
 

 

 
 

การเปดเผยขอมูลสาธารณะ 

ตัวช้ีวัดตามแบบ OIT 

ตัวช้ีวัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 

www.tups.ac.th 
 

 

10.1 การดำเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต 

040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกัน 

การทุจริตประจำป รอบ 6 เดือน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งบประมาณจำแนกตามกลุม/งาน/โครงการ/กิจกรรม  ปการศึกษา 2564 
 

ท่ี ฝาย/หมวด/งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามโครงสรางการบริหารงานโรงเรียน ครูผูรับผิดชอบ 

โครงการคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับช้ันอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

  คาแบบเรียน   

  คาอุปกรณการเรียน   

  คาเครื่องแบบนักเรียน   

1. กลุมบริหารวิชาการ    

1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน  สูความเปนเลิศทางวิชาการ  นางพันณี จิตรวิเศษสม  

2 โครงการสงเสริมศักยภาพดานกีฬาและการแขงขันกีฬาสีภายใน  นายไพโรจน ขำสำอางค  

3 โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร โสตทัศนูปกรณ และสารสนเทศ  นายพงศธร วงศเกษม  

  ภายในโรงเรียน   

4 โครงการสงเสริมการอานและการเรียนรู  นางสาวโสพิศ สิงคีพงศ  

5 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.3 และ ม. 6 (O-net)  นางพันณี จิตรวิเศษสม  

6 โครงการพัฒนางานทะเบียน  นางพันณี จิตรวิเศษสม  

7 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  นางพันณี จิตรวิเศษสม  

8 โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา   

9 โครงการพัฒนาการวัดผลประเมินผล  นายเจนวิทย พวงทับทิม  

10 โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุนใหญ  นายเจนวิทย พวงทับทิม  

11 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคานยิมหลัก 12 ประการ   

  และศึกษาดูงานบูรณาการ 8  กลุมสาระการเรียนรู   

12 แนะแนวสัญจร  นางสาวณัฐฎรฎา ยงศิร ิ 

13 อบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  นายพงศธร วงศเกษม  

2. กลุมบริหารกิจการนักเรียนและอาคารสถานท่ี   

14 โครงการกิจการนักเรียน  นายเจนวิทย พวงทับทิม  

15 โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ี  และสิ่งแวดลอม  นายสุนทร  สรอยเรืองศรี  

3. กลุมบริหารงานท่ัวไปและบุคคล   

16 โครงการพัฒนางานสารบรรณ และเครือขายขอมูลสารสนเทศนักเรียน  นางสาวโสพิศ สิงคีพงศ  

17 โครงการรักสถาบัน  นางสาวโสพิศ สิงคีพงศ  

18 โครงการสงเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิต  นางสมพร  คงเอ่ียม  



ท่ี ฝาย/หมวด/งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามโครงสรางการบริหารงานโรงเรียน ครูผูรับผิดชอบ 

19 โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   นางพันณี จิตรวิเศษสม  

20 โครงการคาใชจายพ้ืนฐาน  (คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ) นายไพโรจน ขำสำอางค  

4. กลุมบริหารงบประมาณ   

21 โครงการพัฒนาและสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน(พัสดุการเงินและบัญชี) นางสาวสุภักษร พงษอุดทา  

22 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  นายไพโรจน ขำสำอางค  

รวมจำนวน  22  โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 มีนาคม 2564) 

งบประมาณจำแนกตามกลุม/งาน/โครงการ/กิจกรรม  ปการศึกษา 2564 

ท่ี 
ฝาย/หมวด/งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามโครงสรางการ

บริหารงานโรงเรียน 
ครูผูรับผิดชอบ  งบประมาณ  

การดำเนินการ หมาย
เหตุ กำลังดำเนินการ 

ดำเนิน
เรียบรอยแลว 

โครงการคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับช้ันอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  คาแบบเรียน            144,938       

  คาอุปกรณการเรียน              62,200       

  คาเครื่องแบบนักเรียน              67,100       

1. กลุมบริหารวิชาการ            

1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน  สูความเปนเลิศทางวิชาการ  นางพันณี จิตรวิเศษสม           202,840       

2 โครงการสงเสริมศักยภาพดานกีฬาและการแขงขันกีฬาสีภายใน  นายไพโรจน ขำสำอางค                    -          

3 
โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร โสตทัศนูปกรณ และ
สารสนเทศภายในโรงเรียน 

 นายพงศธร วงศเกษม  
           88,000       

4 โครงการสงเสริมการอานและการเรียนรู  นางสาวโสพิศ สิงคีพงศ               2,000       

5 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.3 และ ม. 6 (O-net)  นางพันณี จิตรวิเศษสม          

6 โครงการพัฒนางานทะเบียน  นางพันณี จิตรวิเศษสม               1,000        

7 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  นางพันณี จิตรวิเศษสม               3,000        

8 โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา           

9 โครงการพัฒนาการวัดผลประเมินผล  นายเจนวิทย พวงทับทิม             12,000        



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 มีนาคม 2564) 

งบประมาณจำแนกตามกลุม/งาน/โครงการ/กิจกรรม  ปการศึกษา 2564 

ท่ี 
ฝาย/หมวด/งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามโครงสรางการ

บริหารงานโรงเรียน 
ครูผูรับผิดชอบ  งบประมาณ  

การดำเนินการ หมาย
เหตุ กำลังดำเนินการ 

ดำเนิน
เรียบรอยแลว 

10 โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุนใหญ  นายเจนวิทย พวงทับทิม             50,000        

11 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคานยิมหลัก 12 ประการ              50,000        

  และศึกษาดูงานบูรณาการ 8  กลุมสาระการเรียนรู           

12 แนะแนวสัญจร  นางสาวณัฐฎรฎา ยงศิร ิ              2,000        

13 อบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  นายพงศธร วงศเกษม               3,000        

รวม           413,840        

2. กลุมบริหารกิจการนักเรียนและอาคารสถานท่ี                     -          

14 โครงการกิจการนักเรียน  นายเจนวิทย พวงทับทิม             15,000       

15 โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ี  และสิ่งแวดลอม  นายสุนทร  สรอยเรืองศรี             50,000       

รวม             65,000        

3. กลุมบริหารงานท่ัวไปและบุคคล           

16 
โครงการพัฒนางานสารบรรณ และเครือขายขอมูลสารสนเทศ
นักเรียน 

 นางสาวโสพิศ สิงคีพงศ  
           24,000       

17 โครงการรักสถาบัน  นางสาวโสพิศ สิงคีพงศ             10,000        

18 โครงการสงเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิต  นางสมพร  คงเอ่ียม               6,000        



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 มีนาคม 2564) 

งบประมาณจำแนกตามกลุม/งาน/โครงการ/กิจกรรม  ปการศึกษา 2564 

ท่ี 
ฝาย/หมวด/งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามโครงสรางการ

บริหารงานโรงเรียน 
ครูผูรับผิดชอบ  งบประมาณ  

การดำเนินการ หมาย
เหตุ กำลังดำเนินการ 

ดำเนิน
เรียบรอยแลว 

19 
โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ  

 นางพันณี จิตรวิเศษสม  
                  -          

20 โครงการคาใชจายพ้ืนฐาน  (คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ)  นายไพโรจน ขำสำอางค           371,000       

รวม           489,000        

4. กลุมบริหารงบประมาณ           

21 
โครงการพัฒนาและสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน(พัสดุ
การเงินและบัญชี) 

 นางสาวสุภักษร พงษอุดทา  
             5,000        

22 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  นายไพโรจน ขำสำอางค                 500        

รวม               5,500        

รวมท้ังส้ิน           973,340        
 

 

 

 

 



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปรอบ 6 เดือน (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) 

งบประมาณจำแนกตามกลุม/งาน/โครงการ/กิจกรรม  ปการศึกษา 2564 

ท่ี 
ฝาย/หมวด/งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามโครงสรางการ

บริหารงานโรงเรียน 
ครูผูรับผิดชอบ  งบประมาณ  

การดำเนินการ หมายเหตุ 
(ไมได

ดำเนินการ) 
กำลัง

ดำเนินการ 
ดำเนิน

เรียบรอยแลว 

โครงการคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับช้ันอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  คาแบบเรียน          144,938      
  คาอุปกรณการเรียน             62,200     

 
  คาเครื่องแบบนักเรียน              67,100     

 
1. กลุมบริหารวิชาการ          
1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน  สูความเปนเลิศทางวิชาการ  นางพันณี จิตรวิเศษสม           202,840      
2 โครงการสงเสริมศักยภาพดานกีฬาและการแขงขันกีฬาสีภายใน  นายไพโรจน ขำสำอางค                    -        
3 โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร โสตทัศนูปกรณ และสารสนเทศ  นายพงศธร วงศเกษม             88,000      
  ภายในโรงเรียน         
4 โครงการสงเสริมการอานและการเรียนรู  นางสาวโสพิศ สิงคีพงศ               2,000      

5 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.3 และ ม. 6 (O-net)  นางพันณี จิตรวิเศษสม        

6 โครงการพัฒนางานทะเบียน  นางพันณี จิตรวิเศษสม               1,000     
 

7 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  นางพันณี จิตรวิเศษสม               3,000     
 

8 โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา           



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปรอบ 6 เดือน (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) 

งบประมาณจำแนกตามกลุม/งาน/โครงการ/กิจกรรม  ปการศึกษา 2564 

ท่ี 
ฝาย/หมวด/งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามโครงสรางการ

บริหารงานโรงเรียน 
ครูผูรับผิดชอบ  งบประมาณ  

การดำเนินการ หมายเหตุ 
(ไมได

ดำเนินการ) 
กำลัง

ดำเนินการ 
ดำเนิน

เรียบรอยแลว 

9 โครงการพัฒนาการวัดผลประเมินผล นายเจนวิทย พวงทับทิม             12,000       

10 โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุนใหญ นายเจนวิทย พวงทับทิม             50,000       

11 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคานยิมหลัก 12 ประการ              50,000        

  และศึกษาดูงานบูรณาการ 8  กลุมสาระการเรียนรู           

12 แนะแนวสัญจร นางสาวณัฐฎรฎา ยงศิร ิ              2,000       

13 อบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ นายพงศธร วงศเกษม               3,000       

รวม           413,840        

2. กลุมบริหารกิจการนักเรียนและอาคารสถานท่ี                     -          

14 โครงการกิจการนักเรียน นายเจนวิทย พวงทับทิม             15,000       

15 โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ี  และสิ่งแวดลอม นายสุนทร  สรอยเรืองศรี             50,000       

รวม             65,000        

3. กลุมบริหารงานท่ัวไปและบุคคล           

16 
โครงการพัฒนางานสารบรรณ และเครือขายขอมูลสารสนเทศ
นักเรียน 

 นางสาวโสพิศ สิงคีพงศ  
           24,000       

17 โครงการรักสถาบัน  นางสาวโสพิศ สิงคีพงศ             10,000       



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปรอบ 6 เดือน (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) 

งบประมาณจำแนกตามกลุม/งาน/โครงการ/กิจกรรม  ปการศึกษา 2564 

ท่ี 
ฝาย/หมวด/งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามโครงสรางการ

บริหารงานโรงเรียน 
ครูผูรับผิดชอบ  งบประมาณ  

การดำเนินการ หมายเหตุ 
(ไมได

ดำเนินการ) 
กำลัง

ดำเนินการ 
ดำเนิน

เรียบรอยแลว 

18 โครงการสงเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิต  นางสมพร  คงเอ่ียม               6,000       

19 
โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ  

 นางพันณี จิตรวิเศษสม  
                  -          

20 โครงการคาใชจายพ้ืนฐาน  (คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ)  นายไพโรจน ขำสำอางค           371,000       

รวม           489,000        

4. กลุมบริหารงบประมาณ           

21 
โครงการพัฒนาและสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน(พัสดุ
การเงินและบัญชี) 

นางสาวสุภักษร พงษอุดทา  
             5,000       

22 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  นายไพโรจน ขำสำอางค                 500        

รวม               5,500        

รวมท้ังส้ิน           973,340        
 


