
รายงานก ากับติดตาม
การด าเนินการปอ้งกันการทุจริตประจ าปีรอบ 6 เดือน

โรงเรียนบ้านสันก าแพง  อ าเภอสันก าแพง  จังหวัดเชียงใหม่

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1



1 
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 
โรงเรียนบ้านสันกำแพง 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม การดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประกาศนโยบายสุจริตในการบริหารงาน 

ของโรงเรียนบ้านสันกำแพง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

ประกาศนโยบายสุจริตในการบริหารงาน 
ของโรงเรียนบ้านสันกำแพง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้เป็นแนวทาง 
และถือปฏิบัติในการปฏิบัติงาน 

- นายสามารถ อินตามูล 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนบ้านสันกำแพง 

- กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนหรือสถาบัน 
  การศึกษาท่ีประสบความสำเร็จ หรือมีวิธี 
  ปฏิบัติท่ีดี 
- กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนครูเข้ารับ 
  การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 

80,000 นางมาลัย ทัพหมี 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพ - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ 
  แผนการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี  
  Constructionism โดยใช้กระบวนการ 
  เรียนรู้ 5 ข้ันตอน (5S) 
- กิจกรรมติดตามนิเทศตามโครงการ  
  จัดกิจกรรม AAR ทบทวนผลการปฏิบัติงาน 
- กิจกรรมประเมินผลการจัดกิจกรรม 

47,500 นางมาลัย ทัพหมี 



2 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม การดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
4 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

เด็กปฐมวัย 
- กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
  เด็กปฐมวัย 
- กิจกรรมตามคู่มือคำพ่อสอนและ 
  วันสำคัญต่างๆ 

2,000 
 

2,500 
 

นางสาววีรนุช ชุดเงิน 
นางสำรวย ไชยสาร 

5 โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู ้
สังคมศึกษา 

- กิจกรรมส่งเสริมและอบรมคุณธรรม 
  จริยธรรมช้ัน ป.1 - ป.6 
- กิจกรรมส่งเสริมการเป็นพลเมืองท่ีดี  
  สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาไทย  
  (การประกวดมารยาทไทย) 

3,000 
 

5,000 

นางสาวพิมพร ชาวน่าน 

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนางาน 
กิจการนักเรียน 

- กิจกรรมส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
- กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
- กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
- กิจกรรมเฝ้าระวังและต่อต้านยาเสพติด 
- กิจกรรมรักษ์พงไพร 
- กิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อสังคม 

25,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 

นายวชิรวิทย์ วันมหาชัย 
นางสาวกชกร ใจระวัง 
นางสาววราภรณ์ คำฟั่น 

นางสาวลภัสรินทร์ วงศ์ฤดีสิริธาดา 
นางสาวชลธิชา นามสง่า 

นายจตุทร สารวัตร 
7 โครงการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
- กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 5,000 นายจตุทร สารวัตร 

8 โครงการนิเทศภายใน - กิจกรรมนิเทศภายใน 
- กิจกรรมสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
  ผลการนิเทศภายใน ปีการศึกษา 2565 

1,000 
 

นายพรหมมินทร์ ดอยลอม 



3 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม การดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
9 โครงการบริหารจัดการโรงเรียน - กิจกรรมวางแผนจัดสรรงบประมาณ 

  ค่าสาธารณูปโภค 
- กิจกรรมพัฒนาสนับสนุนส่งเสริม 
  การบริหารงานในโรงเรียน 
- งบสำรองจ่าย  

2,899,329.22 นายสามารถ อินตามูล 

10 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2565 

- กิจกรรมจัดทำคู่มือจัดทำแผนปฏิบัติการ 
- กิจกรรมประชุมช้ีแจงการจัดทำ 
  แผนปฏิบัติการ 
- กิจกรรมประชุมสัมมนาจัดทำ 
  ร่างแผนปฏิบัติการ 
- กิจกรรมจัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการ 
  ประจำปี 2565 
- กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
  เพื่อขออนุมัติ 

5,000 
 

นางสาวทิพย์หทัย ทดเพชร 
นางสายทอง ใจปัญญา 

11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการศึกษา ต้ังแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
(เรียนฟรี 15 ปี) 

- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

3,026,275 นายกิติพันธ์ พรหมชนะ 
นางอำภา  ศรีชะนา 

นางสายทอง  ใจปัญญา 
นางสาวจีรนันท์ ธนันวฒัน์เมธ ี

นายประกิจ จักรแก้ว 
นางเสาวคนธ์ แสนวิไล 



4 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม การดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
นางคณิตตา  บุญทา 

นางสาวจันจิราภา เทพซาว 
นางสาวกชกร  ใจระวัง 

นางสาวอัจฉรา อุดทะยอด 
12 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ - ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 

- ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ 
  มัลติฟังก์ชันแบบฉีดหมึก พร้อมติดต้ัง 
  ถังหมึกพิมพ์ 
- ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
- ค่าจัดซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป 

784,100 นายกิติพันธ์ พรหมชนะ 

13 โครงการพัฒนาศักยภาพระบบเทคโนโลยี
และสารสนเทศ 

- ดูแล ปรับปรุง เว็บไซต์โรงเรียน 3,000 นางลภัสรดา เทพจร 

14 โครงการสร้างขวัญและกำลังใจครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

- กิจกรรมเชิดชูเกียรติครูผู้ทรงคุณค่า 
  ประจำปี 2565  

50,000 
 

นายพรหมมินทร์ ดอยลอม 

 



โรงเรียนบ้านสันก าแพง  อ าเภอสันก าแพง  จังหวัดเชียงใหม่

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1


