
 
รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 

 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียนคลกลิ้งพัฒนาทร ต าบลคลีกลิ้ง อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 
ที่           / 2563      วันที่ 31 มีนาคม 2562  
เรื่อง รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
............................................................................................................................. ......................................... 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร  

ด้วยข้าพเจ้า นางสาวธวัลรัตน์   พิศมัย ได้รับมอบหมายให้จัดท าโครงการต่อต้านการทุจริตประจ าปี
การศึกษา 2562 นั้น 

บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ด าเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต โดยมี
รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

            ลงชื่อ.... ...................................ผู้รายงาน  
      (นางสาวธวัลรัตน์   พิศมัย)  

            ต าแหน่ง คร ู  
 
 
ความเห็นผู้บังคับบัญชา ........................................................................................................... ........................... 
........................................................................................................................................... .................................  
 

(ลงชื่อ)………..… ……………..… 
(นายสัมพันธ์  ไทยสรวง)  

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายงานผลการด าเนินการปอ้งกันการทุจริตประจ าปี 
โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

เรื่อง รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 

ตามท่ีโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร ได้มอบหมายให้ข้าพเจ้า นางสาวธวัลรัตน์  พิศมัย รับผิดชอบ
โครงการโครงการการป้องกันการทุจริต ในปีการศึกษา 2562 โดย มีกิจกรรมและกระบวนการด าเนินงาน ดังนี้  

1.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันการทุจริตผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทาง
การศึกษาและนักเรียน  

2.จัดท าค าสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการ  

3. กิจกรรมกล่าวค าปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต  
4. กิจกรรมป้ายค าขวัญต่อต้านการทุจริต  

จึงขอรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ดังนี้  

1. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
มาตรการ 5. จัดการศึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจและป้องกันเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่และความ
รุนแรงรูปแบบต่างๆ  

 

 

 1. สถานศึกษาบริหารจัดการโดยยึดหลัก  
ธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได  

 

 

 1. สถานศึกษาดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  
ร้อยละ 90 ด้วยความโปร่งใส  

 

 

 2.เพ่ือให้ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  
สุจริต  

 

 

 2.ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ร้อยละ 90 มีคุณธรรมความซื่สัตย์สุจริต  

 

 

 3. นักเรียนโรงเรียนบ้านเอราวัณได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต  

 

 

 3. นักเรียนร้อยละ 85 มีคุณธรรมความซื่อสัตย์
สุจริต  

 

 
 
 
 
 



2. การประเมินผล 
 

วิธีการประเมิน  เครื่องมือประเมิน  แหล่ง/ผู้ให้ข้อมูล  ผู้ประเมิน  
1. สังเกต  
2. สอบถาม  
3. ตรวจผลงาน  
4. ประเมินพฤติกรรม  
5. ประเมินความพึงพอใจ  

1. แบบประเมินคุณภาพ
นักเรียน  
2. แบบประเมิน
พฤติกรรม  
3. แบบประเมินความพึง
พอใจ  

1. นักเรียน  
2. ครู  
3. ผู้บริหาร  
4. กรรมการสถานศึกษา  
5. ผู้ปกครอง  

1. คร ู 
2. คณะกรรมการ
ประเมินพฤติกรรม 
ผู้บริหาร  
3. ผู้เกี่ยวข้องประเมิน
ความพึงพอใจใน
โครงการ  

 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 

3.1 สถิติที่ใช้ ค่าร้อยละ  
3.2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับเป้าหมาย / ตัวบ่งชี้ความส าเร็จโครงการ 

4. ผลการด าเนินโครงการ 
 

เป้าหมาย / ตัวบ่งช้ีความส าเร็จโครงการ ผลการด าเนินงาน บรรลุ / ไม่บรรลุ 
1. ร้อยละ แผนงาน/โครงการด าเนินการด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้  

ร้อยละ90 บรรลุ 

2. ร้อยละ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ
ซื่อสัตย์สุจริต  

ร้อยละ 90 บรรลุ 

3. ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต  ร้อยละ 85 บรรลุ 

 
5. ระดับความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของผู้เข้าร่วมโครงการ 

5.1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน 
ครู 15 คน กรรมการสถานศึกษา 9 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จ านวน 157 คน รวม

ทั้งสิ้น 181 คน 
5.2 รายการประเมิน 
 

 
ข้อ 

 
รายการประเมิน 

ความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ดี
เย่ียม 
(คน) 

ดีมาก 
(คน) 

ดี 
(คน) 

พอใช้ 
(คน) 

ปรับ 
ปรุง 
(คน) 

1 การสร้างความตระหนัก/ให้ความส าคัญกับ
โครงการ  

150 22 9 0 0 
 

5.73 
82.9 

2 อุปกรณ์ความร่วมมือ/สิ่งอ านวยความสะดวก  160 17 4 0 0 
 

5.83 88.4 
3 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร/ครู  161 13 7 0 0 5.81 89.0 



 
ข้อ 

 
รายการประเมิน 

ความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ดี
เย่ียม 
(คน) 

ดีมาก 
(คน) 

ดี 
(คน) 

พอใช้ 
(คน) 

ปรับ 
ปรุง 
(คน) 

4 การมีส่วนร่วมของนักเรียน  153 15 13 0 0 5.72 84.5 
5 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง/ชุมชน  155 20 6 0 0 5.78 85.6 
6 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา  162 12 5 2 0 5.81 89.5 
7 ความต่อเนื่องของโครงการ/กิจกรรม  154 20 7 0 0 5.77 85.1 
8 การประสานงานของผู้ร่วมโครงการ  166 8 5 2 0 5.83 91.7 
9 การด าเนินงานตามโครงการ  163 8 5 5 0 5.77 90.1 
10 นักเรียนมีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต  170 7 4 0 0 5.89 93.9 
11 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามี

ความซื่อสัตย์สุจริต  
166 10 5 0 0 

 

5.86 
91.7 

12 ความส าเร็จของโครงการ  153 22 6 0 0 5.77 84.5 
สรุปความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 1,913 174 76 9 0 5.80 88.1 

 
สรุป ความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 88.1 

1. ควรจัดโครงการ/กิจกรรมนี้ในปีต่อไปหรือไม่  
ควรจัด  
ไม่ควรจัด  

6. ปัญหาและข้อเสนอแนะ  
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่อต้านทุจริตมากข้ึน  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 
      ลงชื่อ.... ...................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 (นางสาวธวัลรัตน์   พิศมัย)  
      ต าแหน่ง คร ู

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ  โครงการการป้องกันการทุจริต  
สนองกลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาเต็ม  

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

1. หลักการและเหตุผล  
สังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสื่อดิจิตอล ท าให้การด าเนินชีวิตของผู้คนในสังคม 

เปลี่ยนแปลงตาม และเกิดการคอร์รัปชั่น การทุจริต โดยการใช้อ านาจที่ได้มาโดยหน้าที่ในการหาประโยชน์ 
ส่วนตัว เช่นการติดสินบน การรีดไถขู่กรรโชก การยักยอก การเล่นพรรคเล่นพวก ผลประโยชน์ทับซ้อน  การ
สนับสนุนพรรคการเมืองอย่างทุจริต โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 28 ได้จัดท า โครงการการป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนได้ด าเนินการป้องกัน
การทุจริตและ ปลูกจิตส านึกนักเรียนให้เป็นพลเมืองที่มีความซื่อสัตย์สุจริตของสังคมต่อไป  

2. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้โรงเรียนด าเนินการป้องกันการทุจริตโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้  
2. เพ่ือปลูกฝังนักเรียนมีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต  
3. เพ่ือให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนสุจริต  

3. เป้าหมาย  
      เชิงปริมาณ  

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

      เชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน สังคม  
2. โรงเรียนด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการอย่างมีคุณภาพสามารถตรวจสอบได้  

4. กิจกรรมและรายละเอียดการด าเนินการ  
 

กิจกรรมและรายละเอียดการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(P)  
       1. ประชุมบุคลากร ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพื่อชี้แจง วิเคราะห์ความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน    
วางแผนการด 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 าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคณะกรรม 
การตรวจสอบ 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  
นางสาวธวัลรัตน ์ 

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

 
เม.ย 63 
เม.ย 63 

 
ผู้บริหารโรงเรียน  
นางสาวธวัลรัตน ์

 

5. งบประมาณ 
  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบอุดหนุนและจากโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร เพ่ือด าเนินการตาม
กิจกรรม ดังนี้  
 

 

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  

ตัวช้ีวัดความสาเร็จ(KPI) วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนมีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต  
2.สถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติ
หน้าที่ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้  
3.สถานศึกษามีวัฒนาธรรมองค์กรสุจริต ได้รับความเชื่อม่ันในการ
ปฏิบัติหน้าที่  

สังเกต 
สัมภาษณ์ 
ส ารวจ 

ความพึงพอใจ 

แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบส ารวจ 

ความพึงพอใจ 

 
 
 



7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
7.1 นักเรียนมีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต  
7.2 นักเรียนได้รับการปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตจนเป็นวัฒนธรรม  
7.3 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต  
 
 
 

ลงชื่อ..............ธวัลรัตน.์.................ผู้เสนอโครงการ  
       (นางสาวธวัลรัตน์  พิศมัย)  
ต าแหน่ง ครูโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร  
 
(ลงชื่อ) …………กานต์…………………ผู้เห็นชอบโครงการ  
           (นายกานต์  เวียงเหล็ก)  
รองผู้อ านวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร  
 

(ลงชื่อ) …………… …………ผู้อนุมัติโครงการ  
         (นายส าพันธ์   ไทยสรวง)  
ผู้อ านวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


