
 

 

 
 

การเปดเผยขอมูลสาธารณะ 

ตัวช้ีวัดตามแบบ OIT 

ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 

www.tups.ac.th 
 

 

9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

018 แผนการใชจายงบประาณประจำป 



 
 

  
 
 

แผนการใช้งบประมาณ 
 

การบริหารแผนงานงบประมาณ 
 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต   6 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 
  



 
 

  
 
 

รายงานข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2564  

 
กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัด 
 

งบประมาณ 
ปีปัจจุบัน 
ปี 2564 

 
แหล่ง

งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
โครงการค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ค่าแบบเรียน 
 
 
 
    

- นักเรียนได้รับแบบเรียน 
ครบทุกกลุ่มสาระ และ  
จ านวนเพียงพอกับความ
ต้องการของนักเรียน 

155,012 

- เงินอุดหนุน 
เรียนฟรี 15 ปี 

- อุดหนุน 
( กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน) 

ครูพันณี 
ครูสุภักษร 
ครูพรรณทิพา 
 

ค่าอุปกรณ์การเรียน 
    
 

- นักเรียนได้รับอุปกรณ์ 
การเรียนจ านวนเพียงพอ 
กับความต้องการของ 
นักเรียน 

61,800 
- เงินอุดหนุน 
เรียนฟรี 15 ปี 

 

ครูพันณี 
ครูสุภักษร 
ครูพรรณทิพา 

ค่าเครื่องแบบเรียน 
 

- นักเรียนได้รับเครื่องแบบ
นักเรียนจ านวนเพียงพอกับ 
ความต้องการของ 
นักเรียน 

66,200 
- เงินอุดหนุน 
เรียนฟรี 15 ปี 

 

ครูพันณี 
ครูสุภักษร 
ครูพรรณทิพา 

1. กลุ่มบริหารวิชาการ 
  1. โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนสู่ความ
เป็นเลิศทาง 
วิชาการ 

- ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้รับการ
พัฒนาให้มีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
 

- - ครูพันณี 

    1.1 จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ 
 
 
 

- ผู้เรียนร้อยละ 90 ที่มี
ความสามารถพิเศษได้รับการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็น
เลิศทางวิชาการ 5 ด้านได้แก ่
คณิต วิทย์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา
และภาษา 

3,667 
เงินอุดหนุน

เรียนฟรี 15 ปี 
ครูพันณี 

   1.2 พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

- ครูร้อยละ 100 น าความรู้ที่
ได้รับจากการอบรมมาใช้
พัฒนาผู้เรียน 

- - ครูพันณี 



 
 

  
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัด 
 

งบประมาณ 
ปีปัจจุบัน 
ปี 2564 

 
แหล่ง

งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
- นักเรียน ครูและบุคลากร
ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ มี
ความพึงพอใจ 

 - พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย 
   1. กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
   2. กิจกรรมวัน
ภาษาไทย 
   3. กิจกรรมพัฒนา 
ห้องกลุ่มสาระ 
  4. กิจกรรมพัฒนาสวน 
วรรณคดี 
  5.กิจกรรมจัดท าสื่อ 
การเรียนการสอน 
  6. กิจกรรมสอนเสริม
เติมเต็มติวเข้มวิชา
ภาษาไทย  

- นักเรียนร้อยละ 80  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาภาษาไทยสูงขึ้น 
 - นักเรียนร้อยละ 80  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาภาษาไทยสูงขึ้น 
- นักเรียนร้อยละ 100 
เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาไทย 
มีทักษะทางภาษาไทยและมี
เจตคติที่ดีในการเรียนวิชา
ภาษาไทย 

- - 

ครูโสพิศ 
( ไม่ได้

ด าเนินการ
เนื่องจาก

สถานการณ์ 
โควิด19 ) 

 

- พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1..พัฒนาศักยภาพ 

ของผู้เรียนวิชา 
ธรรมศึกษาและอิสลาม
ศึกษา 

นักเรียนมีความประพฤติดี 
มีคุณธรรมร้อยละ 90 
 

- - 

ครูพรรณทิพา 
( ไม่ได้

ด าเนินการ
เนื่องจาก

สถานการณ์ 
โควิด19 ) 

 
 

  2.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
และจัดท าระบบ
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ 

- นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอกใน
การศึกษาหาความรู้และ
โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ 
มากขึ้น 

- - 

      3.วันส าคัญทาง
พุทธศาสนา 

-นักเรียนร่วมท าบุญในวัน
ส าคัญทางศาสนาที่ตนนับถือ 

1,000 - เบิกจากเงิน 
 ค่าจัดการ
ศึกษาวิชา
ธรรมศึกษา 

 
 
 



 
 

  
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัด 
 

งบประมาณ 
ปีปัจจุบัน 
ปี 2564 

 
แหล่ง

งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
     - พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

1. จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ 
    2. กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 
    3. ส่งเสริม
บรรยากาศการเรียนรู้สู่
ห้องเรียน 
    4 .กิจกรรมสวน
พฤกษศาสตร์ 
ในโรงเรียน 
 
 
 

- นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับ
การพัฒนาจากการท าวิจัยใน
ชั้นเรียนของครู 
- นักเรียนร้อยละ 90 ที่มี 
ความสามารถพิเศษได้รับ 
การส่งเสริมทักษะวิชาการ
ครบทั้ง 5 ด้าน 
-ครูร้อยละ 100 น าความรู้ 
ที่ได้รับจากการอบรมมาใช้
พัฒนาผู้เรียน 
- นักเรียน ครูและบุคลากร 
ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ มี
ความพึงพอใจร้อยละ 75 
ขึ้นไปในการจัดนิทรรศการ
วิชาการของโรงเรียน 

- 
 

- 
 

ครูพันณี 
( ไม่ได้

ด าเนินการ
เนื่องจาก

สถานการณ์ 
โควิด19 ) 

 

- พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
1.กิจกรรม

พัฒนาการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ 

- ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ 
- ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีวิธีการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
- ห้องเรียนคณิตศาสตร์มี
สภาพเหมาสมกับการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์ทันสมัย ง่ายต่อ
การเข้าใจ และง่ายต่อการ
เรียนการสอน 

- - 

ครูสุนทร 
( ไม่ได้

ด าเนินการ
เนื่องจาก

สถานการณ์ 
โควิด19 ) 

 

- พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพ 
1.กิจกรรม

พัฒนาการเรียนการสอน
การงานอาชีพ 

- ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาการงานอาชีพ 
- ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วม 
กับผู้อ่ืนได้ มีวิธีการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

- - 

ครูสมพร 
( ไม่ได้

ด าเนินการ
เนื่องจาก

สถานการณ์ 



 
 

  
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัด 
 

งบประมาณ 
ปีปัจจุบัน 
ปี 2564 

 
แหล่ง

งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
- ห้องเรียนการงานอาชีพ 
มีสภาพเหมาสมกับการเรียนรู้
การงานอาชีพ ทันสมัย  
ง่ายต่อการเรียนการสอน และ
ง่ายต่อการปฏิบัติงาน 

โควิด19 ) 

- พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ 
1.ค่าจ้างครู

ต่างประเทศ 
 2. เสริมสร้าง

บรรยากาศภายในห้อง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 3. กิจกรรม  
English Day 

 4. กิจกรรม 
Christmas Day  

 5. กิจกรรม 
Valentine Day 

  6. กิจกรรม 
Halloween Day 

- นักเรียนมีทักษะในด้าน 
การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
- นักเรียนสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ในชีวิตประจ าวัน 
- นักเรียนมีเจตคติที่ดี 
และมีความกระตือรือร้น 
ในการเรียนภาษาอังกฤษ 

64,800.00 

เงินอุดหนุน
รายหัวและเงิน

บ ารุง
การศึกษา 

ครูวรณัน 
 

- พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระศิลปะ 
1.กิจกรรม
พัฒนาการเรียนการ
สอนศิลปะ  
  2. กิจกรรมวาด
ภาพบนฝาผนัง 

- นักเรียนร้อยละ 80 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ศิลปะสูงขึ้น 
- นักเรีบนมีทักษะทางศิลปะ
ในการเรียนวิชาศิลปะอย่าง
หลากหลาย 

- - 

ครูนันทิยา 
(ไม่ได้

ด าเนินการ
เนื่องจาก

สถานการณ์ 
โควิด19 ) 

- พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา 
1.กิจกรรมพัฒนา 
การเรียนการสอนศิลปะ
และสุขศึกษา  

-  นักเรียนร้อยละ 100 ใช้
เวลาว่างในการออกก าลังกาย 

- - 

ครูไพโรจน์ 
ครูนันทิยา 

(ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจาก

สถานการณ์ 
โควิด19) 



 
 

  
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัด 
 

งบประมาณ 
ปีปัจจุบัน 
ปี 2564 

 
แหล่ง

งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
1.3 กิจกรรม

ตอบสนองนโยบาย 
จุดเน้น (ลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้และชุมนุม) 

- นักเรียนร้อยละ 100 ไดร้ับ
การเรียนการสอนโดยใช้
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิม 
เวลารู้ สามารถปฏิบัติกิจกรรม
ได้ตามความสนใจ ความถนัด 
ได้อย่างเต็มความสามารถและ 
มีความสุข 

- - 

(ไม่ได้
ด าเนินการ
เนื่องจาก

สถานการณ์ 
โควิด19 ) 

1.4 กิจกรรม
ประกวดสื่อการเรียน
การสอน 

ครูร้อยละ 75 มี สื่อ 
นวัตกรรมที่สามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดีข้ึน 

- - 

(ไม่ได้
ด าเนินการ
เนื่องจาก

สถานการณ์ 
โควิด19 ) 

1.5 กิจกรรมวิชาการ
งานการแช่งขันศิลปหัต
กรรมนักเรียน 

- นักเรียนร้อยละ 90 เห็น
คุณค่าในตนเอง มีความ 
มั่นใจ กลา้แสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
- นักเรียนร้อยละ 70 สามารถ
สร้างผลงานจากเข้า 
รว่มกิจกรรมด้านวิชาการ  
ตามความสามารถ 
- นักเรียนร้อยละ 70 สามารถ
พัฒนาศักยภาพของตนเองใน
ด้านวิชาการใหสูงขึ้น 

- - 

(ไม่ได้
ด าเนินการ
เนื่องจาก

สถานการณ์ 
โควิด19 ) 

2. โครงการส่งเสริม
ศักยภาพด้านกีฬาและ
การแข่งขันกีฬาสีภายใน 

- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
เข้าใจกฎกติกา ใช้กีฬาเป็น
เครื่องมือในการออกก าลังกาย 
- นักเรียนได้รับการคัดเลือก
เป็นนักกีฬาตัวแทนของ
โรงเรียน ในการแข่งขันกีฬา
ภายนอกโรงเรียน 

- - 

อ.ไพโรจน์ 
(ไม่ได้

ด าเนินการ
เนื่องจาก

สถานการณ์ 
โควิด19 ) 

3. . โครงการพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอร์ 
โสตทัศนูปกรณ์ 

- ครูและนักเรียนสามารถใช้
งานระบบเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ในการจัด 

- - ครพูงศธร 



 
 

  
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัด 
 

งบประมาณ 
ปีปัจจุบัน 
ปี 2564 

 
แหล่ง

งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
และสารสนเทศ การเรียนการสอน  

- ครูและนักเรียนสามารถใช้
งานระบบคอมพิวเตอร์ในการ
จัดกิจกรรมภายในโรงเรียน 
- ครูและบุคลากรในโรงเรียน
สามารถใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์ในการจัดบริหาร
ภายในโรงเรียน 
- โสตทัศนูปกรณ์และ วัสดุ
อุปกรณ์เพียงพอในการบริการ
ครูและนักเรียนในการจัด
กิจกรรมภายในโรงเรียน 

3.1 พัฒนาระบบ    
คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศภายใน
โรงเรียน 

- ครูและนักเรียนสามารถใช้
สัญญาณอินเตอร์เน็ต 
ความเร็วสูงและเครือข่ายไวไฟ
ในการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน 

84,630.00 

เงินอุดหนุน
รายหัวและ

บ ารุง
การศึกษา 

ครพูงศธร 

3.2 พัฒนางาน 
โสตทัศนูปกรณ์และ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

- ครูและนักเรียนสามารถใช้
สัญญาณอินเตอร์เน็ต 
ความเร็วสูงและเครือข่ายไวไฟ
ในการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน 

11,900.00 
เงินอุดหนุน

รายหัว 
ครพูงศธร 

3.3 พัฒนาการจัด
การศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ครูและนักเรียนสามารถใช้
สัญญาณอินเตอร์เน็ต 
ความเร็วสูงและเครือข่ายไวไฟ
ในการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน 

         
69,108.80  

 

เงินอุดหนุน
รายหัว บ ารุง
การศึกษาและ

อ่ืนๆ 

ครพูงศธร 

4 .โครงการส่งเสริมการ
อ่านและการเรียนรู้ 

- นักเรียนทุกระดับชั้น 
ร้อยละ 80 สามารถสรุป
ความรู้ที่ได้รับจากการอ่าน 
- นักเรียนทุกระดับชั้นมีนิสัย 
รักการอ่าน กระตือรือร้นใน
การแสวงหาความรู้ด้วย 

- - ครโูสพิศ 



 
 

  
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัด 
 

งบประมาณ 
ปีปัจจุบัน 
ปี 2564 

 
แหล่ง

งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ตนเอง และน าไปใช้พัฒนา
ตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ 

5. โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ม.3, ม.6 (O-net)    

- ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้รับการ
พัฒนาให้มีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
- ผู้เรียน ๙๐ ได้รับการ
ส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ ๕ 
ด้าน ได้แก่ คณิต  วิทย์  
ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  และ
ภาษา   
- ครูร้อยละ 100 มีผลงาน
ด้านวิชาการสามารถน ามาใช้
พัฒนาผู้เรียนได้หลากหลาย 
- ความพึงพอใจของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป 

- - ครพัูนณี 

6. โครงการพัฒนางาน
ทะเบียน 

- แบบ ป.พ.1,2,3 และ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ถูกต้อง 
ร้อยละ 100 
-นักเรียนและผู้รับบริการ     
มีความพึงพอใจ 
- เอกสารมีการจัดเก็บ 
 อย่างมีระเบียบ 
- ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มีหลักสูตร ฉบับปรับปรุง 
- โรงเรียนมีหลักสูตร 
สถานศึกษาท่ีสมบูรณ์
เหมาะสมกับสภาพของ   
โรงเรียน ความต้องการของ 
ชุมชนและสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา ตัวชี้วัด
และหลักสูตรแกนกลาง 

- - ครพัูนณี 

7. โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

- ผู้ปฏิบัติงานสามารถ 
- - ครพัูนณี 



 
 

  
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัด 
 

งบประมาณ 
ปีปัจจุบัน 
ปี 2564 

 
แหล่ง

งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ท างานได้อย่างเป็นระบบ  
และมีประสิทธิภาพ  
- ผู้รับบริการและผู้ที่ 
เกี่ยวข้องเกิดความ  
พึงพอใจในการบริการ 

8. โครงการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น 
- การบริหารจัดการงานต่างๆ
ในฝ่ายบริหารวิชาการ อยู่ใน
ระดับดี 

- - ครพัูนณี 

9. โครงการพัฒนางาน
วัดผลประเมินผล 

- ท างานได้อย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
-  ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง
เกิดความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 

- - ครเูจนวิทย์ 

10. โครงการเข้าค่ายพัก
แรมลูกเสือ - เนตรนารี 
สามัญรุ่นใหญ่ 

- ลูกเสือ – เนตรนารี 
สามัญรุ่นใหญ่ มีความรู้ 
ความเข้าใจ มีทักษะในการอยู่
ค่ายพักแรม และมีณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของคณะ 
ลูกเสือแห่งชาติ และ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
- ลูกเสือ – เนตรนารี 
สามัญรุ่นใหญ่ มีความรู้ 
ความเข้าใจ และเรียนรู้วิชา 
ลูกเสือ – เนตรนารี 
สามัญรุ่นใหญ่ อย่างต่อเนื่อง 

8,320.00 
อุดหนุน

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ครนูันทิยา 

11.โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมหลัก 12 ประการ
และศึกษาดูงานบูรณา
การ 8 กลุ่มสาระ 

- ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่มี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของ
ชาติยึดมั่งการปกครองรอบอบ
ประชาธิปไตยอันมี

- - 

(ไม่ได้
ด าเนินการ
เนื่องจาก

สถานการณ์ 
โควิด19 ) 



 
 

  
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัด 
 

งบประมาณ 
ปีปัจจุบัน 
ปี 2564 

 
แหล่ง

งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็น
ประมุข 
- ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่มี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการ
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมี 
หลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมือง
ดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึง
ประสงค ์ 

12. โครงการแนะแนว
สัญจร 

- โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศ  
ด้านการแนะแนวที่มี 
ประสิทธิภาพ 
- ร้อยละ 100 ของนักเรียน   
ผู้ปกครองและคณะครูใน
กลุ่มเป้าหมายรู้จัก
รายละเอียดและทางเลือก 
ในการสมัครเข้าศึกษาต่อ 
ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1    
และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 

           
3,584.50  

 

เงินอุดหนุน
รายหัว  

 
ครณูัฐลดา 

13. อมรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

- ครูทุกคนมีความรู้ความ
เข้าใจ ในเนื้อหา หลักสูตรที่
เข้ารับการฝึกอบรม 
- ครูทุกคนมีทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สามารถไปประยุกต์ใช้ในการ
ท างานได้ 

- - 

ครพูงศธร 
(ไม่ได้

ด าเนินการ
เนื่องจาก

สถานการณ์ 
โควิด19 ) 

2.กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและอาคารสถานที่ 
14. โครงการกิจการ
นักเรียน 
   -  กิจกรรมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
   -  กิจกรรมสภา
นักเรียน 

- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ช่วยให้รู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล สามารถคัดกรอง
นักเรียน ส่งเสริมและหาทาง
ป้องกันแก้ปัญหาต่างๆ ได้ 

         
21,004.00  

 

เงินอุดหนุน
รายหัว 

ครสูุนทร 



 
 

  
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัด 
 

งบประมาณ 
ปีปัจจุบัน 
ปี 2564 

 
แหล่ง

งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
- โรงเรียนได้รับความร่วมมือ
จากผู้ปกครองนักเรียน และ
ครูชุมชน ช่วยกันส่งเสริมและ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน 
ได้เป็นอย่างดี 

15. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงอาคารสถานที่ 
และสิ่งแวดล้อม 

- สภาพแวดล้อมที่สะอาด 
สวยงาม ร่มรื่น เอ้ือต่อการ
เรียนการสอน ส่งผลให้ผู้เรียน
ทุกคนเกิดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ 
 - อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบทุกห้องมึคุณภาพ
พร้อมใช้ในกิจกรรมการเรียน
การสอน 

192,933.06  
เงินอุดหนุน
รายหัวและ

อ่ืนๆ 

3. กลุ่มบริหารงานทั่วไปและบุคคล 
16. โครงการพัฒนางาน
สารบรรณและเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ
นักเรียน 

- ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และหน่วยยงานทั้ง
ภายในและภายนอกมีความ
พึงพอใจในการรับบริการของ
งานสารบรรณ และเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศนักเรียน 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 

             
300.00  

 

เงินอุดหนุน
รายหัว 

ครูไพโรจน์ 

17.โครงการรักสถาบัน - นักเรียนและบุคลากรทาง 
การศึกษาของโรงเรียน  
ทุกคนแสดงออกถึงความรัก
ชาติ ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
- นักเรียนทุกคนปฏิบัติตน
ตามหลักศาสนา มีคุณธรรม
จริยธรรมมีความรักสามัคคี 
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีและ
ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 

- - ครูไพโรจน์ 



 
 

  
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัด 
 

งบประมาณ 
ปีปัจจุบัน 
ปี 2564 

 
แหล่ง

งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
18. โครงการส่งเสริม
สุขภาพกายสุขภาพจิต 

- นักเรียนและบุคลากรทุกคน
มีสุขภาพอนามัยที่ดี 
 - นักเรียน คร ูอาจารย์  
นักการภารโรง และบุคลากร
ในสถานศึกษา ได้ใช้บริการ
ห้องพยาบาลร่วมกันที่สะอาด 
ปลอดภัยและได้รับความ
สะดวกในการให้บริการ 

4,670.03 
เงินอุดหนุน

รายหัว 
ครูไพโรจน์ 

19. โครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในเครือ 
เตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ 
-  กิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพผู้น านักเรียน 
-  กิจกรรมพัฒนา
บุคลากรโรงเรียน 
เตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 
สู่ความเป็นเลิศ 
-  กิจกรรมพฒันา
ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5 วิชา
หลัก (ตอพ) 
-  กิจกรรมนิทรรศการ 
OCOP OSOP (ตอพ) 
-  กิจกรรมพัฒนาระบบ 
DLIT 
-  กิจกรรมปันน้ าใจ
สายใยเตรียมพัฒน์ฯ 

- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ได้รับการ
พัฒนาให้มีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
- ผู้เรียน ๙๐ ได้รับการ
ส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ ๕ 
ด้าน ได้แก่ คณิต  วิทย์  
ศิลปะ ดนตรี  กีฬา  และ
ภาษา   
 - ครูร้อยละ ๑๐๐ มีผลงาน
ด้านวิชาการสามารถน ามาใช้
พัฒนาผู้เรียนได้หลากหลาย 
 -ความพึงพอใจของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป 

- - 

ครูพันณี 
( ไม่ได้

ด าเนินการ
เนื่องจาก

สถานการณ์ 
โควิด19 ) 



 
 

  
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัด 
 

งบประมาณ 
ปีปัจจุบัน 
ปี 2564 

 
แหล่ง

งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
20. โครงการ

ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน 
(ค่าตอบแทน ใช้สอย

และวัสดุ 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก 

พาหนะไปราชการ 

- การจ่ายงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายพื้นฐานภายใน
โรงเรียนเป็นไปตามปกติ 
- การปฏิบัติงานของทุกฝ่าย 
มีประสิทธิภาพ 

1,728.00 
เงินอุดหนุน

รายหัว 
ครูไพโรจน์ 

- ค่าถ่ายเอกสาร - - ครูไพโรจน์ 
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 

น้ ามันหล่อลื่นส าหรับ
ยานพาหนะ 

7,100.00  
เงินอุดหนุน

รายหัว 

ครูไพโรจน์ 

- ค่าซ่อมแซม
ยานพาหนะและ
ครุภัณฑ์ 

57,268.99  
เงินอุดหนุน

รายหัว 

ครูไพโรจน์ 

- ค่าสมทบ
ประกันสังคม 

5,481.00  
เงินอุดหนุน

รายหัว 
ครูไพโรจน์ 

- ค่าสาธารณูปโภค 
       - ค่าไฟฟ้า 189,490.86  

เงินอุดหนุน
รายหัวและ

อ่ืนๆ 

ครูไพโรจน์ 

       - ค่าน้ าประปา 
 51,837.47  

เงินอุดหนุน
รายหัวและ

อ่ืนๆ 

ครูไพโรจน์ 

       - ค่าโทรศัพท์ 
1,288.28  

เงินอุดหนุน
รายหัว 

ครูไพโรจน์ 

4. กลุ่มบริหางบประมาณ 
21. โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารงาน 
(พัสดุ การเงินและบัญชี) 

-  การด าเนินการตาม
โครงการต่าง ๆ เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการ เกิดประโยชน์ 
โดยตรงต่อนักเรียน คุ้มค่า
และถูกต้องตรงตามระเบียบ 
-  การด าเนินการตาม
โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน
เป็นไปด้วยความสะดวก 

           
1,000.00  

 

เงินอุดหนุน
รายหัว 

อ.สุภักษร 



 
 

  
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัด 
 

งบประมาณ 
ปีปัจจุบัน 
ปี 2564 

 
แหล่ง

งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
คล่องตัว และถูกต้องตาม
ระเบียบการเบิก-จ่าย
งบประมาณ 
- การบริหารงานพัสดุ การเงิน
และบัญชีมีประสิทธิภาพ 
เกิดประโยชน์คุ้มค่า และ
ถูกต้องตรงตามระเบียบ 

22. โครงการพัฒนา 
ระบบประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา 

- โรงเรียนผ่านการตรวจสอบ 
จากคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน 
- นักเรียนได้รับการพัฒนา 
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดเวลา 
-จัดท ารายงานผลการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 
- บุคลากรในโรงเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ
ความก้าวหน้าผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
- นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เต็มตามศักยภาพ 
- บุคลากรในโรงเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85 มี
ความรู้ความเช้าใจ สามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมใน
กระบวนการพัฒนาการศึกษา 
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ที่ก าหนด 
 
 
 

- - ครูไพโรจน์ 



 
 

  
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัด 
 

งบประมาณ 
ปีปัจจุบัน 
ปี 2564 

 
แหล่ง

งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ฝ่าย/หมวด/งานโครงการ/กิจกรรมตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
1. โครงการส่งเสริม
อาชีพระยะสั้น ประจ า
ภาคเรียนที ่1/2564 

- ครูผู้สอนพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาเพ่ือการมีงานท าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- นักเรียนมีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและเจต
คติท่ีดีต่อการเรียนรู้ สามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือการอาชีพ 
การมีงานท าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

18070  ครูพันณี 

2. โครงการส่งเสริม
อาชีพระยะสั้น ประจ า 
ภาคเรยีน 2/2564 

- ครูผู้สอนพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาเพ่ือการมีงานท าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- นักเรียนมีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและเจต
คติท่ีดีต่อการเรียนรู้ สามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือการอาชีพ 
การมีงานท าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

17550  ครูพันณี 

3. โครงการส่งเสริม
สุขภาพกายสุขภาพจิต 
กับนักเรียนในวัยเรียน 

-   ห้องพยาบาลที่สะอาด
ปลอดภัย 
 -    เครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอ 
 -   ระเบียบการใช้ห้องเป็น
มาตรฐาน 
 -  นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่
แข็งแรงสมบูรณ์ 

71460 อ่ืนๆ ครสูมพร 

4. โครงการขับขี่ 
จักรยานยนต์เพ่ือ 
ความปลอดภัย 

นักเรียนขับขี่รถจักรยานยนต์
อย่างถูกต้องตามหลักการขับขี่
ปลอดภัยถูกกฎจราจร 

31500 อ่ืนๆ ครูไพโรจน์ 

5. โครงการว่ายน้ าเพื่อ
ชีวิต 

นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้
และทักษะเบื้องต้นในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ า 

- - ครูไพโรจน์ 



 
 

  
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัด 
 

งบประมาณ 
ปีปัจจุบัน 
ปี 2564 

 
แหล่ง

งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
6. โครงการค้นหาคัด
กรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจ
โควิด    

นักเรียน บุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับการตรวจคัด
กรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด
Antigen Test 

30900 อ่ืนๆ ครูสมพร 

7. โครงการจัดหา
บุคลากรสาขาวิชาเอก
ขาดแคลน 

- โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอ 
- นักเรียนได้เรียนรู้จากครูที่มี
ความรู้ความสามารถและมี
ความถนัดในสาขาวิชามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

164501.54 อ่ืนๆ ครูไพโรจน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

  
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 
 
 
ไตรมาศที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) และไตรมาศท่ี 2 (มกราคม – มีนาคม 2564) 
 สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานของโครงการตาม 
แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

ไตรมาศที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) 
สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานของโครงการตาม 

แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 ข้อมูลณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
 1.จ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 (จ านวน 31 โครงการ) 

 
 
 
 
 
 


