
รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการทุจริต ประจําปี 2563  
 

 
ที่ 

 
กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่ดําเนินการ 

การดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ ดําเนนิการ

เรียบร้อย 
กําลัง

ดําเนนิการ 
ยังไม่ได้

ดําเนนิการ 
  ฝ่ายวิชาการ
1. ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 35,000   ฝ่ายวิชาการ 

2. สนับสนุนประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 18,985   ฝ่ายวิชาการ 

3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 20,000   ฝ่ายวิชาการ 

4. เสริมสร้างบรรยากาศเพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 301,926  ฝ่ายวิชาการ 

5. สนับสนุนการศึกษาแหล่งเรยีนรู ้ 115,000  ฝ่ายวิชาการ 

6. จ้างบุคคลากรเพื่อเสริมประสทิธิภาพฯ 231,000  ฝ่ายวิชาการ 

7. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3,825  ฝ่ายวิชาการ 

8. นิเทศภายในโรงเรียน 3,000   ฝ่ายวิชาการ 

9. พัฒนาระบบวัดผลประเมินผล 24,025   งานวัดผล 

10. พัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียน 13,330   งานทะเบียน 

11. วันแห่งความสําเร็จ 15,000 15,000  งานทะเบียน 
12. ส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ฯ 178,210  งานศูนย์คอม 

13. พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 23,300  งานห้องสมุด 
 
 
 



 
 

 
ที่ 

 
กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่ดําเนินการ 

การดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ ดําเนนิการ

เรียบร้อย 
กําลัง

ดําเนนิการ 
ยังไม่ได้

ดําเนนิการ 
  ฝ่ายวิชาการ
14. ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ -  งานวิจัย 

15. สานสัมพันธ์วันกาสะลอง 7,870  งานแนะแนว 

16. บริการและสร้างโอกาสทางการศึกษา 18,530  งานแนะแนว 

17. มอบทุนเพื่อการศึกษา 14,110  งานแนะแนว 

18. ส่งเสริมประสทิธิภาพฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10,260  กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 

19. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 64,000  กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 

20. เข้าค่ายพักแรมลูกเสือและ 

ยุวกาชาด 

73,376 72,840  กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 

21. ส่งเสริมประสทิธิภาพฯคณิตศาสตร์ 14,150  กลุ่มสาระ

คณิตศาสตร์ 

22. ค่าย stem education by scinece math 8,900  กลุ่มสาระ

คณิตศาสตร์+

วิทยาศาสตร์ 
 



 
 

 

ที่ 

 

กิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 

ที่ดําเนินการ 

การดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ ดําเนินการ

เรียบร้อย 

กําลัง

ดําเนินการ 

ยังไม่ได้

ดําเนินการ 

  ฝ่ายวิชาการ
23. ส่งเสริมประสทิธิภาพฯวิทยาศาสตร์ 34,880  กลุ่มสาระ

วิทยาศาสตร์ 

24. ส่งเสริมการเรยีนรู้เพื่อพัมนาการเรียนวิทยาการคํานวณ

และโค้ดดิ้ง 

5,000  กลุ่มสาระ

วิทยาศาสตร์ 

25. อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน -  กลุ่มสาระ

วิทยาศาสตร์ 

26. ส่งเสริมประสทิธิภาพฯภาษาไทย 29,800  กลุ่มสาระ

ภาษาไทย 

27. ส่งเสริมประสทิธิภาพฯภาษาต่างประเทศ 30,625  กลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ 

28. ส่งเสริมประสทิธิภาพฯสังคมศึกษา 32,760  กลุ่มสาระสังคม

ศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 
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กิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
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ดําเนินการ 

  ฝ่ายวิชาการ
29. ส่งเสริมและพัฒนาฯทักษะด้านคุณธรรมฯ 9,300  กลุ่มสาระสังคม

ศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 

30. ส่งเสริมประสทิธิภาพฯ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

32,550  กลุ่มสาระสขุศกึษา

และพลศึกษา 

31. การแข่งขันกีฬาภายใน 20,000 20,000  กลุ่มสาระสขุศกึษา

และพละศึกษา 

32. ส่งเสริมประสทิธิภาพฯศิลปะ 21,210  กลุ่มสาระศลิปะ 

33. ส่งเสริมประสทิธิภาพฯการงานอาชีพ 47,470  กลุ่มสาระการงาน

อาชีพ 

34. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 5,700  กลุ่มสาระการงาน

อาชีพ 

35. พัฒนานักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพให้มีความรู้

และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อการมีงานทําใน

ศตวรรษที่ 21 

-  กลุ่มสาระการงาน

อาชีพ 

 



 
 

ที่ 

 

กิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 

ที่ดําเนินการ 

การดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ ดําเนินการ

เรียบร้อย 

กําลัง

ดําเนินการ 

ยังไม่ได้

ดําเนินการ 

  ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
1. พัฒนานโยบายและเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนงาน

โรงเรียน 

21,505  งานแผนงาน 

2. พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 5,230  งานสารสนเทศ 

3. เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลระบบการเงินและ

บัญชี 

19,075  งานการเงิน 

4. จัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์เพื่อเสริมประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนรู้ 

129,695  งานพัสดุ 

5. ส่งเสริมประสทิธิภาพงานธุรการ 31,00  งานธุรการ 

6. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 13,720  งานประกัน

คุณภาพฯ 

7. พัฒนาระบบควบคุมภายใน 1,450  งานควบคุมภายใน 

8. พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 4,100  งานตรวจสอบ

ติดตามฯ 

9. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามนโยบายเร่งด่วน

ระหว่างปี 

103,642  ฝ่ายบริหาร

งบประมาณ 
 
 



 
 

 

ที่ 

 

กิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 

ที่ดําเนินการ 

การดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ ดําเนินการ

เรียบร้อย 

กําลัง

ดําเนินการ 

ยังไม่ได้

ดําเนินการ 

  ฝ่ายบริหารงานบคุคล
1. ส่งเสริมและพัฒนาครูสู่มาตราฐานวิชาชีพ 106,310  งานบุคลากร 

2. เสริมสร้างองค์กรคุณธรรมสู่การทําความดี 10,000  งานบุคลากร 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมจิตด้วยหลักธรรม 38,430  งานส่งเสริม

คุณธรรม 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนงานกิจการนักเรียน 6,565  งานกิจการ

นักเรียน 

5. เสริมสร้างจิตสาํนึกและสืบสานความเป็นไทย 19,770  งานส่งเสริม

กิจกรรมนักเรยีน 

6. รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 4,000  งานป้องกัน 

สารเสพติด 

7. ทูบี นัมเบอร์วัน 2,950  งานป้องกัน 

สารเสพติด 

8. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 6,520  งานระบบดูแลฯ 

9. ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 3,710  งานคณะกรรมการ

นักเรียน 
 



 
 

 

ที่ 

 

กิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 

ที่ดําเนินการ 

การดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ ดําเนินการ
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ดําเนินการ 

ยังไม่ได้

ดําเนินการ 

  ฝ่ายบริหารทั่วไป
1. พัฒนางานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 64,400  งานอาคารสถานที่ 

2. พัฒนาโสตทัศนศึกษาฯ 17,100  งานโสตทัศนศึกษา 

3. ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต 9,500  งานอนามัย 

4. ส่งเสริมงานโภชนาการภายในโรงเรียน 3,600  งานโภชนาการ 

5. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ 8,607  งานประชาสัมพันธ์ 

6. เสริมสร้างความเข็มแข็งในชุมชน 4,800  งานสัมพันธ์ชุมชน 

8. สร้างจิตสํานึกด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 7,160  งานรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

9. โรงเรียนปลอดขยะ (ZERO WASTE SCHOOL) 4,055  งานรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

 


