
 
 
 
 
 
 

รายงานการก ากบัตดิตามการด าเนินการ  
ป้องกนัทุจริต ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบ 6 เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวดัธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 



 
บันทกึข้อความ 

 

ส่วนราชการ        โรงเรียนวดัธรรมศาลา (หลวงพอ่นอ้ยอุปถมัภ)์ 
ที่    พเิศษ/2565    วนัที่   1  กรกฎาคม   พ.ศ. 2565 
เร่ือง   รายงานความกา้วหนา้ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใชจ่้ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ  2565  รอบ 6  เดือน 
 
เรียน ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัธรรมศาลา(หลวงพอ่นอ้ยอุปถมัภ)์ 
   ฝ่ายงานบริหารงบประมาณ  ไดร้วบรวมผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 

ฝ่ายงาน 

 
 

ผลการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรมรอบ 6 เดือน 

 
ใช้เงิน

งบประมาณ/
บาท 

คงเหลือ
งบประมาณ

ยงัไม่
เบิกจ่าย/บาท 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ/
บาท 

ด าเนินการ
แลว้ 

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ 

ยงัไม่
ด าเนินการ 

ยกเลิก   

วิชาการและ
กิจกรรมนกัเรียน 

21 360,820 - 21 - - - 742,140 

บริหารบุคคล 3 261,950 - 3 - - - 261,950 
งบประมาณ 2 201,000 - 2 - - - 201,000 
บริหารทัว่ไป 9 202,000 - 9 - - - 202,000 

รวม 35 1,025,770 - 35 - - - 1,025,770 
   

 จากขอ้มูลรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ 2565  จ  านวน 35 โครงการ/กิจกรรม    อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 35 โครงการ/กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 100   ทั้งน้ีไม่
มีโครงการ/กิจกรรมที่ยกเลิกด าเนินการ  

จึงเรียนมาเพือ่ทราบ  และพจิารณา 
        
 
ลงช่ือ       ลงช่ือ 
                    (นางสาวศิรินภา  นาสะอา้น)        (นายสมบูรณ์  บุญธรรม) 
               รองผูอ้  านวยการฝ่ายงบประมาณ/การเงิน           ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัธรรมศาลา(หลวงพอ่นอ้ยอุปถมัภ)์      
 
 
 



 

รายงานการก ากบัติดตามการด าเนินการป้องกนัการทุจริต ประจ าปีรอบ 6 เดือน 
โรงเรียนวดัธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอปุถัมภ์) ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต1 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ...............................................................................................................................  

          โรงเรียนวดัวดัธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถมัภ)์  ไดด้ าเนินการเพื่อขจดัความเส่ียงการทุจริต โดยมีกิจกรรมที่ขจดั

ความเส่ียงของการด าเนินการที่ก่อให้เกิดหรือขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนตนกบัประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ตาม

แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต ดงัน้ี 

ที่ กิจกรรมที่ตอ้งด าเนินการ การขจดัความเส่ียงทุจริต 

1 จดัประชุมบุคลากรผูรั้บผดิชอบ และการจดัท า 

แผนปฏิบตัิการฯ / วเิคราะห์ความเส่ียงต่างๆ 

1. วิเคราะห์ความเส่ียงที่พบจากการด า เนินงานตาม
แผนปฏิบตัิการประจ าปีที่ผา่นมา 

2. ให้ความรู้ด้านการปฏิบัติงานให้ถูกตอ้งตามระเบียบ
แบบแผนที่ก  าหนดไว ้

 

2 บุคลากรของโรงเรียนทบทวนและปรับปรุงขั้นตอน 

การปฏิบัติงานของตนเพื่อความโปร่งใสในการ
ปฏิบติังานและป้องกนัการทุจริต 

1. ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส 

ในการจดัซ้ือจดัจา้งของโรงเรียนวดัลาดปลาเคา้ 

2. ควบคุม ก ากบั ดูแลใหข้า้ราชการและบุคลากร 

ปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการจดัซ้ือ 

จดัจา้งทุกกรณีอยา่งเคร่งครัด 

 

3 จดัท าแผนปฏิบตัิการฯ ประจ าปีเสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษาผูอ้  านวยการโรงเรียนให้ความเห็นชอบ 
และจดัส่งแผนปฏิบติัการ 

1. ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในการใช้เงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

2. ประกาศการใชแ้ผนประจ าปี 

 

4 ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี 

และก ากบัติดตาม ตรวจสอบ 

1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ขา้ราชการและบุคลากรปฏิบติั
ตามแผน 

2. ตรวจสอบการใชจ่้ายเงินงบประมาณใหเ้ป็นไปตามแผน 

3. รายงานรอบ 6 เดือน 

 

5 เผยแพร่แผนการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปีผ่านเว็บไซต์
ของ โรงเรียน 

 
 

1. ประกาศการจดัซ้ือจดัจา้ง 

 

 

 

 



 

6 การขบัเคล่ือนหลกัสูตรตา้นทุจริต 

(Anti-Corruption Education) 
- อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู ้สอนในการขับเคล่ือน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับปฐมวยัถึงระดับ
ประถมศึกษาทุกระดบัชั้นเรียน 

- จดัการเรียนการสอนหลักสูตรตา้นทุจริตศึกษาใน
ทุกระดบัชั้นเรียนตั้งแต่ปฐมวยัถึงประถมศึกษา 

- เขา้รับการก ากบั ติดตามการน าหลกัสูตรตา้นทุจริต 

ศึกษาไปใชโ้ดยส่วนกลาง 

1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้ครูที่ ผ่านการอบรมตาม
หลกัสูตรสามารถน าหลกัสูตรตา้นทุจริตศึกษาไปใชใ้นชั้น
เรียนเพือ่สร้างความรู้ความเขา้ใจใหผู้เ้รียนในเร่ือง 

- การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนร่วม 

- ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

- STRONG จิตพอเพยีงตา้นทุจริต 

- พลเมืองกบัความรับผดิชอบต่อสงัคม 

2. สร้างความรู้ความเขา้ใจให้นักเรียนทุกระดับชั้น ผ่าน
การจดัการเรียนการสอนตามหลักสูตรตา้นทุจริตศึกษา
เพือ่สร้างความรู้ความเขา้ใจใหผู้เ้รียนในเร่ือง 

- การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนร่วม 

- ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

- พลเมืองกบัความรับผดิชอบต่อสงัคม 

 
 

7 ผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสียประเมินการปฏิบัติงานของ
บุคลากรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ปฏิบตัิงาน 

 
 

ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการปฏิบติังาน  IIT และ EIT 

8 สรุปผลการด า เนินงานโครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบตัิการประจ าปี 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตาม 

แผนปฏิบตัิการประจ าปี 

 

9 จดัท าเอกสารรายงานสรุปผลการด าเนินการต่อ 

สาธารณะ 

 
 

เอกสารรายงานสรุปผลการด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จัดประชุมบุคลากรผู้รับผิดชอบ และการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ / วิเคราะห์ความเส่ียงต่างๆ 

           เป็นการวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทบัซ้อน Risk Assessment (for Conflict of Interest)และก าหนด

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจดัซ้ือจดัจา้งของโรงเรียนวดัธรรมศาลา ก ากบัขา้ราชการครูและบุคลากรใหป้ฏิบติัตาม

หลกัเกณฑแ์ละแนวทางการจดัซ้ือจดัจา้งทุกกรณีอยา่งเคร่งครัด 

 
อบรมเชิงปฏบิัติการครูผู้สอนในการขบัเคล่ือนหลกัสูตรต้านทุจริตศึกษาปฐมวยัถงึระดบัมธัยมศึกษา 

 

 

 



จดัการเรียนการสอนหลกัสูตรต้านทุจริตศึกษาในทุกระดบัช้ันเรียนตั้งแต่ปฐมวยัถงึระดบัช้ันมธัยมศึกษา 

เพือ่ใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจเก่ียวกบั 

- การคิดแยกแยะระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนร่วม 

- ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

- พลเมืองกบัความรับผดิชอบต่อสงัคม 

 
 

  



 



กจิกรรมการเรียนรู้พลเมืองกบัความรับผดิชอบต่อสังคม 

 

 

  



กจิกรรมเข้ารับการก ากบัติดตามการน าหลกัสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 

 

 

 



 


