
คำนำ 

โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งได้ดำเนิน
กิจกรรมโครงการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก และค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต โครงการปรับ
ฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะ ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม โครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมทำความดีเพื่อสาธารณะ แบ่งปันลดความเห็นแก่ตัวโดยยึดหลั กพอเพียงมีวินัยสุจริตจิต
สาธารณะ ให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  จึงได้จัดทำรายงานแผนปฏิบัติการ เพื่อสรุปผลการ
ดำเนินงานป้องก้นและปราบปรามการทุจริต ภายใต้ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัด งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
ประเด็นการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจำปีงบประมาณ 2563 
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1.ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 1.1  ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 
 ที่ตั้ง  เลขที่ 3 หมู่ 8 ตำบลบ้านเชียง  อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  สำนักเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20  
 เนื้อที่มีพื้นที่ 36 ไร่  3 งาน 20 ตารางวา  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและราบลุ่ม  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของ
บ้านเชียง  โดยตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างบ้านเชียงกับบ้านปูลู  ตามทางหลวงหมายเลข 2225  โดยที่ตั้งโรงเรียนบ้าน
เชียงวิทยา  มีระยะทางห่างจากบ้านเชียงประมาณ  3  กิโลเมตร  ห่างจากบ้านปูลูประมาณ  3  กิโลเมตร และห่าง
จากอำเภอหนองหานประมาณ  20  กิโลเมตร  ห่างจากตัวเมืองอุดรธานี ประมาณ  53  กิโลเมตร 
โทรศัพท์   042 -23505151  โทรสาร-  
E-mail  : banchiang_school@hotmail.com Website: www.banchiangwit.com 
 1.2  เปิดสอนระดับโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา  มีการจัดระบบการศึกษาในระบบ โดยมีการจัดการศึกษาภาค
บังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  -  3 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  -  6 
 ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

1.3  พื้นที่บริการ 

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที ่ ตำบล 
1. บ้านเชียง 
2. บ้านดงเย็น 
3. บ้านปูลู 
4. บ้านคำอ้อ 
5. บ้านดูน 
6. บ้านอ้อมแก้ว 

1,2,9,11,12,13,15 
4,6 
3,10 
7, 
5,14 
8 

บ้านเชียง 
บ้านเชียง 
บ้านเชียง 
บ้านเชียง 
บ้านเชียง 
บ้านเชียง 

1.4  เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

• ปรัชญาโรงเรียน   
อตฺตานํทมยนติ ปณฺฑิตา  (บัณฑิตย่อมฝึกตน) 

• สีของโรงเรียน เทา-ขาว 
 สัญลักษณ์ของโรงเรียน  

mailto:banchiang_school@hotmail.com
http://www.banchiangwit.com/
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1.5  ประวัติโรงเรียน 
 ปีการศึกษา 2521  เปิดทำการสอนในระดับ ม.1 และ ม.ศ. 1 โดยอาศัยหอประชุมโรงเรียนบ้าน
เชียง(ประชาเชียงเชิด) เป็นการชั่วคราว 
 ปีการศึกษา 2522  กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้จัดตั ้งโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา ขึ ้นในวันที ่ 12 
กุมภาพันธ์ 2522 นับเป็นวันก่อตั้งโรงเรียน โดยมีนายอุบล ยศธิพานา เป็นผู้บริหารคนแรก 
 ปีการศึกษา 2530  กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งนายพลศิลป์ จันทบุตร  มาดำรงตำแหน่งผู้บริหาร   
 ปีการศึกษา 2532  โรงเรียนได้เข้าสู่โครงการ มพชส. 
 ปีการศึกษา 2533  โรงเรียนเข้าโครงการ ค.อมต.สศ.  
 ปีการศึกษา 2535-2537 โรงเรียนเข้าโครงการ รพชส. 
 ปีการศึกษา 2536  เริ่มเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ปีการศึกษา 2553  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล  
 ปีการศึกษา 2555 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเผยแพร่กิจกรรมตามโครงการพระราชดำริ  
 ปีการศึกษา 2555 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ปีการศึกษา 2555 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำด้านการเรียนการสอนทักษะงานอาชีพ
และคุณภาพชีวิต    
 ปีการศึกษา 2555 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแบบอย่างของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ปีการศึกษา 2555 ได้รับรางวัลชมเชยโรงเรียนรางวัลพระราชทานมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 
 ปีการศึกษา 2556 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประเมินร้านค้าดีเด่นประเภท หัตถกรรม 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร 
 ปีการศึกษา 2557 ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทานมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 
1.6  นโยบายของ กระทรวง / สพฐ. / สพม.20 / โรงเรียน   
1)  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
2)  ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3)  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
4)  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
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5)  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิ 
บาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริม 
และสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้  

1. ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการ ทุจริตและ

ประพฤติมิชอบทบทวนข้อมูลและบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

2. จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  สำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้กรอบแนวทาง ตามยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   

3. เสนอแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  สำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ต่อ สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการ เสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  20 ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  

5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโอนจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการตาม

แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  และธรร

มาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 ที่

ได้รับความเห็นชอบ  
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7. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีได้รับ การโอนจัดสรร

จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามช่องทางและระยะเวลาที่สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานกำหนด  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ได้ดำเนินโครงการ เสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือปลูกฝังให้

นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต  ได้แก่ทักษะ

กระบวนการคิดมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ รวมทั้งมีพฤติกรรมร่วมต้าน  

การทุจริตทั้งในระดับสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งเป็นการ 

ดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560– 

2564) ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ผ่านการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ได้แก่กิจกรรมบริษัท สร้าง

การดีกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครูและผู้บริหาร  

เป็นต้นกิจกรรมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต และการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตร 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด  

ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 20 
ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ออนไลน์(ITA 
Online) โดยรับการประเมินจาก สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน  

โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา ได้ดำเนินงานตามภารกิจแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ 2563 เพ่ือขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการ ทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้อนกันการ
ทุจริตเชิงรุก และโครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
จำแนกตามโครงการ/กิจกรรมดังนี้ 

1. กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต้านการทุจริต 
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แบบรายงานนวัตกรรมด้านการป้องกันการทุจริต 

(1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต) 

ชื่อนวัตกรรม : บช.ว.รว่มใจ สถานศึกษาปลอดภัย ห่างไกลทุจริต  

ผู้รายงาน : นายธรรศชลณรงค์  วงศ์คนหมั่น ตำแหน่ง : ครู  

สังกัด : สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี  

โทรศัพท์ (ที่ทางาน) : 042-110875  

โทรศัพท์มือถือ : 088-5689429 e-mail : thaschalanarong2299@gmail.com  

1. ความสำคัญของนวัตกรรม  

           ปัจจุบันนี้สังคมไทยกำลังเดินทางเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ที่ทำให้เยาวชนไทยหลงใหล ฟุ้งเฟ้ือไปกับกระแส

บริโภคนิยม เยาวชนขาดความรัก ความอบอุ่น เนื่องจากผู้ปกครองต้องประกอบอาชีพเพ่ือหาเลี้ยงครอบครัว จึง

ไม่ได้เอาใจใส่ อบรมสั่งสอน ดูแลบุตรหลานของตนเอง ส่งผลให้เยาวชนหันไปใช้เวลาอยู่กับเพื่อนมากกว่า

ครอบครัว ซึ่งอาจทาให้เกิดความเชื่อและค่านิยมที่ผิด  

            ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งที่ต้องมีในตัวของเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติไทย 

เพราะจะทำให้สังคมน่าอยู่ มีความเกื้อกูล แบ่งปันกัน บ่อยครั้งจะเห็นว่าข่าวเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันใน

ประเทศไทยมีอยู่อย่างต่อเนื่อง แม้จะผ่านมาหลายยุคหลายสมัยการทุจริตคอร์รัปชันก็ยังไม่เคยหายไปจาก

สังคมไทย และเมื่อพ่อแม่แทบไม่มีเวลาเอาใจใส่อบรมดูแลบุตร การปลูกจิตสำนึกเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตจาก

สถาบันครอบครัวก็อาจจะลดน้อยลงไปด้วย ดังนั้นสถาบันการศึกษาจึงมีความจาเป็นที่จะต้องทำหน้าที่อบรมสั่ง

สอนปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้กับเยาวชนตั้งแต่อายุยังน้อย จะทำให้เยาวชนได้ซึมซับ เกิด

ความเข้าใจและเห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนให้เป็นบุคคลซื่อสัตย์สุจริต โดยการทำในรูปแบบการจัดกิจกรรม

โครงการต่างๆ การเป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนจัดทำหลักสูตรต้านทุจริตนำไปสู่การจัดกระบวนการเรียนการสอน

ในทุกระดับชั้นของโรงเรียน 

   โรงเรียนบ้านเชียงวิทยาจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว ในการที่จะช่วยให้เยาวชนที่กาลังเติบโตเป็น

กำลังสำคัญในการพัฒนาชาติ เป็นเยาวชนที่พร้อมจะได้รับการพัฒนาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น

ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ หรือด้านสติปัญญา เพื่อให้นักเรียนพร้อมที่จะใช้ชีวิตในสังคมอย่างผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 

ดังนั้นโรงเรียนบ้านเชียงวิทยาจึงได้ดำเนินการสร้างนวัตกรรมด้านการป้องกันการทุจริต ตามคุณลักษณะ 5 

ประการของโรงเรียนสุจริตขึ้น เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นเยาวชนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ประการตาม

โครงการของโรงเรียนสุจริตนั่นเอง 



6 

2. จุดประสงค์และเป้าหมายของนวัตกรรม  

    2.1 จุดประสงค์  

1. เพ่ือปลุกจิตสานึกของนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ประการตามโครงการของโรงเรียนสุจริต 

2. เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ประการตามโครงการของ
โรงเรียนสุจริต  
  2.2 เป้าหมาย / นวัตกรรมหรือกลุ่มเป้าหมาย  
          1. เชิงปริมาณ  
     - นักเรียนโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1-6 จานวน 347 คน  
          2. เชิงคุณภาพ  

   - นักเรียนโรงเรียนบ้านเชียงวิทยาเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ประการตามโครงการของ
โรงเรียนสุจริต  
3. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 
          โรงเรียนบ้านเชียงวิทยาจัดกิจกรรมเขตพ้ืนที่รับผิดชอบบริเวณโรงเรียนขึ้นภายใต้หัวข้อ “บชว.ร่วมใจ 
สถานศึกษาปลอดภัย ห่างไกลทุจริต” ซึ่งมีรายละเอียดของกิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 
ประการตามโครงการของโรงเรียนสุจริต ดังนี้ 
 

กิจกรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
กิจกรรมเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ทักษะกระบวนการคิด  

มีวินัย  
ซื่อสัตย์สุจริต  
อยู่อย่างพอเพียง  
มีจิตสาธารณะ  

 
บชว.ร่วมใจ สถานศึกษาปลอยภัย ห่างไกลทจุริต 

ความสำคัญ 

       เพ่ือปรับทัศนคติของนักเรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ประการตามโครงการของโรงเรียนสุจริต คือ 

ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ โดยผ่านกิจกรรมย่อย คือ 

“กิจกรรมเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ” มีข้ันตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
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ขั้นตอนการวางแผน (Plan)  

  วิเคราะห์สภาพปัญหา จุดเด่น จุดด้อย ของโรงเรียนบ้านเชียงวิทยาเพ่ือวางแผนในการดำเนินงานสร้าง

นวัตกรรมต่อต้านการทุจริตเพ่ือนำมาแก้ไขปัญหาหรือส่งเสริมพฤติกรรมด้านบวกได้ ศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนสุจริต ประชุมออกแบบผลงาน และเลือกรูปแบบนวัตกรรมที่เหมาะสม 

ขั้นดำเนินงาน (Do)  

ดำเนินการจัดทำนวัตกรรมต่อต้านการทุจริต เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนสุจริต ตาม

รูปแบบที่ได้เลือก โดยมีขั้นตอนในการจัดทำนวัตกรรม ดังนี้  

        (1) แบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้ทุกห้องเรียน 

(2) จัดทำผังเขตพ้ืนที่และสมุดประเมินเขตพ้ืนที่ในข้อที่1  

(3) คัดเลือกนักเรียนในแต่ละห้องๆ ละ 2 คน เป็นกรรมการประเมินเขตพ้ืนที่  

          (4) ประเมินเขตพ้ืนที่ทุกวันหลังทำกิจกรรมหน้าเสาธง 

  (5) ประกาศผลการประเมินทุกสัปดาห์ ให้รางวัล เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 

ประการของโรงเรียนสุจริต  

ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)  

           คุณครูประจำชั้นติดตามและร่วมกันประเมินผลจากการสังเกตการดูแลเขตพ้ืนที่ของนักเรียนทุกคนในห้อง  

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Act)  

ตรวจสอบและนำผลการใช้นวัตกรรมมาวิเคราะห์ วางแผน ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา เพ่ือหาแนวทางในการ

ต่อต้านการทุจริตในโรงเรียนต่อไป 
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5. ผลการดำเนินการ  

จากการติดตามและประเมินผลของคุณครูประจำชั้นพบว่า นักเรียนโรงเรียนบ้านเชียงวิทยาตั้งแต่ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 –6  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนสุจริต คือ ทักษะกระบวนการคิด ความมี

วินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 

6. ประโยชน์ที่ได้รับ  

6.1  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนสุจริต คือ ทักษะกระบวนการคิด ความมีวินัย 

ความซื่อสัตย์สุจริต ความพอเพียง และมีจิตสาธารณะ  

6.2  นักเรียนมีความภาคภูมิใจและมีแรงผลักดันในการทำความดีและร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  

6.3  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ต่อเพ่ือนร่วมงาน นักเรียน

และบุคคลทั่วไป  

7. ปัจจัยความสำเร็จ  

7.1 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมกันวางแผนและดำเนินงานและใช้นวัตกรรมต่อต้านการทุจริตใน

โรงเรียนอย่างจริงจัง  

7.2 บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในทุก ๆ ด้าน  

7.3 ผู้บริหารโรงเรียนเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตภายในโรงเรียน  

7.4 นักเรียนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในความสำเร็จของนวัตกรรมนี้ ให้ความสนใจและความร่วมมือในการใช้

นวัตกรรมเป็นอย่างดี 

 มเดลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

P (Plan) 

D (Do) 

C (Check) 

A (Act) 

   รงเร ยน   นวัตกรรมต่อต านการ ุ ริต 

“เขต ื้น   รับผิด อบ” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 า ผนวก 



ภาพการใช้นวัตกรรม 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

สมุดบัน ึกการตรว เขต ื้น    
 รงเร ยนบ านเ  ยงวิ ยา 

 

ประ ำเดือน   ตุลา ม  ๒๕๖๓  – ม นา ม  ๒๕๖๔ 

 

 

 

      กลุ่ม      
 

 

 

 

 

 

 

 

 รงเร ยนบ านเ  ยงวิ ยา  อำเ อหนองหาน   ังหวัดอุดรธาน  

สังกัด สำนักงานเขต ื้น   การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธาน  

จุดที ่๑ 

ห้อง ม. ๔/
๒ 

 

จุดที ่๔ 

ห้อง ม. ๒/
๒ 

 จุดที ่๒ 

ห้อง ม. ๓/
๒ 

 

จุดที ่๓ 

ห้อง ม. ๕/
๑ 

 



 


