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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันทุจริต 
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โรงเรียนบ้านเลิง 

 

 

 

 

 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

สำนักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
  



ข 

 

คำนำ 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านเลิง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560-2564) โดยเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็น
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวทางหลัก 
3 แนวทางประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต  

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตโรงเรียนบ้านเลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรม ส่วน
ที่ 3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และส่วนที่ 4 รายละเอียดการ
ดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอขอบพระคุณ
หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต การดำเนนิการ
ตามแผน และการจัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านเลิง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จนสำเร็จ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 
 

 

 

โรงเรียนบ้านเลิง 

  



ค 

 

สารบัญ 

หน้า 

คำนำ             ก 
สารบัญ             ข 
1. รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต    1 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  
2. ผลการดำเนินงานโครงการกจิกรรม         4 
3. แผนป้องกันและปราบปรามการทจุรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    7 
4. รายละเอียดการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต     7 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 



๑ 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของโรงเรียนบ้านเลิง รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

แล้ว 

ความก้าวหน้าการดำเนินการ รายละเอียดการดำเนินการและผล
การดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถงึ
กำหนด 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา        

1 กิจกรรมประชุม เสวนา ถอดบทเรียนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของโรงเรียน 

500 500 - - ✓ 1. ประชุมเพื่อถอดบทเรยีนการ
ประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการ ดำเนินงานของโรงเรียน
ประจำป ีงบประมาณ 2565 เพื่อ
หาจุดเด่นและ จุดที่ควรพัฒนาอย่าง
เร่งด่วน ในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 
เวลา 09.00- 12.00 น. ณ ห้อง
ประชุมโรงเรียนบ้านเลิง 
2. ประชุม/เสวนา ถอดบทเรียน 
“โรงเรียนสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน” 
ใน วันที่ ๑3 ตุลาคม 2564 เวลา 
09.00-12.00 น. ณ หอ้งประชุม 
โรงเรียนบ้านเลิง 

ฝ่ายวิชาการ 
นางสาวมาริสา  

เฮียงสาและคณะ 
 

และฝ่าย
บริหารงานทั่วไป 
นางเงิน ไสยกิจ 

และคณะ 



๒ 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

แล้ว 

ความก้าวหน้าการดำเนินการ รายละเอียดการดำเนินการและผล
การดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถงึ
กำหนด 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถ
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม 

       

2 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม สรา้งจิตสำนึก
สาธารณะ 

500 500 - - ✓ 1. ประกาศเจตจำนงในการบริหาร 
โรงเรียนประจำปีงบประมาณ 
2565 
2. ประกาศนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนนิงาน 
ประจำปีงบประมาณ 2565 
๓.ประชุมเชิงปฏิบัติการแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม สรา้งจิตสำนึก
สาธารณะ 

ฝ่ายวิชาการ 
นางสาวมาริสา  

เฮียงสาและคณะ 
 

และฝ่าย
บริหารงานทั่วไป 
นางเงิน ไสยกิจ 

และคณะ 

โครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการ 
ปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต 

       

3 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม “โครงการ 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ 
บุคลากร เจา้หน้าที่ในโรงเรียน และ 
นักเรียน 

3,500 3,500 ✓ - - 1. ประชุมออกแบบกิจกรรมเข้าค่าย 
คุณธรรม “โครงการส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร และ
นักเรียนในโรงเรียน วันที ่2 

ฝ่ายบริหารบุคคล 
นางฉวีวรรณ์ สาย
จำปา และคณะ 



๓ 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

แล้ว 

ความก้าวหน้าการดำเนินการ รายละเอียดการดำเนินการและผล
การดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ถงึ
กำหนด 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

สิงหาคม 2565 เวลา ๑๖.00-1๗:
00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้าน
เลิง 
๒. ดำเนินการเข้าค่ายคณุธรรม ณ 
วัดหัวหิน บ้านสะอาด ตำบลเมือง
เก่า อำเภอเมือง จังหวดัขอนแก่น 

โครงการยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

       

4 กิจกรรมประชุมชี้แจงใหป้ฏิบัติตามแนว
ทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสฯ 

500 500 - - ✓ ประชุมเชิงปฏิบัติแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
และการดำเนินงานแต่ละ
ปีงบประมาณในสถานศึกษา 

นางสาวมาริสา 
เฮียงสา  

นางสาวศุภัสร  
ชำปฏิ 

5 การจดัทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ 
สาธารณะ 

- - - ✓ - 1. โรงเรียน มีเว็บไซต์ทีพ่ร้อม
สำหรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ 
2. โรงเรียน มีเว็บไซต์ที่เปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะอย่างเป็นปัจจุบัน 

นางสาวศุภัสร  
ชำปฏิ 

6 กิจกรรมการประเมิน ITA - - - ✓ - 1. กิจกรรมการนำข้อมูลตัวชี้วดั OIT 
ขึ้นสู่เว็บไซต์ 

นางสาวศุภัสร  
ชำปฏิ 



๔ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนบ้านเลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษา 

กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านเลิง  
1. เหตุผลความจำเป็น 

ด้วย รัฐบาลได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ในการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สอดคล้องกับ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2560) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตของ
หน่วยงานในสังกัดเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านการจัดการศกึษา 
เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึด
มั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 

โรงเรียนบ้านเลิง ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ได้
ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต ิประเด็น การต่อต้านการทจุรติ
และประพฤติมิชอบ เพื่อรว่มสร้างจิตสำนึกและค่านยิมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อการทจุรติประพฤติมิชอบทุก
รูปแบบ เพื่อวางรากฐานการปลูกจติสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติของประเทศชาติ  

2. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรของโรงเรียนบ้านเลิง มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับ โรงเรียน

และชุมชน  
2. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของโรงเรียนบ้านเลิง 
3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกโรงเรียนบ้านเลิง ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
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3. เป้าหมาย  
โรงเร ียนบ ้านเล ิง  ร ับการประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงาน ( Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานยึด
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเน่ือง  
   

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 1. บุคลากรในโรงเรียนบ้านเลิง     จำนวน      ๘     คน 
 2. นักเรียน       จำนวน      7๑   คน 

5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ปี 2565 
1. ประชาชนมีว ัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 

1. ร ้อยละของน ักเร ียนในส ังก ัดสำน ักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีพฤติกรรมที่
ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 

2. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA  

ร้อยละ 65 
(85 คะแนนข้ึนไป) 
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6. กิจกรรม - ตัวชี้วัด – เป้าหมาย – งบประมาณ  

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จำนวน ม.ค. 

65 
ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1 .ก ิ จ ก รรมส ่ ง เ สร ิ มและสร ้ า ง
ภาพลักษณ์ที ่ดีของสถานศึกษาใน
การต่อต้านการทุจริต ดังนี้ 
 1.1 กิจกรรมประชุมถอดบทเรียน
การประเม ินค ุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานฯ ปี 2564 
ของโรงเรียนบ้านเลิง 
  1.2 การประกาศเจตจำนงสุจริต/
ก ำ ห น ด น โ ย บ า ย แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ
เจตนารมณ์งดรับของขวัญ (No Gift 
Policy) 
  1.3 กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 
  1.4 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
แสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันการ
ทุจริต 
  1.5 กิจกรรมประชุม/เสวนาการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลประโยชน์
ทับซ้อน 

บุคลากรมีความ
ตระหนักรู้ในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต มีค่านิยม
ร่วมต้านทุจริตและ
มีจิตสำนึก
สาธารณะ 

ร้อยละ 90 2,000          ฝ่ายบริหารทั่วไป 

2.กิจกรรมพัฒนาด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฎิบัติงาน 

บ ุคลากรภายใน
โรงเรียนบ้านเลิง 

ร้อยละ 90 1,000          ฝ่ายบริหารบุคคล 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จำนวน ม.ค. 

65 
ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

  2.1 กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัยให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 
  
3. พัฒนาความรู้ให้บุคลากรทุก
ระดับในการป้องกันและและ
ปราบปรามการทุจริต 
  3.1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
"การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน"  

บุคลากรภายใน
โรงเรียนได้รับการ
พัฒนาความรู ้
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และการ
ป้องกัน
ปราบปรามการ
ทุจริต 

ร้อยละ 90 1,000          ฝ่ายบริหารบุคคล 

4. สถานศึกษาใสสะอาด 
  4.1 กิจกรรมการประชุมเตรียม
ความพร้อมการเปิดเผยข้อมูล (Open 
Data) ประจำปี 2565 
  4.2 การประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตาม
แนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ 
  4.3 กิจกรรมการประเมิน ITA สถาน
ศึกษาอนไลน์ 

ผลการประ เมิน 
ITA ไม ่ น ้ อยกว่ า
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 85 1,000          ฝ่ายวิชาการ 

รวม 5,000           
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7. ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 
 
8. สถานที่/พื้นท่ีดำเนินการ 

โรงเรียนบ้านเลิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 
9. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ (Impact) 

1. บุคลากรของโรงเรียนบ้านเลิง มีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

2. โรงเรียนบ้านเลิง มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์
การทุจริต 

3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดี
ขึ้น  
 
10. การติดตามประเมินผล  
 1. รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม และการรายงานผลการดำเนินกิจกรรม ITA Online ของสถานศึกษา 
 2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ( Integrity and 
Transparency Assessment Online: ITA Online) 
 
  

ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ                      ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ 
                   ( นางสาววจนะพร  สีเกาะ )                    (นางนัฎฐิกา  ชัยสา ) 

     ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านเลิง                     ตำแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านเลิง 
   

  
 
 
 

 
                             ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ    

           ( นายวิชัย  รตันวรรณ ี) 
          ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิง 

 
 


