รายงานการกากับติดตามการดาเนิน
การป้องกันการทุจริตประจาปี
รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564

โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
รายงานการก ากั บติ ดตามการดาเนินการป้องกั นการทุจริ ตประจ าปี รอบ 6 เดื อน ปีง บประมาณ
2564 จัดทาขึ้นเพื่อรายงานผล/ความก้า วหน้า ของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกั น
การทุจ ริ ต ประจ าปี ง บประมาณ 2564 ซึ่ งประกอบด้ว ยข้ อ มู ล รายละเอี ยดความก้ า วหน้ า เช่ น
รายละเอีย ดกิจ กรรมในแต่ ล ะโครงการ ความก้ า วหน้ า การด าเนิ น การแต่ล ะโครงการ/กิ จ กรรม
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน เป็นต้น
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์ส ามัคคี) หวังเป็นอย่า งยิ่งว่า รายงานการกากับติดตาม
การด าเนิ นการป้ องกั นการทุ จริ ตประจ าปี รอบ 6 เดื อน ปี งบประมาณ 2564 ฉบั บนี้ จะเป็ นประโยชน์
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและพัฒนางานหน่วยงาน
อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี)

รายงานการกากับติดตาม การดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี รอบ 6 เดือน
ของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) ประจาปีงบประมาณ 2564
สถานะการดาเนินการ
ที่

โครงการ

ยังไม่ถึง
กาหนด/
ยกเลิก

อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

1 โครงการส่งเสริมสุขภาพ

/

2 โครงการมุจลินทร์สัมพันธ์

/

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

รายละเอียดการดาเนินการ
โรงเรียนได้ดาเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้
๑. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนในสถานการณ์
โควิด ๑๙
2. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
3. กิจกรรมการกาจัดลูกน้ายุงลาย
4. กิจกรรมการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ และปรับปรุง
ห้องพยาบาล
5. กิจกรรมตรวจสุขภาพ
6. กิจกรรมทันตสุขภาพ
7. กิจกรรมกาจัดเหา
8. กิจกรรมส่งเสริมสุขลักษณะในโรงเรียน
โรงเรียนได้ดาเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้
- การประชาสัมพันธ์โรงเรียน ข้อมูลข่าวสาร และ
กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน จากภายในสู่ภายนอก
รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ถึงการพัฒนา
ความก้าวหน้า และความสาเร็จทั้งโรงเรียน นักเรียน
ครู และบุคลากรและประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียน ผูป้ กครอง
และชุมชน

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
ที่เบิกจ่ายแล้ว
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

125,350.09

18,530.00 นางสุนันทา
ถาวรวิตร
นางสมฤทัย
จิระโรจนกุล

70,000.00

62,670.00 นางพิมพ์ชนก
เหล็มปาน

สถานะการดาเนินการ
ที่

โครงการ

3 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ยังไม่ถึง
กาหนด/
ยกเลิก

อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ
/

4 โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย
5 โครงการส่งเสริมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

โรงเรียนได้ดาเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้
- พัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

/

/

รายละเอียดการดาเนินการ

โรงเรียนได้ดาเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้
- จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นปลูกจิตสานึกให้นักเรียนเกิด
ความตระหนัก และเห็นคุณค่าและความสาคัญ
ของศิลปวัฒนธรรมไทย
โรงเรียนได้ดาเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมเสริมสร้างวินัยนักเรียน
2. กิจกรรมบันทึกความดี
3. กิจกรรมออมทรัพย์
4. กิจกรรมไหว้ครู
5. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี
6. กิจกรรมวันแม่ วันพ่อ
7. กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
8. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
9. กิจกรรมร่วมวันสาคัญ/ประเพณีในท้องถิ่น ชุมชน
10. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ทเี่ กี่ยวข้องได้รบั รู้
รับทราบและการมีส่วนร่วม

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
ที่เบิกจ่ายแล้ว
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

308,000.00 193,198.00 นายนรา
ประสงค์ผล
นายณัฐพล
ไชยมะโณ
นายนุกูล
ปาวิชัย
นายสุรเชษฐ์
เปล่งประดับ
2,000.00
2,000.00 นายสุรเชษฐ์
เปล่งประดับ
นายนรา
ประสงค์ผล
28,978.75
1,720.00 นางศิริลักษณ์
ลิขิตธาดาภัทร

สถานะการดาเนินการ
ที่

โครงการ

ยังไม่ถึง
กาหนด/
ยกเลิก

อยู่ระหว่าง
การดาเนินการ

6 โครงการอาหาร
กลางวัน

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
/

7 ห้องเรียนคุณภาพ

/

8 ส่งเสริมความ
พร้อมสู่ความเป็น
เลิศ

/

9 พัฒนาสิง่ แวดล้อม
ภายในสถานศึกษา

/

รายละเอียดการดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

โรงเรียนได้ดาเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้
4,000.00
จัดกิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน มี
คุณค่าทางโภชนาการ อันจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
โรงเรียนได้ดาเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้
85,118.00
1. ให้มีมุมประสบการณ์ในห้องเรียน
อย่างน้อย 3 – 5 มุม
2. จัดซื้อสื่อเทคโนโลยี
3. ค่าจ้างครูขาดแคลน
โรงเรียนได้ดาเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้
162,000.00
1. กิจกรรมทักษะ การสื่อสาร -ทักษะการฟัง -การพูด
การอ่าน การ เขียน
2. ค่าจ้างครูอัตราจ้าง
โรงเรียนได้ดาเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้
139,000.00
1. กิจกรรมพัฒนา สิ่งแวดล้อมภายใน สถานศึกษา - ทาสี จัดป้ายนิเทศ - ค่าจัดซื้อจัดหา แหล่งเรียนรู้
2. กิจกรรมโรงเรียน สะอาดด้วยมือหนู

งบประมาณ
ที่เบิกจ่ายแล้ว
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

4,000.00 นางชลกานต์
เหรัมพกุล

58,158.00 นางวัชรี
พิพัฒนวานิช

37,785.00

นางสาวชนนิกานต์
นวลพลับ

74,500.00 นางสาวณัฐฐา
แก้วสองศร

