรหาครูชาวต่างชาติ ต.ค.64 -ก.ย.65 ระดมทุน 220,000 203,677.26 38,322.74 ครูรวยรื่น 
3.การสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ต.ค.64 -ก.ย.65 อุดหนุน 

ระดมทุน 
199,200 
490,800 

199,200 
393,600 

0 
97,200 

ครูณัฐยาและ
คณะ 

4.เงินประกันสังคม ต.ค.64 -ก.ย.65 ระดมทุน 55,388 26,040 29,348 ครูณัฐยาและคณะ 

7 โครงการส่งเริม
ความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1.ส่งเสริมการขอมีหรือเลื่อนวิทย
ฐานะของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

ต.ค.64 - 
ก.ย.65 

อุดหนุน 3,000 0 3,000 ครูวารุณ ี

กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา
ผลงานทางวิชาการและ
วิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

พ.ค.2565,
ก.ย.2565 

อุดหนุน 10,000 0 10,000 ครูวารุณ ี
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งานแผนงานและงบประมาณ  กลุม่บริหารงบประมาณ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง   ปีงบประมาณ 2565 
 
 

 
สรุปการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

     กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ลำดับ
ที ่

งาน/โครงการ กิจกรรม 
ระยะเวลา  
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ จ่ายแล้ว  
(บาท) 

 

คงเหลือ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ แหล่ง

งบประมาณ จำนวนเงิน 

1. พัฒนาอาคารเรียน 
อาคารประกอบสู่
โรงเรียนคุณภาพ 

1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
ประปา ภายในโรงเรียน 

ต .ค. 64 -ก.ย. 65 เงินอุดหนุน 45,000 7,599 37,401 นายโสภณ 
อินทร์ภักดี 

2. ปรับปรุงห้องเรียน ห้อง
ประชุม ห้องปฏิบัติการ 

ต .ค. 64 -ก.ย. 65 เงินอุดหนุน 25,000 21,300 3,700 นายโสภณ 
อินทร์ภักดี 

3. ปรับปรุงศาลา ด้านข้าง
อาคารอเนกประสงค์ 

ต .ค. 64-มี .ค. 65 เงินอุดหนุน 21,000 21,000 0 นายโสภณ 
อินทร์ภักดี 

4. ปรับปรุงห้องสำนักงาน
อาคารสถานที่ 

ต .ค. 64-มี .ค. 65 เงินอุดหนุน 10,000 6,745 3,255 นายโสภณ 
อินทร์ภักดี 

2. สุขภาวะในโรงเรียน  
ตามแนว 5 ด้าน 

1. บริหารจัดการเพ่ือเฝ้า
ระวังและป้องกันการแพร่
ระบาดเชื้อไวรัสโควิด- 19 

ต .ค. 64- กย.65 เงินอุดหนุน 
 

150,000 64,729 85,271 นางสาวจารยิา เกื้อกอบ 
 

2. บริหารจัดการอาคาร
สถานที่ให้เอ้ือต่อโรงเรียน
สุขภาวะ 5 ด้าน 

ต.ค.64- กย.65 
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งานแผนงานและงบประมาณ  กลุม่บริหารงบประมาณ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง   ปีงบประมาณ 2565 
 
 

 
สรุปการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

     กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ลำดับ
ที ่

งาน/โครงการ กิจกรรม 
ระยะเวลา  
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ จ่ายแล้ว  
(บาท) 

 

คงเหลือ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ แหล่ง

งบประมาณ จำนวนเงิน 

3. พัฒนาสภาพแวดล้อม
สะอาด ภูมิทัศน์
สวยงาม 

1. สวนหย่อมสวย ต้นไม้ดี  
มีบรรยากาศร่มรื่น 

ต .ค. 64- กย.65 เงินอุดหนุน 
 

60,000 35,076 24,924 นายเอิบ 
อักษรทอง 

2. จัดทำป้ายเช็คอินของ
โรงเรียน 

ต .ค. 64- กย.65 เงินอุดหนุน 20,000 18,000 2,000 นายเอิบ อักษรทอง 

4. สร้างห้องเกียรติยศ 
พัทลุงพิทยาคม 

1. สร้างห้องเกียรติยศ 
พัทลุงพิทยาคม 

ต .ค. 64-มี .ค. 65 เงินอุดหนุน 
 

150,000 98,300 51,700 นายโสภณ 
อินทร์ภักดี 

5. ปรับปรุงห้องน้ำหญิง  
ทิศตะวันตก อาคาร
แสด 

2. ปรับปรุงห้องน้ำหญิง  
ทิศตะวันตก อาคารแสด 

ต .ค. 64-มี .ค. 65 เงินอุดหนุน 
 

24,600 25,000 0 นายโสภณ 
อินทร์ภักดี 

6. ปลูกฝังจิตสำนึกในการ
เทิดทูนสถาบันและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี 

1. เทิดพระเกียรติฯ รัชกาล
ที่ 9 

ต .ค. 64-มี .ค. 65 เงินอุดหนุน 1,500 1,500 0 นางสาวจาริยา  
เกื้อกอบ 

2. วันปิยมหาราช ต .ค. 64-มี .ค. 65 เงินอุดหนุน 3,400 3,400 0 นางสาวจารยิา เกื้อกอบ 

3. ทอดกฐิน ต .ค. 64-มี .ค. 65 เงินอุดหนุน - - - นางสาวจารยิา เกื้อกอบ 

4. เนื่องในวันคล้ายวันพระ
ราชสมภพฯรัชกาลที่ 9 

ต .ค. 64-มี .ค. 65 เงินอุดหนุน 2,500 2,500 0 นางสาวจารยิา เกื้อกอบ 
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งานแผนงานและงบประมาณ  กลุม่บริหารงบประมาณ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง   ปีงบประมาณ 2565 
 
 

สรุปการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
     กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ลำดับ
ที ่

งาน/โครงการ กิจกรรม 
ระยะเวลา  
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ จ่ายแล้ว  
(บาท) 

 

คงเหลือ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ แหล่ง

งบประมาณ จำนวนเงิน 
  

5. พิธีเปิดป้ายโรงเรียนและ
ประดับเข็มพระเกี้ยวแก่
บุคลากรและนักเรียน 

ต .ค. 64-มี .ค. 65 เงินอุดหนุน 23,606 15,457 8,149 นางสาวจารยิา เกื้อกอบ 

6. วันคล้ายวันกำเนิด รร .
ตรียมพัฒน์ฯ พัทลุงเ  

เม.ย.-ก.ย.65 เงินอุดหนุน 8,700 8,700 0 นางสาวจารยิา เกื้อกอบ 

7. วันคล้ายวันกำเนิด รร .
พัทลุงพิทยาคม 

เม.ย.-ก.ย.65 เงินอุดหนุน 8,700 8,700 0 นางสาวจารยิา เกื้อกอบ 

8. เทิดทูนสถาบัน เม.ย.-ก.ย.65 เงินอุดหนุน 13,000 14,000 0 นางสาวจารยิา เกื้อกอบ 

9. งานสมโภชน์พระพุทธนิร
โรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ 

เม.ย.-ก.ย.65 เงินอุดหนุน 10,000 10,000 0 นางสาวจารยิา เกื้อกอบ 

10. วันสาร์ทเดือนสิบ ก.ย.65  10,000 0 10,000 นางสาวจารยิา เกื้อกอบ 

7. พัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

1. ปรับปรุงระบบเสียงตาม
สาย 

ต .ค. 64- กย.65 เงินอุดหนุน 10,000 0 10,000 นางสาวจารยิา เกื้อกอบ 

2. ไวนิลประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 

ต .ค. 64- กย.65 เงินอุดหนุน 15,000 4,271 6,229 นางสาวจารยิา เกื้อกอบ 

3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใน
สำนักงานประชาสัมพันธ์ 

ต .ค. 64- กย.65 เงินอุดหนุน 5,000 1,495 3,505 นางสาวจารยิา เกื้อกอบ 
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งานแผนงานและงบประมาณ  กลุม่บริหารงบประมาณ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง   ปีงบประมาณ 2565 
 
 

สรุปการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
 

     กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ลำดับ
ที ่

งาน/โครงการ กิจกรรม 
ระยะเวลา  
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ จ่ายแล้ว  
(บาท) 

 

คงเหลือ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ แหล่ง

งบประมาณ จำนวนเงิน 

8. งานพัฒนาระบบ
บริหารสำนักงานกลุ่ม
บริหารทั่วไป 

1. งานสำนักงานเลขานุการ 
    กลุ่มบริหารทั่วไป 

ต .ค. 64- กย.65 เงินอุดหนุน 8,000 0 8,000 นางอัจฉรา   
บุญจันทร์ 

2. งานสำนักงาน
ผู้อำนวยการ 

ต .ค. 64- กย.65 เงินอุดหนุน 1,000 3,990 0 นางวิภารัตน์   
ลักษโณสุรางค์ 

3. งานสำนักงาน
คณะกรรมการสถานศึกษา 

ต .ค. 64- กย.65 เงินอุดหนุน 3,000 400 2,600 นางพัศยา สันสน   

4. งานสำนักงานมูลนิธิ ต .ค. 64- กย.65 เงินอุดหนุน 10,000 10,000 0 นางหฤทัย กาแก้ว 

5. งานสารบรรณ ต .ค. 64- กย.65 เงินอุดหนุน 22,000 17,601 4,399 นางธนภรณ์   
บุญสิทธิ์ 

6. งานสารสนเทศ ต .ค. 64- กย.65 เงินอุดหนุน 5,000 0 5,000 นางณาตยา   
มโนทัศน์ 

9. 
จัดซื้อผ้าสีสันสวยงาม
ตามอัตลักษณ์โรงเรียน 

1.ผ้าคลุมเก้าอ้ี ต .ค. 64- มีค.65 เงินอุดหนุน 30,000 29,989 11 นางสาวจารยิา เกื้อกอบ 

2.ผ้าคลุมโต๊ะ ต .ค. 64- มีค.65 เงินอุดหนุน 47,250 47,250 0 นางสาวจารยิา เกื้อกอบ 

3.ธงโรงเรียน ต .ค. 64- มีค.65 เงินอุดหนุน 15,650 3,215 12,435 นางสาวจารยิา เกื้อกอบ 

4.ผ้า ชมพู-น้ำเงิน ต .ค. 64- มีค.65 เงินอุดหนุน 11,340 11,340 0 นางสาวจารยิา เกื้อกอบ 
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งานแผนงานและงบประมาณ  กลุม่บริหารงบประมาณ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง   ปีงบประมาณ 2565 
 
 

สรุปการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
 

     กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ลำดับ
ที ่

งาน/โครงการ กิจกรรม 
ระยะเวลา  
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ จ่ายแล้ว  
(บาท) 

 

คงเหลือ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ แหล่ง

งบประมาณ จำนวนเงิน 

10 ภูมิใจสถาบัน สู่เตรียม
พัฒน์พัทลุง 

1. พิธีเปิดป้ายโรงเรียน พ .ค. -มิ.ย.65 เงินอุดหนุน 373,231 329,183 44,048 นายเอิบ   
อักษรทอง 

2. อัญเชิญพระเกี้ยว พ .ค. -มิ.ย.65 เงินอุดหนุน 114,880 64,888 49,992 นางสาวจาริยา 
เกื้อกอบ 

3. ประดับเข็มพระเกี้ยว พ .ค. -มิ.ย.65 เงินอุดหนุน 22,992 14,900 8,092 นางหฤทัย กาแก้ว 
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งานแผนงานและงบประมาณ  กลุม่บริหารงบประมาณ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง   ปีงบประมาณ 2565 
 
 

สรุปการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
     กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

ลำดับ
ที ่

งาน/โครงการ กิจกรรม 
ระยะเวลา  
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ จ่ายแล้ว  
(บาท) 

 

คงเหลือ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ แหล่ง

งบประมาณ จำนวนเงิน 

1. พัฒนากลุ่มกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

1.พัฒนาการวัดและ
ประเมินผลกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

เมษายน2565 อุดหนุน 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน  

18,000 
11,000 

0 
3,000 

18,000 
8,000 

ครูธีรยุทธและ
คณะ 

2.สนับสนุนการเข้าร่วม
กิจกรรมและการแข่งขันทักษะ
ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ตุลาคม2564-
กันยายน2565 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

4,000 0 4,000 ครูธีรยุทธและ
คณะ 

3.ธรรมศึกษา อาสาและ
พัฒนา 

ตุลาคม2564-
กันยายน2565 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

7,000 7,000 0 ครูสาวิกาและ
คณะ 

4. กิจกรรมค่ายภายนอก ตุลาคม2564-
กันยายน2565 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

10,000 0 10,000 ครกูนกวรรณและ
คณะ 

5. กิจกรรมค่ายลูกเสือ กันยายน2565 กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

68,000 21,960 46,040 ครูโสภณและ
คณะ 

6. กิจกรรม ค่ายยุวกาชาด   
ม.1 - 3 

กันยายน2565 กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

9,700 4,500 5,200 ครูขนิษฐาและ
คณะ  

7.กิจกรรม ค่ายผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์   

กันยายน2565 กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

12,740 0 12,740 ครูรวยรื่นและ
คณะ 

8.กิจกรรม ฝึกและร่วมพิธีสวน
สนาม 

กรกฎาคม
2565 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

10,000 4,705 5,295 ครูโสภณและ
คณะ 
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  9.กิจกรรม สรุปงานโครงการ
เสริมทักษะและฝึก
ประสบการณ์ 

กันยายน 
2565 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

1,000 1,000 0 ครูธีรยุทธและ
คณะ 

2 โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานทะเบียน 

1.กิจกรรมจัดซื้อระเบียน
แสดงผลการเรียน 

กันยายน2565 อุดหนุน 6,440 6,440 0 ครูมณฑาและ
คณะ 

2 กิจกรรมจัดซื้อหมึกปรินท์
เตอร์เลเซอร์ 

กันยายน2565 อุดหนุน 
 

9,860  
5,335 

 

 
6,225 

ครูมณฑาและ
คณะ 

3.กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์เก็บ
หลักฐานทางการเรียน 

เมษายน 
2565 

อุดหนุน 1,700 

3 พัฒนาระบบงานวัดผล
ประเมินผล 

1.กิจกรรมการผลิตสื่อเพ่ือลด
ผลการเรียน ( 0, ร, มส และ 
มผ ) 

ตุลาคม2564-
กันยายน2565 

อุดหนุน 24,000  
 
 

38,340 

 
 
 

1,660 

ครูประณีตและ
คณะ 

2.กิจกรรมอบรมการจัดทำ
คลังข้อสอบ 

กันยายน2565 อุดหนุน 16,000 

3.กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนที่มีปัญหาทางการ
เรียน 

ตุลาคม2564-
กันยายน
25652565 

  

4 การรับนักเรียน กิจกรรมรับนักเรียน กันยายน 
2565 

อุดหนุน 40,000 17,120 22,880 ครูนิศาชลและ
คณะ 

5 พัฒนาห้องสมุดมีชีวิต กิจกรรมจัดหา
ทรัพยากรสารนิเทศและ
คอมพิวเตอร์ 

ตุลาคม2564-
กันยายน2565 

อุดหนุน 17,000 0 17,000 ครนูฤพันธ์และ
คณะ 

กิจกรรมยืมนี้มีลุ้น ตุลาคม2564-
กันยายน2565 

- -   ครูนฤพันธ์และ
คณะ 
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  กิจกรรม การแข่งขันตอบ
ปัญหา 

ตุลาคม2564-
กันยายน2565 

- -   ครูนฤพันธ์และ
คณะ 

กิจกรรม สัปดาห์ห้องสมุด ตุลาคม2564-
กันยายน2565 

- -   ครูนฤพันธ์และ
คณะ 

6 พัฒนางานโสตทัศน
ศึกษา 

กิจกรรมจัดซื้อและปรับซ่อม
อุปกรณ์งานโสตทัศนศึกษา 

กันยายน 
2565 

อุดหนุน 8,000 2,500 5,500 ครูสุวิทย์และ
คณะ 

กิจกรรมจัดซื้อเครื่องขยาย
เสียงภาคสนาม 

กันยายน 
2565 

อุดหนุน 61,000 69,980 0 ครูสุวิทย์และ
คณะ 

กิจกรรมจัดซื้อชุดโซฟารับแขก กันยายน 
2565 

อุดหนุน 50,000 31,480 18,520 ครูสุวิทย์และ
คณะ 

7 พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
ให้เข้มแข็ง 

กิจกรรม พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในให้
เข้มแข็ง 

ตุลาคม2564-
กันยายน2565 

อุดหนุน 20,000 10,500 9,500 ครูพัศยาและ
คณะ 

8 พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

กิจกรรมจัดทำตารางเรียนและ
คู่มือการเรียนรู้ 

ตุลาคม2564-
กันยายน2565 

อุดหนุน 10,000 8,800 1,200 ครูณาตยาและ
คณะ 

9 พัฒนางานสำนักงาน
วิชาการ 

กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
สำนักงานวิชาการ 

ตุลาคม2564-
กันยายน2565 

อุดหนุน 65,000 33,558 31,442 ครูขนิษฐา และ
คณะ 

10 พัฒนาศูนย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี 

กิจกรรม พัฒนาศูนย์
อิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยี 

ตุลาคม2564-
กันยายน2565 

อุดหนุน 21,790 21,790 0 ครูชำนาญและ
คณะ 
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11 เช่าสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตสู่
ห้องเรียนเพื่อการเรียน
การสอน จาก CAT                                          

กิจกรรม จ่ายค่าเช่า
อินเทอร์เน็ตรายเดือน (วงจร 
Leased Line ของ CAT) 

ตุลาคม2564-
กันยายน2565 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

121,980 121,980 0 ครูชำนาญและ
คณะ 

12 พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

กิจกรรม พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

พฤษภาคม 
2565 

อุดหนุน 5,000 5,000 0 ครูจิรยุทธและ
คณะ 
 

กิจกรรม ศึกษาดูงานหลักสูตร
สถานศึกษา 

มกราคม 
2565 

อุดหนุน 10,000 8,850 1,150 ครูจิรยุทธและ
คณะ 

13 ห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี   

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ธันวาคม 
2565 

เงินห้องเรียน
พิเศษ 

24,000 0 24,000 ครูหฤทัยและ
คณะ 

กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์ มกราคม 
2565 

เงินห้องเรียน
พิเศษ 

37,000 51,500 0 ครูหฤทัยและ
คณะ 

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ กุมภาพันธ์ 
2565 

เงินห้องเรียน
พิเศษ 

318,000 86,000 262,000 ครูหฤทัยและ
คณะ 

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ มกราคม 
2565 

เงินห้องเรียน
พิเศษ 

308,000 576,665 0 ครูหฤทัยและ
คณะ 

กิจกรรมจัดซื้อปรับปรุงซ่อม
บำรุงสื่ออุปกรณ์ 

ตุลาคม2564-
กันยายน2565 

เงินห้องเรียน
พิเศษ 

70,000 120,030 0 ครูหฤทัยและ
คณะ 

กิจกรรมสอนปรับพื้นฐาน พฤษภาคม 
2565 

เงินห้องเรียน
พิเศษ 

7,000 0 7,000 ครูหฤทัยและ
คณะ 

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ มกราคม 
2565 

เงินห้องเรียน
พิเศษ 

28,000 0 28,000 ครูหฤทัยและ
คณะ 
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กิจกรรมสอนเสริมเพ่ิมความรู้
โอลิมปิกวิชาการ 

กรกฎาคม 
2565 

เงินห้องเรียน
พิเศษ 

14,000 0 14,000 ครูหฤทัยและ
คณะ 

กิจกรรม Tedet ม.1-ม.3 กุมภาพันธ์ 
2565 

เงินห้องเรียน
พิเศษ 

18,000 0 18,000 ครูหฤทัยและ
คณะ 

  กิจกรรมโครงงานบูรณาการ กรกฏาคม 
2565 

เงินห้องเรียน
พิเศษ 

18,000 0 18,000 ครูหฤทัยและ
คณะ 

กิจกรรม One Day English 
Camp 

มกราคม 
2565 

เงินห้องเรียน
พิเศษ 

10,650 0 10,650 ครูพรทิพย์และ
คณะ 

14 พัฒนางานแนะแนว กิจกรรมแนะแนวสัญจร กุมภาพันธ์ 
2565 

เงินอุดหนุน 25,000 21,150 3,850 ครูทรงธรรมและ
คณะ 

กิจกรรมแสดงความยินดีและ
รับประกาศนียบัตร 

กันยายน 
2565 

เงินอุดหนุน 20,750 10,240 10,510 ครูทรงธรรมและ
คณะ 

กิจกรรมมอบทุนการศึกษา กรกฎาคม 
2565 

เงินอุดหนุน 10,750 4,300 6,450 ครูทรงธรรมและ
คณะ 

ติวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 

มกราคม 
2565 

เงินอุดหนุน 20,000 12,900 7,100 ครูทรงธรรมและ
คณะ 

15 ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง    

กิจกรรมการเลี้ยงปลา ตุลาคม2564-
กันยายน2565 

เงินอุดหนุน 44,800  
 
 

123,850 
 

 
 
 

76,150 
 
 

ครูมณฑาและ
คณะ 

กิจกรรมปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น 
พืชสมุนไพร พืชผักสวนครัว 

ตุลาคม2564-
กันยายน2565 

เงินอุดหนุน 45,230 ครูมณฑาและ
คณะ 

กิจกรรมปรับปรุงพ้ืนที่ ตุลาคม2564-
กันยายน2565 

เงินอุดหนุน 69,000 ครูมณฑาและ
คณะ 

กิจกรรมกิจกรรมบำรุงดูแล
รักษา 

ตุลาคม2564-
กันยายน2565 

เงินอุดหนุน 40,970 ครูมณฑาและ
คณะ 
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16 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตุลาคม2564-
กันยายน2565 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

100,000 325,000 0 ครูนฤพันธ์และ
คณะ 

17 ประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ตุลาคม2564-
กันยายน2565 

เงินอุดหนุน 25,000 0 25,000 ครูประณีตและ
คณะ 

18 พัฒนาการเรียนรู้สู่
ศตวรรษท่ี21 

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้สู่
ศตวรรษท่ี21 

ตุลาคม2564-
กันยายน2565 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

196,500 142,845 
(ศึกษาแหล่งเรยีนรู้) 

53,655 ครูศรีอรุณและ
คณะ 

19 เปิดบ้านรับน้อง กิจกรรมเปิดบ้านรับน้อง กุมภาพันธ์ 
2565 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

100,000 17,845 
82,155 

(ศึกษาแหล่งเรยีนรู้) 

0 ครูศรีอรุณและ
คณะ 

20 พัฒนานักเรียนสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 

กิจกรรมพัฒนานักเรียนสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ  

ตุลาคม2564-
กันยายน2565 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

159,864 110,107 49,757 ครูณาตยาและ
คณะ 

21 ส่งเสริมศักยภาพผู้นำ
นักเรียน 

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้นำ
นักเรียน 

ตุลาคม2564-
กันยายน2565 

เงินอุดหนุน 10,000 0 10,000 ครูศรีอรุณและ
คณะ 

22 นิทรรศการ OCOP 
และ OSOP 

กิจกรรมนิทรรศการ OCOP 
และ OSOP 

ตุลาคม2564-
กันยายน2565 

เงินอุดหนุน 10,000 0 10,000 ครูศรีอรุณและ
คณะ 

23 โครงการปันน้ำใจ สาน
สายใย เครือข่าย
เตรียมพัฒน์ 

กิจกรรมปันน้ำใจ สานสายใย 
เครือข่ายเตรียมพัฒน์ 

ตุลาคม2564-
กันยายน2565 

- - - - ครูศรีอรุณและ
คณะ 

24 โครงการส่งเสริมโอกาสการ
เปลี่ยนที่เรยีน 

กิจกรรมส่งเสริมโอกาสการ
เปลี่ยนที่เรียน 

ตุลาคม2564-
กันยายน2565 

- - - - ครูศรีอรุณและ
คณะ 

25 พัฒนาข้อสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

กิจกรรมพัฒนาข้อสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ตุลาคม2564-
กันยายน2565 

- - - - ครูศรีอรุณและ
คณะ 
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26 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
และร่วมพัฒนา
โรงเรียน 

กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาและร่วม
พัฒนาโรงเรียน 

ตุลาคม2564-
กันยายน2565 

- -  - ครูศรีอรุณและ
คณะ 

27 เตรียมพัฒน์รักองค์กร กิจกรรมเตรียมพัฒน์รักองค์กร กรกฏาคม 
2565 

- - - - ครูศรีอรุณและ
คณะ 

28 การจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 

กิจกรรมการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 

ตุลาคม2564-
กันยายน2565 

- - - - ครูศรีอรุณและ
คณะ 

29 จัดสัมมนาฝ่ายบริหาร 
และองค์กรที่เก่ียวข้อง
กับโรงเรียนใน เครือ 

กิจกรรมจัดสัมมนาฝ่ายบริหาร 
และองค์กรที่เก่ียวข้องกับ
โรงเรียนใน เครือ 

ธันวาคม 
2564 

- - - - ครูศรีอรุณและ
คณะ 

30 พัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอน
ทางไกล 

จัดซื้อทัศนูปกรณ์ พฤษภาคม 65 เงินอุดหนุน 217,000 199,695 17,305 ครนูฤพันธ์ 
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งานแผนงานและงบประมาณ  กลุม่บริหารงบประมาณ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง   ปีงบประมาณ 2565 
 
 

  สรุปการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย 

 

ลำดับ
ที ่

งาน/
โครงการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา  
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ จ่ายแล้ว  
(บาท) 

 

คงเหลือ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

แหล่งงบประมาณ จำนวนเงิน 

1 โครงการ
จัดซื้อจัดหา
สื่อและ
เทคโนโลยี 
  

-จัดซื้อจัดหาสื่อและ
เทคโนโลยี 

ม.ค.65 - 
มิ.ย. 65 

อุดหนุนทั่วไป 25,000 23,553 1,447 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ภาษาไทย 

2 โครงการรัก
การอ่าน 
สานสู่ฝัน 
  

-นักอ่านยอดเยี่ยม 
-หนังสือเล่มโปรดของฉัน 

พ.ค.65 อุดหนุน 21,560 0 21,560 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ภาษาไทย 

3 โครงการ
ส่งเสริม
ความเป็น
เลิศการอ่าน
สารานุกรม 

-สมุดบันทึกความรู้ที่
ได้รับจากการอ่าน 
สารานุกรม 
-แข่งขันการตอบคำถาม
สารานุกรม สำหรับ
เยาวชนฯ ระดับ
ห้องเรียน  ระดับชั้น
เรียน ตามลำดับ 
  

พ.ค. 65 กิจกรรมพัฒนา 16,920 0 16,920 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ภาษาไทย 
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งานแผนงานและงบประมาณ  กลุม่บริหารงบประมาณ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง   ปีงบประมาณ 2565 
 
 

ลำดับ
ที ่

งาน/โครงการ กิจกรรม 
ระยะเวลา  
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ จ่ายแล้ว  
(บาท) 

 

คงเหลือ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

แหล่งงบประมาณ จำนวนเงิน 

4 โครงการเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ของนักเรียน 

-สอนเสริมอ่านเรียน
เขียนไม่คล่อง 
-ติวโอเน็ตสำเร็จทุก
ราย 
-จัดการทดลองสอบ
โอเน็ตเสมือนจริง 
(Pre O-NETและ 
PISA ) 

พ.ค. 65 
 

ม.ค.65  

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

35,650 10,600 25,050 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ภาษาไทย 

5 โครงการ
พัฒนา
นักเรียนสู่
ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

-สัปดาห์วันสุนทรภู่
และวันภาษาไทย
แห่งชาติ 
-แข่งทักษะวิชาการ
ในโอกาสต่างๆ 

26 มิ.ย. 65  
-30 ก.ค 65 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

15,000 10,000 5,000 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ภาษาไทย 

6 โครงการ
พัฒนา
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

-กวีน้อยสัญจร 
-พัฒนาความรู้มุ่งสู่
วิถีชีวิตใหม่ (New 
Normal) ในศตวรรษ
ที่ 21 

พ.ค. 65 
 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

28,957 0 28,957 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ภาษาไทย 
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งานแผนงานและงบประมาณ  กลุม่บริหารงบประมาณ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง   ปีงบประมาณ 2565 
 
 

สรุปการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ลำดับ
ที ่

งาน/โครงการ กิจกรรม 
ระยะเวลา  
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ จ่ายแล้ว  
(บาท) 

 

คงเหลือ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ แหล่ง 

งบประมาณ 
จำนวน 

เงิน 
1 จัดซื้อจัดหาสื่อและเทคโนโลยีของ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
จัดซื้อสื่อและอุปกรณ์สำนักงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง
ประเทศ 
 

ธ.ค.2564 อุดหนุน 28,000 3,393 24,607 นางสาวพรทิพย์ 
และครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษา 

ต่างประเทศ 
 

  พัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ 

พ.ค.2565 อุดหนุน 30,000 23,900 6,100 นางสาวพรทิพย์ 
และครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษา 

ต่างประเทศ 
2 ผลิต บำรุง รักษาซ่อมแซมสื่อ 

และเทคโนโลยีของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
 

กิจกรรมซ่อมแซมสื่อและเทค 
โนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ 
 
 

ธ.ค.2564 อุดหนุน 5,000 4,929 71 นางสาวพรทิพย์ 
และครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษา 

ต่างประเทศ 

3 พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทาง 
วิชาการ 

กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย 15 ม.ค. 
2564 

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

11,460 0 11,460 นางสาวพรทิพย์ 
และครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษา 

ต่างประเทศ 
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งานแผนงานและงบประมาณ  กลุม่บริหารงบประมาณ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง   ปีงบประมาณ 2565 
 
 

ลำดับ
ที ่

งาน/โครงการ กิจกรรม 
ระยะเวลา  
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ จ่ายแล้ว  
(บาท) 

 

คงเหลือ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ แหล่ง 

งบประมาณ 
จำนวน 

เงิน 
  กิจกรรมค่ายพัฒนาผู้เรียนด้าน

ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
19 

ก.พ.2565 
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

8,800 0 8,800 นางสาวพรทิพย์ 
และครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษา 

ต่างประเทศ 
 

  กิจกรรม Weekly 
International Talk 

พ.ย.2564-
ก.พ.2565 

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

3,400 0 3,400 นางสาวพรทิพย์ 
และครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษา 

ต่างประเทศ 
 
 

4 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

สัปดาห์ภาษาต่างประเทศและ 
วันคริสต์มาส 

20-24 
ธ.ค.2564 

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

8,150 6,860 1,290 ครูกลุ่มสาระ 
ภาษาต่างประเทศ
ทุกคน 
 
 

  กิจกรรมรวมพลคนรักฝรั่งเศส ก.ค. 2565 กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

2,000 2,000 0 ครูกลุ่มสาระ 
ภาษาต่างประเทศ
ทุกคน 
 
 



25 
 

งานแผนงานและงบประมาณ  กลุม่บริหารงบประมาณ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง   ปีงบประมาณ 2565 
 
 

ลำดับ
ที ่

งาน/โครงการ กิจกรรม 
ระยะเวลา  
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ จ่ายแล้ว  
(บาท) 

 

คงเหลือ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบประ

มาณ 
จำนวนเ

งิน 
  กิจกรรมภาษาพาก้าวไกล ม.ค.-

มี.ค.2565 
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

2,400 1,700 1,700 ครูกลุ่มสาระ 
ภาษาต่างประเทศ
ทุกคน 

5 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย
นภาษาต่างประเทศ 

Intensive English พ.ย.2564-
ก.พ.2565 

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

13,000 3,600 9,400 นางสาวพรทิพย์ 
และครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษา 

ต่างประเทศ 
 

6 จ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ จ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ ต.ค.2564-
ก.ย.2565 

ระดมทุน 480,000 203,677.26 276,322.74 นางสาวพรทิพย์ 
ฤทธิสุนทร 
นางรวยรื่น 
ถาวรวงศ ์
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งานแผนงานและงบประมาณ  กลุม่บริหารงบประมาณ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง   ปีงบประมาณ 2565 
 
 

สรุปการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ลำดับ
ที ่

งาน/โครงการ กิจกรรม 
ระยะเวลา  
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ จ่ายแล้ว  
(บาท) 

 

คงเหลือ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ แหล่ง

งบประมาณ จำนวนเงิน 

1 สู่ความเป็นเลิศด้าน
คณิตศาสตร์ 

1.แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ 
- ม.ต้น เกมคณิตศาสตร ์
- ม.ปลาย ประกวดโครงงานคณติศาสตร ์
 

มิ.ย -ส.ค 65 กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

5,000 5,000 0 ครุจตุพร 

2.ค่ายคณิตศาสตร์ 
 - ม.ต้น ค่ายพัฒนาทักษะ
คณิตศาสตร์ 
 -ม.ปลาย ค่ายโครงงานคณิตศาสตร์ 
 

ธ.ค. 64 10,000 9,860 140 ครูนฤพันธ์ 

3.ค่าย สอวน. 
(ค่าย TDET และ PISA  ) 

ก.ค. 65 10,000 10,000 0 ครูทุกคน 

2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ 

1.คาบซ่อมเสริมเพ่ิมเติมความรู้ 
 

ตลอดปี อุดหนุน 2,000 0 2,000 ครูหฤทัย 

2.เติมเต็มความรู้สู่ o-net 
 

ม.ค-ก.พ 65 10,000 9,900 100 ครูหฤทัย 

3 เก่งคณิต 
 
 
 

ก.พ.65 , 
ก.ย65 

อุดหนุน 10,000 9,209.30 790.7 ครูหฤทัย  
ครูนฤพันธ์ 
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งานแผนงานและงบประมาณ  กลุม่บริหารงบประมาณ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง   ปีงบประมาณ 2565 
 
 

ลำ 
ดับที่ งาน/โครงการ กิจกรรม 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ จ่ายแล้ว  
(บาท) 

 

คงเหลือ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ แหล่ง

งบประมาณ 
จำนวนเงิน 

3 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. ซ่อมบำรุงเครื่องพริ้นและ 
คอมพิวเตอร์ 
 

ตลอดปี อุดหนุน 3,000 3,000 0       ครูนฤพันธ์ 

2.วัสดุสำนักงาน 
 

ตลอดปี 16,000 14,883 1,117 ครูณภัทร 

3.ซื้อสมาร์ททีวี 
 

ธ.ค.64-มี.ค 
65 

15,000 23,800 0 ครูนฤพันธ์ 

4.ซื้อเครื่องพริ้นสี 
 

5,000 4,980 20 ครูประณีต 

5.พัฒนาห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

50,000 49,550 450 ครูจตุพร, 
ครูเนาวรัตน์ 
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งานแผนงานและงบประมาณ  กลุม่บริหารงบประมาณ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง   ปีงบประมาณ 2565 
 
 

สรุปการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ลำดับ
ที ่

งาน/โครงการ กิจกรรม 
ระยะเวลา  
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ จ่ายแล้ว  
(บาท) 

 

คงเหลือ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ แหล่ง

งบประมาณ จำนวนเงิน 

1 โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

ทบทวนความรู้ ธันวาคม -
กันยายน 
2565 

เงินกิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

37,420 7,800 
12,950 

(ศึกษาแหล่งเรียนรู้) 

 

16,670 ครูพัศยา,  
ครูณัฐยา, 
ครูณาตยา 

ซ่อมเสริมความรู้เพื่อการปลอด 
0 ร มส 
  

ตค.64 – กย.
65 

- . . ครูสุวิทย์,  
ครูปวีณา 

ST smart students มกราคม 
2565 

  

10,000 8,250 1,750 ครูกนิษฐา 

2 โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ค่ายปฏิบัติการเทคโนโลยี 
(ศึกษาแหล่งเรียนรู้)  

มกราคม 
2565 

เงินกิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

 
 
 

 

10,000 10,000 0 ครูชำนาญ,  
ครูสุวิทย์ 

ค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ กรกฎาคม 
2565 

30,000 29,575 425 ครูสุวิทย์ 

สัปดาห์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี(ศึกษาแหล่งเรียนรู้)  

18 สิงหาคม 
2565 

20,000 
  

32,950 0 
  

ครูศุภวัลย์,  
ครูนิศาชล 

ดาวเด่นวิทยาศาสตร์  ตลอดปี 25,000 25,593.25 0 ครูจิรยุทธ 
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ลำดับ
ที ่

งาน/โครงการ กิจกรรม 
ระยะเวลา  
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ จ่ายแล้ว  
(บาท) 

 

คงเหลือ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ แหล่ง

งบประมาณ จำนวนเงิน 

3 โครงการพัฒนา
ระบบการบริหาร

จัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

กิจกรรมจัดซื้อ จัดหา ซ่อม สื่อ 
วัสดุ อุปกรณ์และสารเคมีและ
วัสดุสำนักงาน 

ตลอดปี อุดหนุน
ทั่วไป 

70,000  
 

96,016 

 
 

0 

ครูพัศยา, 
ครูธิดา 

กิจกรรมพัฒนาครูวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

มิถุนายน 
2565 

15,000 ครูณัฐยา, 
ครูจิรยุทธ 

กิจกรรมปรับปรุง พัฒนา
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
และห้องปฏิบัติการ 
คอมพิวเตอร์ 

 - - - - ครูมาตยา 

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

พฤษภาคม 
2565 

- - - - ครูจิรยุทธ 
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สรุปการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 

ลำดับ
ที ่

งาน/โครงการ กิจกรรม 
ระยะเวลา  
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ จ่ายแล้ว  
(บาท) 

 

คงเหลือ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ แหล่ง

งบประมาณ จำนวนเงิน 

1 พัฒนาการจัดการเรียน
การสอน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ การงาน                                                  
อาชีพ 

1.ปรับปรุงโรงฝึกงาน ให้น่า
อยู่ น่าเรียนรู้ 

ม.ค. 65 งบอุดหนุนฯ 10,000 8,600 1,400 นายโสภณ 

2.จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เพ่ือการจัดการ
เรียนการสอน  

ต.ค.64-ก.ย.
65 

งบอุดหนุนฯ 30,000 18,130 11,870 นายโสภณ 

3.ปรับปรุงคอมพิวเตอร์ 
โทรทัศน์ ประจำห้องพักครู
การงานอาชีพ 

ม.ค. 65 งบอุดหนุนฯ 10,000 3,650 6,350 นายโสภณ 

3.จัดค่ายวิชาการ เพื่อเพ่ิม
ทักษะให้กับนักเรียนกลุ่ม
สนใจ 

มี.ค. 65 งบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

10,000 0 10,000 ครูกลุ่มสาระการ
งานอาชีพ 

2 การศึกษาเพ่ือการมี
งานทำ 

1.กล้วยน้ำว้าพาเพลิน ก.พ.65 งบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

10,000 0 10,000 นางมณฑา 

2.เห็ดนางฟ้าพาพอเพียง 
  

ก.พ. 65 งบ สอร. 23,640 15,000 8,640 นางมณฑา 
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ลำดับ
ที ่

งาน/โครงการ กิจกรรม 
ระยะเวลา  
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ จ่ายแล้ว  
(บาท) 

 

คงเหลือ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ แหล่ง

งบประมาณ จำนวนเงิน 

3. ปรับปรุงห้องเรียน 
วิชา IS (ห้อง ICT 
ชุมชน) 
 

1.จัดซื้อ ซ่อมบำรุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ต่อพ่วง ประจำห้องเรียน 

ตค.64-สค.65 งบอุดหนุน 15,000 0 15,000 นายเอิบ 

2.จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ใน
การทำโครงงาน 

ตค.64-กค.65 งบอุดหนุน 5,000 0 5,000 นายเอิบ 

4. ปลูกพืชเศรษฐกิจ
ปาล์มน้ำมัน 

1.จัดซื้อพันธ์ปาล์มน้ำมัน  งบสวนยาง 80,000 0 80,000 คณะกรรมการ 
2.ปรับพื้นที่ เพื่อปลูกปาล์ม
น้ำมัน 

 งบสวนยาง 20,000 8,400 11,600 คณะกรรมการ 

3.ดำเนินการปลูกปาล์ม
น้ำมัน 

 งบสวนยาง 170,000 0 170,000 คณะกรรมการ 

4.ปรับปรุง บ่อบาดาล และ
ระบบประปา เข้าสู่สวน
ปาล์ม 

 งบสวนยาง 30,000 0 30,000 คณะกรรมการ 
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สรุปการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

     กลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะ 

ลำดับ
ที ่

งาน/โครงการ กิจกรรม 
ระยะเวลา  
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ จ่ายแล้ว  
(บาท) 

 

คงเหลือ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ แหล่ง

งบประมาณ จำนวนเงิน 

1 จัดซื้อจัดหาสื่อและ
เทคโนโลยีของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

-  จัดซื้อวัสด,ุอุปกรณ์การเรียน
การสอนศิลปะ  ดนตร ี
นาฏศิลป ์
-  จัดซ่อมสี่อและ
เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอน 
-  ปรับซ่อมเครื่องดนตรี
สากล 
-  จัดซื้อชุดการแสดงหรือ
อุปกรณ์ด้านนาฏศิลป์ 
-  จัดซื้อดนตรีไทย ( ขิม ) 
-  จัดทำป้ายกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

ต.ค. 64- ก.ย. 65 
 
 

ต.ค.64 - ก.ย. 65 
 
 

ต.ค.64- พ.ค.65 
 

ต.ค.64 - มี.ค. 65 
 

ต.ค.64 - มี.ค. 65 
ม.ค. - มี.ค. 65 

อุดหนุน 
 
 

อุดหนุน 
 
 

อุดหนุน 
 

อุดหนุน 
 

อุดหนุน 
อุดหนุน 

6,000 
 
 

5,000 
 
 

30,000 
 

4,900 
 

4,500 
4,500 

 

5,980 
 
 

4,992 
 
 

13,110 
 

4,900 
 

4,500 
4,500 

 

20 
 
 

8 
 
 

16,890 
 

0 
 

0 
0 

นางวิภารัตน์ 
 
 

นางวิภารัตน์ 
 
 

นางวิภารัตน์ 
 

นางวิภารัตน์ 
 

นายสรณ์ 
นางวิภารัตน์ 

2 การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
นักเรียน 
  

-  ค่ายเตรียมความพร้อม
ก่อนการแข่งขันทักษะ
วิชาการ 

เม.ย. - ก.ย. 65 กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

9,100 
 

7,200 1,900 
 

นางวิภารัตน์และ
คณะ 
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3 พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

-  แข่งขันทักษะศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ ครั้งที่ 20 
-  เข้าค่ายวงดุริยางค์ 
-  เชิญวิทยากรท้องถิ่น 
-  เศรษฐกิจพอเพียง 

ม.ค. - มี.ค. 65 
 

พ.ค. - ก.ย. 65 
มิ.ย. - ก.ย. 65 
มิ.ย. - ก.ย. 65 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

พัฒนาผู้เรียน 
อุดหนุน 

- 

5,000 
 

15,000 
2,000 

- 

1,780 
 

16,780 
0 

3,220 
 

0 
2,000 

นางวิภารัตน์และคณะ 

 
นางวิภารัตน์และคณะ 
นางวิภารัตน์และคณะ 

 
นางวิภารัตน์และคณะ 

 
 

สรุปการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
     กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

ลำดับ
ที ่

งาน/โครงการ กิจกรรม 
ระยะเวลา  
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ จ่ายแล้ว  
(บาท) 

 

คงเหลือ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ แหล่ง

งบประมาณ จำนวนเงิน 

1 พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

- ลดเรียนเพิ่มรู ้
- ศึกษาดูงานการแข่งขัน
กีฬานอกสถานที่  

1 ต.ค. 64 –  
30 ก.ย. 65 

เงินอุดหนุน 10,000 
10,000 

9,469 
0 

531 
10,000 

ครูกลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพลศึกษา 

2 ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬา 

- กีฬาภายใน 
 * กีฬาสี คูเมือง 
  * กีฬา/กรีฑานักเรียน 
นักศึกษาและประชาชน
ประจำปี 2565 
- กีฬาภายนอก 
- ค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมกีฬา 

ต.ค. 64–ก.ย. 65 
มิ.ย. 65–ก.ค. 65 
ก.ค. 65–ก.ย. 65 

 
 

ต.ค. 64–ก.ย. 65 
ต.ค. 64–ก.ย. 65 

เงินกิจกรรม 
เงินกิจกรรม 
เงินกิจกรรม 

 
 

เงินกิจกรรม 
เงินกิจกรรม 

 
100,000 
250,000 

 
     

50,000 
    25,000 

 
115,190 
54,661 

 
 

15,848 
15,400 

 
0 

195,339 
 
     

34,152 
    9,600 

 
ครูกลุ่มสาระสุข

ศึกษาและพลศึกษา 

3 ส่งเสริมการออกกำลัง
กายและเล่นกีฬาเพ่ือ
สุขภาพ 

- กีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด 
- กีฬาวอลเลย์บอลสาน
สัมพันธ์  

ต.ค.64– ก.ย.65 เงินกิจกรรม 5,000 
5,000 

0 
0 

5,000 
5,000 

ครูกลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพลศึกษา 
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สรุปการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
  

     กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ลำดับ
ที ่

งาน/โครงการ กิจกรรม 
ระยะเวลา  
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ จ่ายแล้ว  
(บาท) 

 

คงเหลือ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ แหล่ง

งบประมาณ จำนวนเงิน 

1 จัดซื้อจัดหาสื่อและ
เทคโนโลยีของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาฯ 

1.1 กิจกรรมจัดซื้อสื่อและ
อุปกรณ์สำนักงานกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

พ.ย. 64 – 
ก.ย. 65 

อุดหนุน 10,000 9,190 810 ครูวารุณ ี

1.2 กิจกรรมจัดซื้อพรินท์ 
เตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาฯ 

พ.ย.64 - ธ.ค.
64 

อุดหนุน 5,400 5,310 90 ครธูีรยุทธ 

1.3 กิจกรรมพัฒนาห้องศูนย์
อาเซียนศึกษา 

พ.ย.64 - 
เม.ย.65 

อุดหนุน 14,250 14,000 250 ครธูีรยุทธ 

2 เพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ สังคม
ศึกษาฯ                        

2.1 กิจกรรมติวเข้ม 5 สาระ 
  

พ.ย.64 – ก.พ. 
65 

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน 

1,200 0 1,200 ครลูะมัย 

  
2.2 กิจกรรมพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนสังคมศึกษา  

ต.ค.64 -ก.ย.
65 

- -   ครลูะมัย 

2.3 กิจกรรม  Social To 
Goal Camp  

ธ.ค.64 – มี.ค.
65 

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน 

10,000 3,600 6,400 ครธูีรยุทธ  
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ลำดับ
ที ่

งาน/โครงการ กิจกรรม 
ระยะเวลา  
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ จ่ายแล้ว  
(บาท) 

 

คงเหลือ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ แหล่ง

งบประมาณ จำนวนเงิน 

3 พัฒนานักเรียนสู่
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
สังคมศึกษาฯ 

3.1 กิจกรรมธรรมศึกษา พ.ย. 64 –  
ก.ย. 65 

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน 

3,000 3,000 0 ครสูาวิกา 

3.2 กิจกรรมมารยาทไทย ธ.ค.64 กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน 

2,000 2,000 0 ครูกนกวรรณ 

3.3 กิจกรรมวันสารทเดือนสิบ ก.ย.65 กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน 

4,000 0 4,000 ครูอรุณี 

3.4 กิจกรรมแข่งขันทักษะ
วิชาการสังคมศึกษา 

ก.ย. 65 กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน 

6,000 0 6,000 ครลูะมัย 

3.5 กิจกรรมตอบปัญหา
เศรษฐศาสตร์ 

มิ.ย. – ส.ค. 
65 

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน 

2,000 2,000 0 ครสูาวิกา 

3.6 กิจกรรม ตอบปัญหา
กฎหมายวันรพี 

พ.ค. – ส.ค. 
65 

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน 

2,000 2,000 0 ครธูีรยุทธ 

3.7 กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ส.ค.65 กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน 

3,000 0 3,000 ครกูนกวรณ 

 

 
 

 


