
 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

 

 

 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง 
อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 

 

  



คํานํา 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2565 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของสถานศึกษา ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามที่คาดหวังไว้  ทำให้การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่มีความรับผิดชอบ  ทำ
ให้ผู้ปกครอง  ชุมมชน  คณะกรรมการสถานศึกษา  มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม  ความมีจริยธรรม  การปฏิบัติ 
หน้าที่โดยการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สามารถแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ให้ลดน้อยลงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น  ในการดําเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  ต้องบูรณาการและ อาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ  โดยหากมีการบูรณาการ ความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว  ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ ส่วนราชการและ
สถานศึกษา  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  มีความรู้เรื่อง
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น  มีจิตสํานึกในการเป็นพลเมืองดี  ปฏิบัติงานตาม
ระเบียบวินัย  และมีความซื่อสัตย์สุจริต  ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางปฏิบัติ  รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน ระดับจังหวัดและระดับประเทศให้ยั่งยืนได้อีกด้วย 
 
 
 
 

       นางสาวกาญจนา เดชสม 
                ผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง 
 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตประจำปี 

หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํา รับรอง
การปฏิบัติราชการของโรงเรียนบ้านเอราวัณ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  ตัวชี้วัดที่  7  ระดับ ความสำเร็จของ
การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยพิจารณาจากผลสำเร็จของ การดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  การ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของครู  บุคลากรทางการศึกษา  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  และ ข้อกล่าวหาครู  บุคลากรทางการ
ศึกษา  ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน  ไม่มี คุณธรรม  ไม่มีจริยธรรม  ไม่คำนึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง  และไม่มีธรรมาภิบาล  ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ  แบบแผนของทางราชการที่เก่ียวข้องได้
กำหนดไว้ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  การตรวจสอบและนํา เรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง  
การแจ้งตักเตือน  ดำเนินคดี  หรืออ่ืน  ๆ  ตามระเบียบ  ข้อ กฎหมายที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  นั้น  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุงได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  และผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  โดยกําหนดให้สถานศึกษาต้อง
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตนเพ่ือสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ว่าด้วยการปราบปราม การทุจริตสถานศึกษา  4  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  เสริมสร้างจิตสํานึก  ค่านิยม  ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่  2  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน  ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่  3  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาศักยภาพครู  บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ในการป้องกันและ  ปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา 

 

วิสัยทัศน์ 

“ครู  บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  ผู้ปกครองชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษา  ร่วมมือร่วมใจป้องกันและปราบปรามการทุจริต” 

 
พันธกิจ 

1.  เสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยม ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ยึดหลักธรรมาภิบาล 

2.  บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา 



3.  ส่งเสริมบทบาทผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

4.  สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบถ่วงดุลให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

5.  ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง 

 

เป้าประสงค์ 

1.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 

2.  เพ่ือส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อ
ประชาชน 

3.  เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และนําหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการปฏิบัติ 

4.  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

กลยุทธ์และมาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 

กลยุทธ์ที่  1  :  เสริมสร้างจิตสํานึก  ค่านิยม  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล  

วัตถุประสงค์ 

มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยมให้แก่ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรร มาภิบาล  
โดยมี  ทัศนคติ  วิสัยทัศน์  ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถานศึกษา  
รวมทั้งการรณรงค์  เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย  เคารพกฎหมาย  กฎและ ระเบียบ  ที่จะเป็น  
กลไกในการแก้ไขปัญหา  การพัฒนา  ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 
1.  ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ให้ปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2  ประยุกต์การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
1.3  จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครูบุคลากร

ทางการศึกษา นักเรียน 
2.  ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

2.1  ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  มีความรู้  ความเข้าใจ  รวมทั้งมีการ  ฝึกอบรม 
เพ่ือให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2.2  ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม 



2.3  ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงาน  การประพฤติปฏิบัติตนของครู  บุคลากรทางการ  ศึกษา  ให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
3.  กําหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

3.1  จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 

3.2  กําหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาเป็นหลักสูตรบังคับท่ีใช้
ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา 

3.3  ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 
4.  ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

4.1  ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา  ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

4.2  รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติ
ตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

4.3  ส่งเสริมเชิดชูหน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
4.4  ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปราม  การทุจริต

สถานศึกษา 
 
กลยุทธ์ที่  2  :  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา วัตถุประสงค์ 
มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานทุกภาคส่วน 
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 
1.  พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการบริหารงาน บุคคล
ภายใต้ระบบคุณธรรม 

1.1  มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของหน่วยงาน  อัตรากําลัง   
การบริหารงานบุคคล  และงบประมาณท่ีเหมาะสม  สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ 

1.2  สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการในฝ่ายงานของสถานศึกษาด้วยตนเอง 
1.3  ควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 

2.  สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 
2.1  วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคีเครือข่ายที่ 

เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2.2  ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 

สถานศึกษา 
3.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

3.1  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
3.2  พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

4.  ส่งเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง 
4.1  ส่งเสริมให้มีการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 
4.2  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 



กลยุทธ์ที่  3  :  พัฒนาศักยภาพครู  บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 

มุ่งพัฒนาสมรรถนะ  และขีดความสามารถให้ครู  บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริต  ให้เป็น 
ระบบอย่างต่อเนื่องสร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน  
 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
1.  พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 

1.1  กำหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน อบรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในสถานศึกษา 

1.2  กำหนดให้มีหลักสูตรการศึกษาและหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกัน  และ 
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
2.  สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

2.1  ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.2  กำหนดให้มีฝ่ายงานหลักเพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลรวมถึงการพิจารณาโทษครู 

บุคลากรทางการศึกษา 
3.  ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์  และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตรการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และ 
แนวทางปฏิบัติตาม  พ.ร.บ.  ต่างๆ 
4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 

4.1  จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาแก่ 
ครู  บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
  



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสถานศึกษา 
ปีงบประมาณ 2565 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
โครงการ  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุงโปร่งใส 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
กลุ่มบริหาร  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ระยะเวลาดำเนินการ วันที่  1  ตุลาคม  2564  ถึง  วันที่  30  กันยายน  2565 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการข้อที่ 3  ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ  สพฐ. ด้านการจัดการศึกษามาตรฐานที่ 8  และ  12 
สอดคล้องกับ  ประเด็นยุทธศาสตร์  สพฐ.   ข้อที่.4 จุดเน้น  สพฐ. ที่ 3  .ด้านการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ  สพม.พัทลุง  ข้อที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

ตามหลักธรรมาภิบาลและเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
สอดคล้องกับคำรับรองปฏิบัติราชการ มิติภายใน 

ตัวชี้วัดที่  3  ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่  4  ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรฐานการประหยัดพลังงาน ตัวชี้วัดที่  5  การ
พัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 
ตัวชี้วัดที่  6  การพัฒนาสมรรถนะองค์การ 
ตัวชี้วัดที่  7  ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน  ข้อที ่5  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
สอดคล้องกับพันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน 

พันธกิจ ข้อที่  4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้เข้มแข็งสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาสู่ 
การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานชั้นนำ 

เป้าประสงค์  ข้อที่ 5 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพมาตรฐาน  มีภาคีเครือข่ายการ 
พัฒนาภายในและภายนอกประเทศ  เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม 
 
1. หลักการและเหตุผล 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 สนองนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และนโยบายของโรงเรียนนั้น กลุ่มบริหารงานงบประมาณเป็นหน่วยงานสนับสนุน 
ที่สำคัญที่จะช่วยให้ภารกิจหลักของโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนการบริหารจัดการงบประมาณซึ่ง 
เป็นปัจจัยสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะเป็นเครื่องมือในการช่วยขับเคลื่อนให้งาน/โครงการ/กิจกรรม 
ต่างๆของโรงเรียน สามารถดำเนินไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพ  และมีประสิทธิผล  
อันจะส่งผลให้มาตรฐานด้านผู้เรียน คร ูผู้บริหาร และการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ เป็นไปตามมาตรฐาน 
การจัดการศึกษา ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบของ 
ทางราชการ  โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ กลุ่มบริหารงานงบประมาณจึงได้จัดทำโครงการการพัฒนาระบบ
บริหารงานงบประมาณขึ้น 



2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือให้การบริหารจัดการของกลุ่มบริหารงานงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ 

ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ(ก1-ก9) 
2.2  เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และจัดทำแผนกลยุทธ์  (แผน  4 ปี) 

ของ 
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  (ก1) 

2.3  เพ่ือควบคุมระบบภายในสถานศึกษาการบริหารจัดการงบประมาณมีความถูกต้อง คุ้มค่า(ก1-ก3) 
2.4  เพ่ือสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน  (ก.4) 
2.5  เพ่ือรวบรวมข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานและจำเป็นในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ

สถานศึกษา (ก4) 
2.6  เพ่ือเป็นแหล่งให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรในโรงเรียนและผู้สนใจ  (ก.4) 
2.7  เพ่ือให้การบริหารจัดการของงานสารบรรณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทันต่อการใช้งานมี 

ระบบและต่อเนื่อง  (ก5) 
2.8  เพ่ือลดการใช้กระดาษสำหรับงานสำนักงาน  (ก5) 
2.9  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส  (ก8) 
2.10  เพ่ือให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีความมั่นใจและมีกำลังใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์  มี

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน  (ก8) 
2.11 เพ่ือกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง  (ก9) 
2.12  เพ่ือจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการ พัทลุงที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  (ก9) 
2.13  เพ่ือจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา (ก9) 
2.14  เพ่ือติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  (ก9) 
2.15  เพ่ือนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  (ก9) 
2.16  เพ่ือจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง  (ก9) 
 
 
 

 
  



3.  เป้าหมาย 

กิจกรรม เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

กิจกรรมที่  1  ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปี
งบประมาณ 2566 
1.1  ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
1.2  ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดทำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 
1.3 การตรวจสอบและรายงานผล การ
ใช้งบประมาณตามโครงการ 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 
2566 
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 70 คน 
จํานวน 2 วัน 
2. จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
พัฒนาการ พัทลุง จํานวน 15 เล่ม 

1.  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ พัทลุง มีแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็น 
เครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา 
ได้สอดคล้องกับความต้องการของ
พ้ืนที่และนโยบายของต้นสังกัดอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่  2 พัฒนาระบบงาน
ควบคุมภายใน 

1. จัดประชุมบุคลากรงานเกี่ยวกับการ
จัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 
2. จัดทําเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน
งานควบคุมภายใน 
3. ดําเนินการปฏิบัติงาน 
4. มีการนิเทศติดตามงานสัปดาห์ละ 1 
ครั้ง 
5. มีรายงานผลการปฏิบัติงานงาน
ควบคุมภายในตามปีงบประมาณ 
ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง 

1. งานควบคุมภายในมีการบริหารงาน
ที่มีประสิทธิภาพเป็นระบบครบวงจร 

กิจกรรมที่  3  สํานักงานกลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

1. จัดประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณ 
เดือนละ 1 ครั้ง 
2. จัดทําเอกสารแบบฟอร์มเกี่ยวกับ
การดําเนินงานของงานกลุ่ม
งบประมาณทุกงาน 
3. จัดทําแผนปฏิบัติการกลุ่ม
งบประมาณ 20 เล่ม 
4. มีการนิเทศติดตามงานเดือนละ 1 ครั้ง 
5. ทุกงานมีรายงานผลการปฏิบัติงาน
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
6. ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง วิทยากร/
ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ/
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
หรือปรับปรุง 
7. รายงานผลการประเมินจํานวน 3 เล่ม 

1. กลุ่มบริหารงบประมาณมีการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพเป็นระบบ
ครบวงจร 
2. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกกลุ่ม 
มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
อยู่ในระดับ ดีมาก 



กิจกรรม เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

กิจกรรมที่  4 บริหารงบประมาณ 
งานพัฒนาระบบบริหารงานพัสดุและ
สินทรัพย์ 

1. จัดประชุมบุคลากรงานพัสดุและ
สินทรัพย์ 
2. จัดทําเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน
พัสดุและสินทรัพย์ 
3. ดําเนินการปฏิบัติงาน 
4. มีการนิเทศติดตามงานเดือนละ 1
ครั้ง 
5. มีรายงานผลการปฎิบัติงานพัสดุ
และสินทรัพย์ตามปีงบประมาณ 
ปีงบประมาณละ 2ครั้ง 
6. ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง วิทยากร/
ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ/
ภาคเอกชน รวมจํานวน 30 คน มีส่วน
ร่วมในการพัฒนา /ปรับปรุงงานพัสดุ
และสินทรัพย์ 
7. รายงานผลการประเมินงานพัสดุ
และสินทรัพย์ จํานวน 3 เล่ม 

1. งานพัสดุและสินทรัพย์มีการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพเป็นระบบ
ครบวงจร 
2. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกกลุ่ม 
มีความพึงพอใจ 

กิจกรรมที่  5  งานพัฒนาระบบ
บริหารงานการเงินและบัญชี 
 

1. จัดประชุมบุคลากรงานการเงินและ
บัญชี 
2. จัดทําเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน
งานการเงิน 
3. ดําเนินการปฏิบัติงาน 
4. มีการนิเทศติดตามงานสัปดาห์ละ 1 
ครั้ง 
5. มีรายงานผลการปฏิบัติงานงาน
การเงินภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
6. ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง วิทยากร/
ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ/
ภาคเอกชน รวมจํานวน 30 คน มีส่วน
ร่วมในการพัฒนา / ปรับปรุงงาน
การเงินและบัญชี 
7. รายงานผลการประเมินงานการเงิน
และบัญชี จํานวน 5 เล่ม 
 
 

1. งานการเงินมีการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพเป็นระบบครบวงจร 
2. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกกลุ่ม 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี 



กิจกรรม เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

กิจกรรมที่  6  โครงการพัฒนา
ระบบงานระดมทุน 

1. ระดมทุนจากผู้ปกครองนักเรียนทุก
คน ภาคเรียนที่ 2/2564 มัธยมศึกษา
ตอนต้นคนละ 800 บาท/คน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 500 
บาท/คน ภาคเรียนที่ 1/2565 
มัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 800 บาท/
คน มัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 500 
บาท/คน เป็นเงิน 1,401,200 บาท 

3.1.2 จ้างครูผู้สอน จ้างพนักงาน
บริการ 

3.1.3 ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง 
วิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กร
ภาครัฐ/ภาคเอกชน รวมจํานวน 
1,010 คน มีส่วนร่วมในการพัฒนา / 
ปรับปรุง 

3.1.4 รายงานผลการประเมิน จํานวน 
4 เล่ม 

1. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ
ในการพัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาสังคมศึกษาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน พลศึกษา และ
ดนตรีที่ได้มาตรฐาน มีครูผู้สอน
เพียงพอต่อความต้องการ และตรงตาม
วิชาเอก 

2. โรงเรียนมีบุคลากรและทรัพยากรที่
เพียงพอในการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่
มีคุณภาพ 

3. โรงเรียนมีบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่สวยงามเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ 

เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกกลุ่ม 
มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
อยู่ในระดับดี 

 



4.รายละเอียดของกิจกรรมและงบประมาณ 

ช่วงที่  1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564   (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
ช่วงที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565) 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ เงิน 

อุดหนุน 
เงิน 

รายได้ฯ 
เงิน 

อ่ืน  ๆ 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผน 
   ปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2566 

ต.ค.64–ก.ย.65 32,000   นางปวีณา ทรงเดชะ 

2.  พัฒนาระบบงานควบคุมภายใน ต.ค.64–ก.ย.65 -   นางปวีณา ทรงเดชะ 

3.  สํานักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ ต.ค.64–ก.ย.65 14,777   นางธิดา บุญญานุวัตร 

4. บริหารงบประมาณ งานพัฒนาระบบ
บริหารงานพัสดุและ 

 

สินทรัพย์ 

ต.ค.64–ก.ย.65 400,000   นางกนิษฐา เพชรย้อย 

5. งานพัฒนาระบบบริหารงานการเงิน 
   และบัญชี 

ต.ค.64-ก.ย.65 900,000   นางหฤทัย กาแก้ว 

6. โครงการพัฒนาระบบงานระดมทุน ต.ค.64–ก.ย.65 1,290,080   นางสาวณภัทร จนัทร์รักษ ์

รวมงบประมาณทั้งหมด 2,636,857    

 
5. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  

6. ระยะเวลาดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565 

  



7.   การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

กิจกรรมที่  1  พัฒนางาน 
นโยบายและแผนงาน 

เชิงปริมาณ 
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
2566 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 
70 คน จำนวน 2 วัน 
2. จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
พัฒนาการ พัทลุง จำนวน 15 เล่ม  
เชิงคุณภาพ 
1.  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ พัทลุง มีแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็น 
เครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา 
ได้สอดคล้องกับความต้องการของ
พ้ืนที่และนโยบายของต้นสังกัดอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

 
- การตรวจสอบ 
 
 

 
- แบบตรวจสอบ 
 

กิจกรรมที่  2 พัฒนาระบบ
ควบคุมภายใน 

เชิงปริมาณ 
1. จัดประชุมบุคลากรงานเกี่ยวกับการ
จัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 
2. จัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน
งานควบคุมภายใน 
3. ดำเนินการปฏิบัติงาน 
4. มีการนิเทศติดตามงานสัปดาห์ละ 1 
ครั้ง 
5. มีรายงานผลการปฏิบัติงานงาน
ควบคุมภายในตามปีงบประมาณ 
ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
1. งานควบคุมภายในมีการบริหารงาน
ที่มีประสิทธิภาพเป็นระบบครบวงจร 
 
 
 

 
- บันทึกการประชุม 
สอบถาม 
- บันทึกการนิเทศ 
 
- ตรวจแบบรายงานผล
การปฏิบัติงาน 

 
- รายงานการประชุม 
แบบสอบถาม 
-  แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
- แบบรายงานผลการ 
ปฏิบัติงาน 
 



กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

กิจกรรมที่  3  สํานักงาน
กลุ่มบริหารงบประมาณ 

เชิงปริมาณ 
1. จัดประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณ 
เดือนละ 1 ครั้ง 
2. จัดทําเอกสารแบบฟอร์มเกี่ยวกับ
การดําเนินงานของงานกลุ่ม
งบประมาณทุกงาน 
3. จัดทําแผนปฏิบัติการกลุ่ม
งบประมาณ 20 เล่ม 
4. มีการนิเทศติดตามงานเดือนละ 1 ครั้ง 
5. ทุกงานมีรายงานผลการปฏิบัติงาน
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
6. ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง วิทยากร/
ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ/
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
หรือปรับปรุง 
7. รายงานผลการประเมินจํานวน 3 เล่ม  
เชิงคุณภาพ 
1. กลุ่มบริหารงบประมาณมีการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพเป็นระบบ
ครบวงจร 
2. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกกลุ่ม 
มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 อยู่ในระดับ ดีมาก 

- บันทึกการประชุม 
- ความพึงพอใจ 
- สอบถาม 
- นิเทศติดตาม 

- รายงานการประชุม 
- แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 
- รายงานผลการ
นิเทศ ติดตาม 

กิจกรรมที่  4  บริหาร
งบประมาณ งานพัฒนา
ระบบบริหารงานพัสดุและ
สินทรัพย์ 

เชิงปริมาณ 
1. จัดประชุมบุคลากรงานพัสดุและ
สินทรัพย์ 
2. จัดทําเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน
พัสดุและสินทรัพย์ 
3. ดําเนินการปฏิบัติงาน 
4. มีการนิเทศติดตามงานเดือนละ 1
ครั้ง 
5. มีรายงานผลการปฏิบัติงานพัสดุ
และสินทรัพย์ตามปีงบประมาณ 
ปีงบประมาณละ 2ครั้ง 
6. ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง วิทยากร/
ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ/

- บันทึกการประชุม 
สอบถาม 
- บันทึกการประชุม 
สอบถาม 
- บันทึกการนิเทศ 
- ตรวจแบบรายงานผล
การปฏิบัติงาน 

- รายงานการประชุม 
แบบสอบถาม 
- แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
- รายงานการนิเทศ 
- แบบรายงานผลการ 
ปฏิบัติงาน 



กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ภาคเอกชน รวมจํานวน 30 คน มีส่วน
ร่วมในการพัฒนา /ปรับปรุงงานพัสดุ
และสินทรัพย์ 
7. รายงานผลการประเมินงานพัสดุ
และสินทรัพย์ จํานวน 3 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
1. งานพัสดุและสินทรัพย์มีการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพเป็นระบบ
ครบวงจร 
2. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกกลุ่ม 
มีความพึงพอใจ 

กิจกรรมที่  5  งานพัฒนา
ระบบบริหารงานการเงิน
และบัญชี 
 

เชิงปริมาณ 
1. จัดประชุมบุคลากรงานการเงินและ
บัญชี 
2. จัดทําเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน
งานการเงิน 
3. ดําเนินการปฏิบัติงาน 
4. มีการนิเทศติดตามงานสัปดาห์ละ 1 
ครั้ง 
5. มีรายงานผลการปฏิบัติงานงาน
การเงินภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
6. ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง วิทยากร/
ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ/
ภาคเอกชน รวมจํานวน 30 คน มีส่วน
ร่วมในการพัฒนา / ปรับปรุงงาน
การเงินและบัญชี 
7. รายงานผลการประเมินงานการเงิน
และบัญชี จํานวน 5 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
1. งานการเงินมีการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพเป็นระบบครบวงจร 
2. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกกลุ่ม 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี 
 
 
 

- บันทึกการประชุม 
สอบถาม 
- บันทึกการประชุม 
สอบถาม 
- บันทึกการนิเทศ 
- ตรวจแบบรายงานผล
การปฏิบัติงาน 

- รายงานการประชุม 
แบบสอบถาม 
- แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
- รายงานการนิเทศ 
- แบบรายงานผลการ 
ปฏิบัติงาน 



กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

กิจกรรมที่  6 โครงการ
พัฒนาระบบงานระดมทุน 

เชิงปริมาณ 

1. ระดมทุนจากผู้ปกครองนักเรียนทุก
คน ภาคเรียนที่ 2/2564 มัธยมศึกษา
ตอนต้นคนละ 800 บาท/คน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 500 
บาท/คน ภาคเรียนที่ 1/2565 
มัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 800 บาท/
คน มัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 500 
บาท/คน เป็นเงิน 1,401,200 บาท 

3.1.2 จ้างครูผู้สอน จ้างพนักงาน
บริการ 

3.1.3 ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง 
วิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กร
ภาครัฐ/ภาคเอกชน รวมจํานวน 
1,010 คน มีส่วนร่วมในการพัฒนา / 
ปรับปรุง 

3.1.4 รายงานผลการประเมิน จํานวน 
4 เล่ม 

เชิงคุณภาพ 

1. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ
ในการพัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาสังคมศึกษาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน พลศึกษา และ
ดนตรีที่ได้มาตรฐาน มีครูผู้สอน
เพียงพอต่อความต้องการ และตรง
ตามวิชาเอก 

2. โรงเรียนมีบุคลากรและทรัพยากรที่
เพียงพอในการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่
มีคุณภาพ 

3. โรงเรียนมีบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่สวยงามเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ 

เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกกลุ่ม 
มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 อยู่ในระดับดี 

- สำรวจ 
- สอบถามความคิดเห็น 

- ทะเบียนคุมเงิน 
- ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน 
- แบบสำรวจ 
- แบบสอบถามความ
คิดเห็น 



 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
2.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสํานึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม ระเบียบ

วินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต 
3.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน

สถานศึกษามากยิ่งข้ึน 
4.  โรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และ

ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ 
5.  โรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรม

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 
6.  ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 

  

                                        ผู้เสนองาน/โครงการ               ผู้เห็นชอบงาน/โครงการ 

 

 

                 (นางปวีณา  ทรงเดชะ)           (นางสาวสุมาลี  สุขสวัสดิ์) 

            หัวหน้างานนโยบายและแผน       รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

  ผู้อนุมัติโครงการ 

 

 

     (นางนางสาวกาญจนา เดชสม) 

                  ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง 


