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คำนำ 

              รายงานการกำกับตดิตามการดำเนนิงานป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็น การต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมชิอบ และ
ยุทธศาสตรช์าติวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔) โดยเป็นไปตามแนวทางการจัดทำ
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการปอ้งกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้แนวทางหลัก ๓ แนวทาง ประกอบด้วย ๑) สร้างจติสำนึก และปลูกฝงัความซื่อสัตยส์ุจริต ๒) 

สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ ๓) เสริมสร้าง ประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต รายงานการกำกบัติดตามการ
ดำเนินงานป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 
๑ รายงานผลการดำเนนิงานโครงการตาม แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริตประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน 
ส่วนที่ ๒ผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม ส่วนที่ ๓ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ และส่วนที่ ๔ รายละเอียด การดำเนนิงานโครงการตามแผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มสี่วนเก่ียวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบตัิการป้องกัน การทุจริต การ
ดำเนินการตามแผน และการจัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ จนสำเร็จ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
และนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง  

 

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ



 

ข 

สารบัญ 

เร่ือง               หน้า 

คำนำ        ก 

สารบัญ        ข 

๑. รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน...........................................................................................................................................................................๑ 

๒. ผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรม .........................................................................................................................................................................................๓ 

๑



๑ 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๔๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๔๖๕) 

(ให้นำข้อมูลกิจกรรมใน ๐๓๙ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตมารายงาน โดยรายงานแค ่ ๖ เดือน) 
****************************************** 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

ความก้าวหน้าการด าเนินการ รายละเอียดการดำเนินการและ ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดขอบ 
ยังไม่ถึง 
กำหนด 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ดำเนิน 
การแล้วเสร็จ 

กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา        

๑ กิจกรรมประชุม เสวนา ถอดบทเรียน การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ดำเนินงานของโรงเรียน 

- -   ✓ 

๑. ประชุมเพื่อถอดบทเรียนการประเมนิ คุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของโรงเรียนประจำป ี
งบประมาณ ๒๕๖๔ เพือ่หาจุดเด่นและ จุดที่ควร
พัฒนาอยา่งเร่งด่วน ในวันที่ ๑๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชมุโรงเรียน บ้าน
หินลาดวังตอ 
๒. ประชุม/เสวนา ถอดบทเรียน “โรงเรียนสุจริต ไม่คิด
คอร์รบัชัน” ใน วันที่ ๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ เวลา 
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหิน
ลาดวังตอ 

นายณัฐพล นาคด ี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถ 

แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

     

  

๒ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแยกแยะ 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์
ส่วนรวม สร้างจิตสำนกึ สาธารณะ 

- -   ✓ 

๑. ประกาศเจตจำนงในการบริหาร โรงเรียนประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕  
๒. ประกาศนโยบายคุณธรรมและความ โปร่งใสในการ
ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วันที่ 1 
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
๓.ประชุมเชิงปฏิบัติการแยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม สร้างจิตสำนึก

นายสุพัฒน์ นรินยา 
ผู้อำนวยการโรงเรียนและ

คณะครู 



 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

ความก้าวหน้าการด าเนินการ รายละเอียดการดำเนินการและ ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดขอบ 
ยังไม่ถึง 
กำหนด 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ดำเนิน 
การแล้วเสร็จ 

สาธารณะ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

โครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการ 

ปฏิบัติงานเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
     

  

๓ กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม “โครงการ ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่ม ประสิทธภิาพใน
การปฏิบัติงานของ บุคลากร เจ้าหนา้ที่ใน
โรงเรียน และ นักเรียน 

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐   ✓ 

๑. ประชุมออกแบบกิจกรรมเข้าค่าย คุณธรรม 
“โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ ปฏบิัติงานของบุคลากร เจ้าหน้าที่
ใน โรงเรียน วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐-
๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบ้านหินลาดวงัตอ 
๒.ดำเนินการเข้าค่ายคุณธรรมโดยการเชิญวิทยากรมา
อบรมวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุมโรงเรียน
บ้านหินลาดวังตอ 

นางรัตนาภรณ์ เรืองแหล้ 
 

โครงการยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
     

  

๔ กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนว 
ทางการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสฯ - -   ✓ 

ประชุมเชิงปฏิบัติแนวทางการประเมิน คุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ และการ ดำเนินงานแตล่ะปีงบประมาณ
ใน สถานศึกษา 

นางสาวสุภาพร จันทะเฆ ่
นางจุฑามาศ ซินโส 

 
๕ การจัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ 

สาธารณะ 
- -  ✓  

๑. โรงเรียน มีเว็บไซต์ที่พร้อมสำหรับ การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ  
๒. โรงเรียน มีเว็บไซต์ที่เปิดเผยข้อมูล สาธารณะอย่าง
เป็นปัจจุบัน 

นางสาวสุภาพร จันทะเฆ ่
นางจุฑามาศ ซินโส 

นางสาวคุณิตา สุนทรรักษา 
นางสาววัชรพรรณ โสนายะ 

นายชิตณรงค์ พรมเวียง 
๖ กิจกรรมการประเมิน ITA 

- - ✓   

๑. กิจกรรมการนำข้อมูลตวัชี้วัด OIT ขึน้ สู่เว็บไซต์ นางสาวสุภาพร จันทะเฆ ่
นางจุฑามาศ ซินโซ 

นางสาวคุณิตา สุนทรรักษา 
นางสาววัชรพรรณ โสนายะ 

นายชิตณรงค์ พรมเวียง 



๑ 

 

 

ผลการดำเนินโครงการ 
 

 

 



 

 
 
 

 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 


