
 

 

 

 

 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการ 

 ป้องกันการทุจริต  ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบ 6 เดือน 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อนอ้ยอุปถัมภ์)  

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ        โรงเรียนวดัธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
ที ่   พิเศษ/2564    วันที่   1  กรกฎาคม   พ.ศ. 2564 
เรื่อง    รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ  2564  รอบ 6  เดือน 
 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
   ฝ่ายงานบริหารงบประมาณ  ได้รวบรวมผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

ฝ่ายงาน 

 
 

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมรอบ 6 เดือน 

 
ใช้เงิน

งบประมาณ/
บาท 

คงเหลือ
งบประมาณ

ยังไม่
เบิกจ่าย/

บาท 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ/
บาท 

ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

ยกเลิก   

วิชาการและ
กิจกรรมนักเรียน 

19 851,435 9 8 2 - 529,954 321,481 

บริหารบุคคล 1 65,495 - 1 - - - 65,495 
งบประมาณ 2 510,990 2 - - - 81,484 429,506 
บริหารทั่วไป 7 261,980 5 2 - - 178,508 83,472 

รวม 29 1,689,900 16 11 2 - 789,946 899,954 
   

 จากข้อมูลรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ 2564  จ านวน 29 โครงการ/กิจกรรม  ซึ่งสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 16 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อย
ละ 55.17  และมีการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น  789,946   บาท จากกรอบวงเงินประมาณทั้งสิ้น 1,689,900 คิดเป็นร้อยละ  
46.74  อยู่ระหว่างด าเนินการ 11 โครงการ/กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 37.93  และยังไม่ด าเนินการจ านวน  2 โครงการ/กิจกรรม  
คิดเป็นร้อยละ 6 .89  ทั้งนี้ไม่มีโครงการ/กิจกรรมที่ยกเลิกด าเนินการ  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  และพิจารณา 
        
 
      ลงชื่อ       ลงชื่อ 
                    (นางสาวศิรินภา  นาสะอ้าน)    (นายสุนัย   ทองนวล) 
               รองผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ/การเงิน           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)      
 



 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต ประจ าปีรอบ 6 เดือน 
โรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต1 

.................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................................................................................................... ....................... 

          โรงเรียนวัดวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)  ได้ด าเนินการเพื่อขจัดความเสี่ยงการทุจริต โดยมีกิจกรรมที่ขจัดความ

เสี่ยงของการด าเนินการที่ก่อให้เกิดหรือขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ตามแผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริต ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ การขจัดความเสี่ยงทุจริต 

1 จัดประชุมบุคลากรผู้รับผิดชอบ แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ในการ ปฏิบัติงานเพ่ือความโปร่งใสและ 
ป้องกันการทุจริตจากคณะท างาน บริหารงานทั้ง 4 
ฝ่าย และบุคลากร ในสถานศึกษา 

1. วิ เคราะห์ความเสี่ยงที่พบจากการด า เนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่ผ่านมา 

2. ให้ความรู้ด้านการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบแบบ
แผนที่ก าหนดไว้ 
 

2 บุคลากรของโรงเรียนทบทวนและปรับปรุงขั้นตอน 

การปฏิบัติ งานของตนเ พ่ือความโปร่ง ใสในการ
ปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริต 

1. ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส 

ในการจัดซ้ือจัดจ้างของโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 

2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร 

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อ 

จัดจ้างทุกกรณีอย่างเคร่งครัด 

 

3 จัดท าแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีเสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษาผู้อ านวยการโรงเรียนให้ความเห็นชอบ 
และจัดส่งแผนปฏิบัติการ 

1. ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในการใช้เงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
2. ประกาศการใช้แผนประจ าปี 
 

4 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
และก ากับติดตาม ตรวจสอบ 

1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติ
ตามแผน 

2. ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผน 

3. รายงานรอบ 6 เดือน 

 

5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีผ่านเว็บไซต์
ของ โรงเรียน 

 
 

1. ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

 

 

 

 



6 กิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝังให้ นักเรียนมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต   
-กิจกรรมยกย่องผู้ประพฤติดี 

 -กิจกรรมสร้างวินัย 
-ของหายได้คืน  
-ออมวันนี้เศรษฐีวันหน้า 

-แยกขยะ ได้ประโยชน์ 
  -จิตอาสา พาสะอาด 
-ตาวิเศษ 

1. สร้างความรู้ความเข้าใจกับครู เพ่ือให้เกิดกระบวนการ
สร้างการเรียนรู้และปลูกฝังคุณธรรมที่พึงประสงค์ 
2. สร้างความรู้ความเข้าใจให้นักเรียนทุกระดับชั้น ผ่านการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพ่ือ
สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เรียนในเรื่อง 

-  การคิดแยกแยะระหว่ างผลประโยชน์ส่ วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนร่วม 

- ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

- พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 

-การด าเนินชีวิตให้เป็นคนดีของสังคม 

 

7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

 
 

ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน  IIT และ EIT 

8 สรุปผลการด า เนินงานโครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตาม 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

9 จัดท าเอกสารรายงานสรุปผลการด าเนินการต่อ 

สาธารณะ 

 
 

เอกสารรายงานสรุปผลการด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปความคืบหน้าในการด าเนินกิจกรรม 

1. จัดประชุมบุคลากรผู้รับผิดชอบ และการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ / วิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ 

           เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน Risk Assessment (for Conflict of Interest)และ

ก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนวัดธรรมศาลา ก ากับข้าราชการครูและบุคลากรให้ปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างทุกกรณีอย่างเคร่งครัด 

 
 

กิจกรรมทบทวนและปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานของตนเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริต

 

 

 

2. การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้ นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต 

 เนื่องจากปิดภาคเรียนท่ี 1/64 จึงยังไม่มีภาพการด าเนินกิจกรรมกับนักเรียน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


