
 
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจรติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียนคลกล้ิงพัฒนาทร ต าบลคลีกล้ิง อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 
ท่ี           / 2563      วันท่ี 9 กันยายน 2563  
เร่ือง รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต 
...................................................................................................................................................................... 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนคลีกล้ิงพัฒนาทร  

ด้วยข้าพเจ้า นานกานต์   เวียงเหล็ก รองผู้อ านวยการโรงเรียนคลีกล้ิงพัฒนาทร ได้รับมอบหมายให้ 
รับผิดชอบฝ่ายงานบริหารทั่วไป มีหน้าท่ีก ากับ ติดตาม โครงการในแผนงานซึ่งได้ด าเนินงานมาในภาคเรียนท่ี 
1/2563 แล้วนั้น  

ข้าพเจ้าขอรายงานการก ากับติดตามโครงการต่อต้านการทุจริต ซึ่งมีนางสาวธวัลรัตน์  พิศมัย เป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีรายละเอียดตามท่ีแนบมาพร้อมนี้  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
 

            ลงช่ือ....กานต์   เวียงเหล็ก......ผู้รายงาน  
(นายกานต์   เวียงเหล็ก)  

      ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนคลีกล้ิงพัฒนทร 
 
 
ความเห็นผู้บังคับบัญชา ...................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................  
 

(ลงช่ือ)………..… …… 
(นายสัมพันธ์  ไทยสรวง)  

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนคลีกล้ิงพัฒนาทร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการก ากับติดตามโครงการการป้องกันการทุจริต ประจ าปี  รอบ 6 เดือน 
 

กิจกรรมและรายละเอียดการด าเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ 

ขั้นเตรียมการ(P)  
       1. ประชุมบุคลากร ผู้ปกครอง คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อช้ีแจง วิเคราะห์ความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน วาง
แผนการด าเนินงาน  
      2. มอบหมายผู้รับผิดชอบ วางแผน และจัดท าโครงการ พ.ค. 
2561 ผู้บริหารโรงเรียน 

 
 

ก.ค. 2563 
 
 

ก.ค. 2563 

 
 

ด าเนินการแล้ว 
 
 
ด าเนินการแล้ว 
 

ขั้นการด าเนินโครงการ (D)  
        1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันการทุจริต
ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและ นักเรียน  
        2.จัดท าค าส่ัง แต่งต้ัง คณะกรรมการด าเนินการ
คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ  
        3. กิจกรรมกล่าวค าปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต  
        4. กิจกรรมป้ายค าขวัญต้านทุจริต  

 

ส.ค 63 

ส.ค 63 
 

ส.ค - เม.ย 63 
ต.ค 63 

 
 

ด าเนินการแล้ว 
 
ด าเนินการแล้ว 
 

 
ด าเนินการแล้ว 
ยังไม่ด าเนินการ 

ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (C)  
        5.นิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ  
        6.สรุปและรายงานผลโครงการ  

 

ส.ค - เม.ย 63 
เม.ย 63 

 
ด าเนินการแล้ว 
ยังไม่ด าเนินการ 

ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง (A)  
        7. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล  
        8. ปรับปรุงพัฒนา  

 
เม.ย 63 
เม.ย 63 

 
ยังไม่ด าเนินการ 
ยังไม่ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ  โครงการการป้องกันการทุจริต  
สนองกลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาเต็ม  

ตามศักยภาพ  
แผนงาน   บริหารทั่วไป  
ผู้ที่รับผิดชอบ   นางสาวธวัลรัตน์  พิศมัย  
ระยะเวลาด าเนินการ  กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

1. หลักการและเหตุผล  
สังคมในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงไปตามส่ือดิจิตอล ท า ให้การด าเนินชีวิตของผู้คนในสังคม 

เปล่ียนแปลงตาม และเกิดการคอร์รัปช่ัน การทุจริต โดยการใช้อ านาจท่ีได้มาโดยหน้าท่ีในการหาประโยชน์ 
ส่วนตัว เช่นการติดสินบน การรีดไถขู่กรรโชก การยักยอก การเล่นพรรคเล่นพวก ผลประโยชน์ทับซ้อน  การ
สนับสนุนพรรคการเมืองอย่างทุจริต โรงเรียนคลีกล้ิงพัฒนาทร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 28 ได้จัดท า โครงการการป้องกันการทุจริตข้ึน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนได้ด าเนินการป้องกัน
การทุจริตและ ปลูกจิตส านึกนักเรียนให้เป็นพลเมืองท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตของสังคมต่อไป  

2. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้โรงเรียนด าเนินการป้องกันการทุจริตโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้  
2. เพื่อปลูกฝังนักเรียนมีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต  
3. เพื่อให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนสุจริต  

3. เป้าหมาย  
      เชิงปริมาณ  

1. นักเรียนโรงเรียนคลีกล้ิงพัฒนาทร ร้อยละ 80 มีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต  
2. โรงเรียนมีการด าเนินการแผนงาน/โครงการ โปร่งใสตรวจสอบได้ ร้อยละ 90  

      เชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนโรงเรียนคลีกล้ิงพัฒนาทรเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ชุมชน สังคม  
2. โรงเรียนด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการอย่างมีคุณภาพสามารถตรวจสอบได้  

4. กิจกรรมและรายละเอียดการด าเนินการ  
 

กิจกรรมและรายละเอียดการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P)  
       1. ประชุมบุคลากร ผู้ปกครอง คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อช้ีแจง วิเคราะห์ความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน วาง
แผนการด าเนินงาน  
      2. มอบหมายผู้รับผิดชอบ วางแผน และจัดท าโครงการ พ.ค. 
2561 ผู้บริหารโรงเรียน 

 
 

ก.ค. 2563 
 
 

ก.ค. 2563 

 
 

ผู้บริหารโรงเรียน 
 
 
ผู้บริหารโรงเรียน 



กิจกรรมและรายละเอียดการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นการด าเนินโครงการ (D)  
        1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันการทุจริต
ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและ นักเรียน  
        2.จัดท าค าส่ัง แต่งต้ัง คณะกรรมการด าเนินการ
คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ  
        3. กิจกรรมกล่าวค าปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต  
        4. กิจกรรมป้ายค าขวัญต้านทุจริต  

 

ส.ค 63 

ส.ค 63 

ส.ค - เม.ย 63 

ต.ค 63 

 

ฝ่ายบริหาร 

ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (C)  
        5.นิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ  
        6.สรุปและรายงานผลโครงการ  

 

ส.ค - เม.ย 63 
เม.ย 63 

 
ผู้บริหารโรงเรียน  
นางสาวธวัลรัตน์  

ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง (A)  
        7. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล  
        8. ปรับปรุงพัฒนา  

 
เม.ย 63 
เม.ย 63 

 
ผู้บริหารโรงเรียน  
นางสาวธวัลรัตน์ 

 

5. งบประมาณ 
  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบอุดหนุนและจากโรงเรียนคลีกล้ิงพัฒนาทร เพื่อด าเนินการตาม
กิจกรรม ดังนี ้ 
 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ  

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การ ป้องกันการ
ทุจริตผู้บริหาร คณะครูบุคลากร ทางการศึกษาและ
นักเรียน 

1,000  2,000 3,000 

กิจกรรมท าป้ายค าขวัญ   1,000 1,000 
รวม 1,000  3,000 4,000 

 
6. การประเมินผล  

ตัวชี้วัดความสาเร็จ(KPI) วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. นักเรียนมีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต  
2.สถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติ
หน้าท่ียึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้  
3.สถานศึกษามีวัฒนาธรรมองค์กรสุจริต ได้รับความเช่ือมั่นในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี  

สังเกต 
สัมภาษณ์ 
ส ารวจ 

ความพึงพอใจ 

แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบส ารวจ 

ความพึงพอใจ 

 
 
 



7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
7.1 นักเรียนมีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต  
7.2 นักเรียนได้รับการปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตจนเป็นวัฒนธรรม  
7.3 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต  
 
 
 

ลงช่ือ..............ธวัลรัตน์..................ผู้เสนอโครงการ  
       (นางสาวธวัลรัตน์  พิศมัย)  
ต าแหน่ง ครูโรงเรียนคลีกล้ิงพัฒนาทร  
 
(ลงช่ือ) …………กานต์…………………ผู้เห็นชอบโครงการ  
           (นายกานต์  เวียงเหล็ก)  
รองผู้อ านวยการโรงเรียนคลีกล้ิงพัฒนาทร  
 

(ลงช่ือ) …………… …………ผู้อนุมัติโครงการ  
         (นายส าพันธ์   ไทยสรวง)  
ผู้อ านวยการโรงเรียนคลีกล้ิงพัฒนาทร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


