
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 

 



คำนำ 
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโรงเรียบ้านเชียงวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรม
โครงการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต โครงการปรับฐานความคิด
บุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ทำความดีเพ่ือสาธารณะแบ่งปันลดความเห็นแก่ตัวโดยยึดหลักพอเพียงมีวินัยสุจริตจิตสาธารณะ ให้สอดคล้อง
กับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียบ้านเชียงวิทยาจึงได้
จัดทำ 
รายงานแผนปฏิบัติการรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพ่ือสรุปผลการดำเนินงานป้องก้นและ 
ปราบปรามการทุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 
และเป็นไปตามแนวทางการจัดงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 
 

โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
คำนำ 
สารบัญ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน          1 
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  3 
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน         7 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลพื้นฐาน 

โรงเรียบ้านเชียงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี มีขอบข่ายภารกิจ 
ในการบริหารจัดการขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1. โครงสร้างโรงเรียบ้านเชียงวิทยา 
โรงเรียบ้านเชียงวิทยา ประกอบด้วย 4 กลุ่มงาน ดังนี้ 

1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
2. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
4. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
 2. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

โรงเรียบ้านเชียงวิทยา จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ครอบคลุมเขตพ้ืนที่บริการ 7 หมู่บ้าน 2 ตำบล  
(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2564) 

2.1 ข้อมูลหมู่บ้านเขตพื้นที่บริการ 
  1. บ้านเชียง 
  2. บ้านดงเย็น-ดงยาง 
  3. บ้านปูลู 
  4. บ้านหันน้อน 
  5. บ้านคำอ้อ 
  6. บ้านดูน 
  7. บ้านดอนธาตุ-โนนตูม 

2.2 ข้อมูลนักเรียน จำแนกตามชั้นเรียน (ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564) 
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปี่ที่ 1 53 32 85 
มัธยมศึกษาปี่ที่ 2 42 28 70 
มัธยมศึกษาปี่ที่ 3 47 50 97 
มัธยมศึกษาปี่ที่ 4 21 12 33 
มัธยมศึกษาปี่ที่ 5 18 10 28 
มัธยมศึกษาปี่ที่ 6 20 16 36 

รวม 201 148 349 
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2.3 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา(ข้อมูล 10 มิถุนายน) 
 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ชาย หญิง 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 - 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 1 - 
ครูผู้สอน 6 13 
พนักงานราชการ 1 1 
ครูอัตราจ้าง 1 - 
เจ้าหน้าที่งานธุรการ - 1 
นักการภารโรง 3 - 

รวม 13 15 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนบ้าน
เชียงวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบทบทวนข้อมูลและบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติ แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3. เสนอแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 4 ต่อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

4. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงวิทยาพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการ 
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

5. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงวิทยาจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

6. โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ที่ได้รับความเห็นชอบ 

7. โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตามช่องทางและ
ระยะเวลาที่กำหนด 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน คร ู
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต  ได้แก่ทักษะ
กระบวนการคิดมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ รวมทั้งมีพฤติกรรมร่วมต้าน 
การทุจริตทั้งในระดับสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งเป็นการ 
ดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 
– 2564) ประกอบด้วย 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต 
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- ประชุมชี้แจงแนวการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานให้กับบุคลากรในโรงเรียน
บ้านเชียงวิทยา 

- จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต 
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ชื่อโครงการ  เสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายธรรศชลณรงค์ วงศ์คนหม่ัน 
กลุ่ม  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance and Clean Thailand) 
กำหนดพันธกิจเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อตา้นการทุจริต ยกระดับธรรมภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน 
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเทา่สากล โดยมี
เป้าประสงค ์คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศ ให้ประเทศไทยของเราสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างสง่างามท่ามกลาง
กระแสโลกในปัจจุบัน 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” ได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญกระบวนการปรับสภาพสังคม 
ให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัย 
(ตั้งแต่ปฐมวัย ถึงระดับอุดมศึกษา) เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังความพอเพียง 
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสำธารณะ ซึ่งเป็นคุณธรรมจริยธรรมป้องกันการทุจริต ยึดประโยชน์ 
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เสียสละเพ่ือส่วนรวม  
 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยาตระหนักในความสำคัญในการเตรียมการด้านการป้องกันการทุจริตได้เป็นส่วน
หนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ
ทุกรูปแบบ โดยการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เพ่ือ
วางรากฐานการปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากรในโรงเรียนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรโรงเรียนบ้านเชียงวิทยาเกิดตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต 
 2. เพ่ือให้บุคลากรโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
 
3. เป้าหมาย 
 1. บุคลากรในโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 
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4. วิธีการดำเนินงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 1. ประชุมชี้แจงบุคลากรในโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 
 2. จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต 
5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 
6. งบประมาณที่ดำเนินการ/เบิกจ่าย 
 จำนวน 5,000 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) 

 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

งบประมาณที่ใช้ 
งบประมาณจำแนกตามหมวด
รายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกัน
การทุจริต 
   - ค่าอาหาร 25 คน x 50 x 1 ครั้ง 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 คน x 35 
     x 2 ครั้ง 
   - ค่าวัสด ุ

5,000 
 
 

  
 

1,250 
1,750 

 

 
 
 
 
 

2,000 
รวม 5,000 - 3,000 2,000 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. บุคลากรโรงเรียนบ้านเชียงวิทยาเกิดความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต มีค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริต มีจิตสาธารณะ 
 2. บุคลากรโรงเรียนบ้านเชียงวิทยาสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 
ลงชื่อ...............................................ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ.................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นายธรรศชลณรงค์ วงศ์คนหมั่น)                 (นายไพบูลย์ พุทธรักษ์) 
      คร ู     รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 
 
         

      ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
            (ว่าที่ร้อยตรี สมบัติ  เกิดเพชร) 

    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 
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ส่วนที ่3 ผลการดำเนินงาน 

 
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา ได้ดำเนินงานตามภารกิจแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ 2564 เพ่ือขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที ่3 (พ.ศ.2560-2564) โดยได้รับงบประมาณ 5,000 บาท ตามโครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้
ในการป้องกันการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ เสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. ผู้รับผิดชอบ นางกรรณิการ์ ม่วงมิตร 
3. ระยะเวลาดำเนินการ 
    เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 
4. ความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม 

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance and Clean Thailand) 
กำหนดพันธกิจเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อตา้นการทุจริต ยกระดับธรรมภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน 
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเทา่สากล โดยมี
เป้าประสงค ์คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศ ให้ประเทศไทยของเราสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างสง่างามท่ามกลาง
กระแสโลกในปัจจุบัน 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที ่1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” ได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญกระบวนการปรับสภาพสังคม 
ให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัย 
(ตั้งแต่ปฐมวัย ถึงระดับอุดมศึกษา) เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังความพอเพียง 
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสำธารณะ ซึ่งเป็นคุณธรรมจริยธรรมป้องกันการทุจริต ยึดประโยชน์ 
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เสียสละเพ่ือส่วนรวม  
 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยาตระหนักในความสำคัญในการเตรียมการด้านการป้องกันการทุจริตได้เป็นส่วน
หนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ
ทุกรูปแบบ โดยการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เพ่ือ
วางรากฐานการปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากรในโรงเรียนต่อไป 
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5. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรโรงเรียนบ้านเชียงวิทยาเกิดตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต 
 2. เพ่ือให้บุคลากรโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
 
6. เป้าหมาย 
 1. บุคลากรในโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 
  
7. วิธีการดำเนินงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 1. ประชุมชี้แจงบุคลากรในโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 
 2. จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต 
 
8. งบประมาณที่ดำเนินการ/เบิกจ่าย 
 เงินอุดหนุนโรงเรียนจัดสรรตามโครงการ 5,000 บาท  เบิกจ่าย 5,000  บาท 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน/ 
การจัดกิจกรรม 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละของการดำเนินงาน  
หมายเหตุ จำนวนเงิน 

บาท 
6 

เดือน 
9 

เดือน 
12 

เดือน 
กิจกรรมสร้างความตระหนัก
รู้ในการป้องกันการทุจริต 

บุคลากรโรงเรียน
บ้านเชียงวิทยา 

5,000 50 90 100  

 
กิจกรรมที ่1 กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต 
- ประชุมวิเคราะห์ผลคะแนน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563 ตัวชี้วัดที่ 9-10 ที่ผลคะแนนได้ต่ำ 
- ประชุมโดยใช้กระบวนการ PLC วิเคราะห์ปัญหา เป็นรายกลุ่มงาน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามข้อมูลตัวชี้วัดที่ 9-10 การประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 
- จัดทำข้อมูล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านเชียงวิทยาออนไลน์ 
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
- จัดทำข้อมูล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านเชียงวิทยาออนไลน์ 
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 
ประจำปีงบประมาณ 2564 
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- ประชุมชี้แจงแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT 
- ประชุมชี้แจงแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT 
  งบประมาณที่ใช้ 6 เดือนแรก เงิน 2,500 บาท 
 


