
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
โครงการ/กิจกรรม    โครงการ/กิจกรรม   โครงการคนรุ่นใหม่ต้านภัยทุจริต 

กิจกรรมปลูกจิตสานึกสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

ผู้รับผิดชอบ          นางสาวกฤษณา    ชูรัตน์  

งบประมาณ           1,000 บาท 

รอบไตรมาสที่        1    เดือน  ตุลาคม 2562 – พฤศจิกายน 2562 

ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ปัญหา / 

ข้อเสนอแนะ 

เอกสาร
หลักฐาน
อ้างอิง 

ผลการดำเนินงาน
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

หน่วยนับ จำนวน ต่ำกว่า
เป้าหมาย 

เท่ากับ/สูงกว่า
เป้าหมาย 

1อบรมครูและ
บุคลากร ปรับฐาน
ความคิดและสร้างจิต
สานึกต่อต้านการ
ทุจริต 
2 เสริมสร้างแรงจูงใจ
ให้ครูปฏิบัติหน้าท่ี
ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต 
 
3 เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ กรณี
ตัวอย่างการรักษา
ผลประโยชน์
สาธารณะผ่าน 
เว็บไซต์ เพจ 

ผลงาน 2 1 อบรมครูและ
บุคลากร ปรับฐาน
ความคิดและสร้าง
จิตสานึกต่อต้าน
การทุจริต 
 
 

1. ปรับ
ทัศนคติของ
บุคลากรใน
การสร้าง
จิตสำนึกเรื่อง
ต่อต้านการ
ทุจริต 

1. บันทึกการ
ประชุม 

 ✓ 

2. นักเรียนช้ัน  
ม.6 
ประชาสัมพันธ์ 
กรณีตัวอย่างการ
รักษาผลประโยชน์
สาธารณะ ใน
โรงเรียนและผ่าน 
เว็บไซต์ เพจ 

3. นักเรียน
ต้องเพิ่มพูน
ความรู้ 
ในเรื่องการ
ต่อต้านทุจริต 

2. ไฟล์ผลงาน
ประชาสัมพัน
ธ ์

ลงช่ือ  
            (นางสาวกฤษณา    ชูรัตน์  ) 

       ผู้สรุปผลการดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ 
ลงช่ือ  

              (นายอุทัย สุภาพัฒน์ )                                         

   ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 

             ผู้ตรวจสอบผลการดำเนินงาน 
 



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
โครงการ/กิจกรรม    โครงการ/กิจกรรม   โครงการคนรุ่นใหม่ต้านภัยทุจริต 

                          กิจกรรมสร้างเครือข่ายต้านทุจริต  
ผู้รับผิดชอบ          นางสาวกฤษณา    ชูรัตน์  

งบประมาณ           1,000 บาท 

รอบไตรมาสที่        1    เดือน  พฤศจิกายน 2562 – ธันวาคม 2562 

ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ปัญหา / 

ข้อเสนอแนะ 

เอกสาร
หลักฐาน
อ้างอิง 

ผลการดำเนินงาน
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

หน่วยนับ จำนวน ต่ำกว่า
เป้าหมาย 

เท่ากับ/สูงกว่า
เป้าหมาย 

1.บูรณาการ
หน่วยงานทุกภาค
ส่วน ในการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา  
 

ผลงาน 1 1.คณะครูผู้บริหาร
ลูกจ้างประจำและ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาเข้า
ร่วมการประชุม
ช้ีแจงบุคลากรใน
โรงเรียนและ
โรงเรียนเครือข่าย
ให้เข้าใจวิธีการ
ดำเนินการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างเพื่อป้องกัน
การทุจริต 
  

1. ปรับ
ทัศนคติของ
บุคลากรและ
ผู้ปกครองใน
การสร้าง
จิตสำนึกเรื่อง
ต่อต้านการ
ทุจริต 

1. บันทึกการ
ประชุม 

 ✓ 

 

ลงช่ือ  
            (นางสาวกฤษณา    ชูรัตน์  ) 

       ผู้สรุปผลการดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ 
ลงช่ือ  

              (นายอุทัย สุภาพัฒน์ )                                         

    ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 

           ผู้ตรวจสอบผลการดำเนินงาน 
 



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
โครงการ/กิจกรรม    โครงการ/กิจกรรม   โครงการคนรุ่นใหม่ต้านภัยทุจริต 

                           กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ผู้รับผิดชอบ          นางสาวกฤษณา    ชูรัตน์  

งบประมาณ           1,000 บาท 

รอบไตรมาสที่        2    เดือน  มกราคม 2563 – เมษายน 2563 

ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ปัญหา / 

ข้อเสนอแนะ 

เอกสาร
หลักฐาน
อ้างอิง 

ผลการดำเนินงาน
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

หน่วยนับ จำนวน ต่ำกว่า
เป้าหมาย 

เท่ากับ/สูงกว่า
เป้าหมาย 

1 .เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 
 

ผลงาน 1 1. ประเมินความรู้
ความเข้าใจของ
นักเรียนและ
บุคลากรของ
โรงเรียนเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและส่วนรวม
ผ่านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
2. สร้างกลไก
ความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน
สถานศึกษากับ
ภาคเอกชนให้มี
ศักยภาพในการ
ป้องกันและ
ปราบปราม 

1. ปรับ
ทัศนคติของ
บุคลากร
นักเรียนและ
ผู้ปกครองใน
การสร้าง
จิตสำนึกเรื่อง
ต่อต้านการ
ทุจริต 

บันทึกการ
ประชุม 

 ✓ 

ลงช่ือ  
            (นางสาวกฤษณา    ชูรัตน์  ) 

       ผู้สรุปผลการดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ 
ลงช่ือ  

              (นายอุทัย สุภาพัฒน์ )                                         

  ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 

                                                        ผู้ตรวจสอบผลการดำเนินงาน 



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
โครงการ/กิจกรรม    โครงการ/กิจกรรม   โครงการคนรุ่นใหม่ต้านภัยทุจริต 

                          กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูบุคลากร และนักเรียนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ผู้รับผิดชอบ          นางสาวกฤษณา    ชูรัตน์  

งบประมาณ           1,000 บาท 

รอบไตรมาสที่        2-3    เดือน  มกราคม 2563 – สิงหาคม 2563 

ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ปัญหา / 

ข้อเสนอแนะ 

เอกสาร
หลักฐาน
อ้างอิง 

ผลการดำเนินงาน
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

หน่วยนับ จำนวน ต่ำกว่า
เป้าหมาย 

เท่ากับ/สูงกว่า
เป้าหมาย 

1.พัฒนาศักยภาพครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน ใน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา 

ผลงาน 1 กำลังดำเนินการ 
 
 
 
 

- - - - 

 

ลงช่ือ  
            (นางสาวกฤษณา    ชูรัตน์  ) 

       ผู้สรุปผลการดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ 
ลงช่ือ  

              (นายอุทัย สุภาพัฒน์ )                                         

   ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 

                                                                                    ผู้ตรวจสอบผลการดำเนินงาน 

 

 

 

 

 


