
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี)  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนิน 
การป้องกันการทุจริตประจ าปี  

รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564 



ค าน า 

 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ                 
2564 จัดท าข้ึนเพื่อรายงานผล/ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน           
การทุจริตประจ าปีงบประมาณ 2564 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น 
รายละเอียดกิจกรรมในแต่ละโครงการ ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน เป็นต้น 

 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการก ากับติดตาม             
การด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564 ฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์                      
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตและพัฒนางานหน่วยงาน
อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

 
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการก ากับติดตาม การด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน 

 ของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ท่ี โครงการ 

สถานะการด าเนินการ 

รายละเอียดการด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่ายแล้ว

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ยังไม่ถึง
ก าหนด/
ยกเลิก 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

1 โครงการสง่เสรมิสุขภาพ 
 

 /  โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรม ดังน้ี 
๑. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนในสถานการณ์  
    โควิด ๑๙ 
2. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
3. กิจกรรมการก าจัดลกูน้ ายุงลาย 
4. กิจกรรมการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ และปรับปรงุ 
    ห้องพยาบาล 
5. กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
6. กิจกรรมทันตสุขภาพ 
7. กิจกรรมก าจัดเหา 
8. กิจกรรมส่งเสริมสุขลกัษณะในโรงเรียน 

125,350.09 18,530.00 นางสุนันทา   
ถาวรวิตร 
นางสมฤทัย    
จิระโรจนกุล 

2 โครงการมจุลินทรส์ัมพันธ์  /  โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรม ดังน้ี 
- การประชาสมัพันธ์โรงเรียน ข้อมูลข่าวสาร และ
กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน จากภายในสู่ภายนอก 
รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ถึงการพัฒนา 
ความก้าวหน้า และความส าเร็จทั้งโรงเรียน นักเรียน 
ครู และบุคลากรและประชาสมัพันธ์การจัดกจิกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียนเพื่อใหเ้กิดความเข้าใจ             
และความร่วมมอือันดีระหว่างโรงเรียน ผูป้กครอง 
และชุมชน  

70,000.00 62,670.00 นางพิมพ์ชนก   
เหล็มปาน 

 

 



ท่ี โครงการ 

สถานะการด าเนินการ 

รายละเอียดการด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่ายแล้ว

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถึง

ก าหนด/
ยกเลิก 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

3 โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอ้ม  /  โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรม ดังน้ี 
- พัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อตอ่การเรียนรู ้

308,000.00 193,198.00 นายนรา  
ประสงค์ผล 
นายณัฐพล 
ไชยมะโณ 
นายนุกูล 
ปาวิชัย 
นายสุรเชษฐ์  
เปล่งประดบั   

4 โครงการสบืสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

  / โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรม ดังน้ี 
- จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นปลูกจิตส านึกให้นักเรียนเกิด
ความตระหนัก และเห็นคุณค่าและความส าคัญ         
ของศิลปวัฒนธรรมไทย 

2,000.00 2,000.00 นายสุรเชษฐ์  
เปล่งประดบั  
นายนรา  
ประสงค์ผล 

5 โครงการสง่เสรมิสง่เสรมิ 
คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

 /  โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรม ดังน้ี 
1. กิจกรรมเสริมสร้างวินัยนักเรียน 
2. กิจกรรมบันทึกความด ี
3. กิจกรรมออมทรัพย ์
4. กิจกรรมไหว้คร ู
5. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเดจ็ 
    พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี 
6. กิจกรรมวันแม่ วันพ่อ 
7. กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
8. กิจกรรมวันเด็กแหง่ชาติ 
9. กิจกรรมร่วมวันส าคัญ/ประเพณีในท้องถ่ิน ชุมชน 
10. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ใหผู้้ทีเ่กี่ยวข้องได้รบัรู้    
     รับทราบและการมสี่วนร่วม 

28,978.75 1,720.00 นางศิริลักษณ์  
ลิขิตธาดาภัทร  

 

 



ท่ี โครงการ 

สถานะการด าเนินการ 

รายละเอียดการด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่ายแล้ว

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถึง

ก าหนด/
ยกเลิก 

อยู่ระหว่าง 
การด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

6 โครงการอาหาร
กลางวัน 

  / โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรม ดังน้ี 
จัดกิจกรรมทีมุ่่งเน้นใหผู้้เรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน มี
คุณค่าทางโภชนาการ อันจะช่วยให้นักเรียนมสีุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบรูณ์ เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

4,000.00 4,000.00 นางชลกานต์   
เหรัมพกุล 

7 ห้องเรียนคุณภาพ  /  โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรม ดังน้ี 
1. ให้มีมุมประสบการณ์ในห้องเรียน 
     อย่างน้อย 3 – 5 มุม 
2. จัดซื้อสื่อเทคโนโลย ี
3. ค่าจ้างครูขาดแคลน 

85,118.00 58,158.00 นางวัชรี 
พิพัฒนวานิช 

8 ส่งเสริมความ
พร้อมสู่ความเป็น
เลิศ 

 /  โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรม ดังน้ี 
1. กิจกรรมทักษะ การสื่อสาร -ทักษะการฟัง -การพูด             
    การอ่าน การ เขียน  
2. ค่าจ้างครูอัตราจ้าง  

162,000.00 37,785.00 นางสาวชนนิกานต์ 
นวลพลับ 

9 พัฒนาสิง่แวดล้อม
ภายในสถานศึกษา 

 /  โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรม ดังน้ี 
1. กิจกรรมพัฒนา สิ่งแวดล้อมภายใน สถานศึกษา - ทาส ี- 
จัดป้ายนิเทศ - ค่าจัดซื้อจัดหา แหล่งเรียนรู ้ 
2. กิจกรรมโรงเรียน สะอาดด้วยมือหน ู

139,000.00 74,500.00 นางสาวณัฐฐา 
แก้วสองศร 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


