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

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม การดำเนินการ งบประมาณ งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ประกาศนโยบายสุจริตในการ
บริหารงาน 
ของโรงเรียนบ้านสันกำแพง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 

ประกาศนโยบายสุจริตในการ
บริหารงาน 
ของโรงเรียนบ้านสันกำแพง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เพ่ือให้ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้
เป็นแนวทาง 
และถือปฏิบัติในการปฏิบัติงาน 

- - โรงเรียนบ้านสันกำแพงได้ดำเนินการ
ประกาศนโยบายสุจริตในการ
บริหารงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 เพ่ือให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้ใช้เป็น
แนวทางและถือปฏิบัติในการ
ปฏิบัติงาน 

นายสามารถ อินตามูล 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านสันกำแพง 

- กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษาที่ประสบ
ความสำเร็จ หรือมีวิธี ปฏิบัติที่ดี 
- กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนครู 
เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ 
 

80,000 80,000 - ดำเนินกิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียน
หรือสถาบันการศึกษาที่ประสบ
ความสำเร็จ หรือมีวิธีปฏิบัติที่ดี 
- ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนครู
เข้ารับ การอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 

นางมาลัย ทัพหมี 



2 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม การดำเนินการ งบประมาณ งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่
ครูมืออาชีพ 

- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ 
  แผนการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี  
  Constructionism โดยใช้
กระบวนการ เรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5S) 
- กิจกรรมติดตามนิเทศตาม
โครงการ จัดกิจกรรม AAR ทบทวน
ผลการปฏิบัติงาน 
- กิจกรรมประเมินผลการจัด
กิจกรรม 

47,500 47,500 - ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้ตาม
แนวทฤษฎี  Constructionism โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5S) 
- ดำเนินการจัดกิจกรรมติดตามนิเทศ
ตามโครงการจัดกิจกรรม AAR  
ทบทวนผลการปฏิบัติงาน 

นางมาลัย ทัพหมี 

4 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
เด็กปฐมวัย 

- กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
  เด็กปฐมวัย 
- กิจกรรมตามคู่มือคำพ่อสอนและ 
  วันสำคัญต่างๆ 

2,000 
 

2,500 
 

2,000 
 

2,500 
 

- ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กปฐมวัย 
- ดำเนินการจัดกิจกรรมตามคู่มือคำพ่อ
สอนและวันสำคัญ 

นางสาววีรนุช ชุดเงิน 
นางสำรวย ไชยสาร 

5 โครงการพัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา 

- กิจกรรมส่งเสริมและอบรม
คุณธรรมจริยธรรมชั้น ป.1 - ป.6 
- กิจกรรมส่งเสริมการเป็นพลเมือง 
ที่ดสีืบสานวัฒนธรรมประเพณี  
ภูมิปัญญาไทย  
  (การประกวดมารยาทไทย) 

3,000 
 

5,000 

3,000 
 

5,000 

- ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมชั้น ป.1 - ป.6 
- ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวด
มารยาทไทย 

นางสาวพิมพร ชาวน่าน 



3 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม การดำเนินการ งบประมาณ งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
งานกิจการนักเรียน 

- กิจกรรมส่งเสริมวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม 
- กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
- กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
- กิจกรรมเฝ้าระวังและต่อต้านยา
เสพติด 
- กิจกรรมรักษ์พงไพร 
- กิจกรรมจิตอาสาทำดีเพ่ือสังคม 

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

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

- ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม 
- ดำเนินการจัดกิจกรรมโรงเรียน
คุณธรรม 
- ดำเนินการจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
- ดำเนินการจัดกิจกรรมเฝ้าระวังและ
ต่อต้านยาเสพติด 
- ดำเนินการจัดกิจกรรมรักษ์พงไพร 
- ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำดี
เพ่ือสังคม 
 

นายวชิรวิทย์ วันมหาชัย 
นางสาวกชกร ใจระวัง 

นางสาววราภรณ์ คำฟ่ัน 
นางสาวลภัสรินทร์ วงศ์ฤดีสิริ

ธาดา 
นางสาวชลธิชา นามสง่า 

นายจตุทร สารวัตร 

7 โครงการพัฒนาคุณภาพ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- กิจกรรมบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ 

5,000 5,000 ดำเนินการจัดกิจกรรมบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ 
 

นายจตุทร สารวัตร 

8 โครงการนิเทศภายใน - กิจกรรมนิเทศภายใน 
- กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  ผลการนิเทศภายใน ปีการศึกษา 
2565 

1,000 
 

1,000 
 

- ดำเนินการจัดกิจกรรมนิเทศภายใน 
- ดำเนินการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ผลการนิเทศภายใน  
ปีการศึกษา 2565 
 

นายพรหมมินทร์ ดอยลอม 



4 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม การดำเนินการ งบประมาณ งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

9 โครงการบริหารจัดการ
โรงเรียน 

- กิจกรรมวางแผนจัดสรร
งบประมาณค่าสาธารณูปโภค 
- กิจกรรมพัฒนาสนับสนุนส่งเสริม 
  การบริหารงานในโรงเรียน 
- งบสำรองจ่าย  

2,899,329.22 2,899,329.22 - ดำเนินการวางแผนจัดสรร
งบประมาณค่าสาธารณูปโภค 
- ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา
สนับสนุนส่งเสริมการบริหารงานใน
โรงเรียน 

 

นายสามารถ อินตามูล 

10 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2565 

- กิจกรรมจัดทำคู่มือจัดทำ
แผนปฏิบัติการ 
- กิจกรรมประชุมชี้แจงการจัดทำ 
  แผนปฏิบัติการ 
- กิจกรรมประชุมสัมมนาจัดทำ 
  ร่างแผนปฏิบัติการ 
- กิจกรรมจัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติ
การ  ประจำปี 2565 
- กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา เพ่ือขออนุมัติ 

5,000 
 

5,000 
 

- ดำเนินการจัดกิจกรรมจัดทำคู่มือ
จัดทำแผนปฏิบัติการ 
- ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมชี้แจง
การจัดทำแผนปฏิบัติการ 
- ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนา
จัดทำร่างแผนปฏิบัติการ 
- ดำเนินการจัดกิจกรรมจัดทำรูปเล่ม
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 
- ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 

นางสาวทิพย์หทัย ทดเพชร 
นางสายทอง ใจปัญญา 



5 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม การดำเนินการ งบประมาณ งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการศึกษา ตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (เรียนฟรี 15 ปี) 

- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

3,026,275 3,026,275 ดำเนินการตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (เรียนฟรี 15 ปี) 

นายกิติพันธ์ พรหมชนะ 
นางอำภา  ศรีชะนา 

นางสายทอง  ใจปัญญา 
นางสาวจีรนันท์ ธนันวัฒน์

เมธี 
นายประกิจ จักรแก้ว 
นางเสาวคนธ์ แสนวิไล 
นางคณิตตา  บุญทา 

นางสาวจันจิราภา เทพซาว 
นางสาวกชกร  ใจระวัง 

นางสาวอัจฉรา อุดทะยอด 
12 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ - ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 

- ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ มัลติฟังก์ชันแบบฉีด
หมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
- ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
- ค่าจัดซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป 

784,100 784,100 ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ นายกิติพันธ์ พรหมชนะ 



6 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม การดำเนินการ งบประมาณ งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

13 โครงการพัฒนาศักยภาพระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

- ดูแล ปรับปรุง เว็บไซต์โรงเรียน 3,000 3,000 ดำเนินการพัฒนาศักยภาพระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ ปรับปรุง 
เว็บไซต์โรงเรียน 

นางลภัสรดา เทพจร 

14 โครงการสร้างขวัญและ
กำลังใจครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

- กิจกรรมเชิดชูเกียรติครูผู้
ทรงคุณค่าประจำปี 2565  

50,000 
 

50,000 
 

- ดำเนินการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติครู
ผู้ทรงคุณค่าประจำปี 2565 

นายพรหมมินทร์ ดอยลอม 

 


