
รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของโรงเรยีนหนองชาดพทิยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1 รอบ 6 เดือน (1 เมษายน 256๔ – 3๐ กนัยายน 2564) 

(ใหน้ าข้อมลูกจิกรรมใน O39 แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทจุรติมารายงาน โดยรายงานแค ่6 เดือน) 
****************************************** 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
งบประมาณ
ที่เบกิจา่ย

แลว้ 
ความกา้วหนา้การด าเนนิการ 

รายละเอยีดการด าเนนิการ
และ 

ผลการด าเนนิงาน 
ผูร้บัผดิชอบ 

กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ยงัไมถ่งึ
ก าหนด 

อยูร่ะหวา่ง
ด าเนนิการ 

ด าเนนิ 
การแลว้
เสรจ็ 

1. กิจกรรมประชุม เสวนา ถอดบทเรียนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 
1. ประชุมเพ่ือถอดบทเรียนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
2. ประชุม/เสวนาถอดบทเรียน “โรงเรียน
สุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน” 

 
 

 
 ๕00 

 

 
 

 
๕00 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 
√ 

1. ประชุมเพ่ือถอดบทเรียน
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน เพ่ือหาจุดเด่นและ
จุดที่ควรพัฒนาอย่างเร่งด่วน  
2. ประชุม/เสวนา ถอด
บทเรียน “โรงเรียนสุจริต ไม่
คิดคอร์รัปชัน”  

นางสาวจารุณี  ผาสุข 
นางสุนันทา  พานพิมพ์ 

2.  กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์บริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและก าหนดนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
1. กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ 
2. กิจกรรมการประกาศนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
3. กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์
ไหว้พระ  

 
 
 
- 

๕00 
 
- 

 
 
 
- 

๕๐๐ 
 
- 

 

 
 
 
- 
- 
 
- 

 
 
 
- 
- 
 
- 

 
 

 

√ 

√ 

√ 

1. ประกาศเจตจ านงในการ
บริหารงานโรงเรียนหนองชาด
พิทยาคม  
2. ประกาศนโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2564  
 

นางสาวจารุณี  ผาสุข 
นางสุนันทา  พานพิมพ์ 



ที่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
งบประมาณ
ที่เบกิจา่ย

แลว้ 
ความกา้วหนา้การด าเนนิการ 

รายละเอยีดการด าเนนิการ
และ 

ผลการด าเนนิงาน 
ผูร้บัผดิชอบ 

กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ยงัไมถ่งึ
ก าหนด 

อยูร่ะหวา่ง
ด าเนนิการ 

ด าเนนิ 
การแลว้
เสรจ็ 

       3. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
การเข้าแถวเคารพธงชาติ สวด
มนต์ไหว้พระ และกล่าว
ปฏิญญาเขตสุจริตทุกวัน
จันทร์ มีวินัยและจิตส านึกใน
การปฏิบัติงานที่ดี 

 

3.  กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
สร้างจิตส านึกสาธารณะ 

๕00 ๕๐๐ - - √ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม 
สร้างจิตส านึกสาธารณะ 

นางสาวจารุณี  ผาสุข 
นางพะเนียด  โคตรพงษ์สาร 
นางปิ่นวดี  วิเศษลา 
นายอนุสรณ์  องอาจ 
นางสุนันทา  พานพิมพ์ 

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความ
ตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

       

๔. กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยให้กับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

- - - - √ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ท าดีทุกวันพระ เพ่ือให้เกิด
ความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ท างาน 

นางสาวจารุณี  ผาสุข 
นางสุนันทา  พานพิมพ์ 

 



 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
งบประมาณ
ที่เบกิจา่ย

แลว้ 
ความกา้วหนา้การด าเนนิการ 

รายละเอยีดการด าเนนิการและ 
ผลการด าเนนิงาน 

ผูร้บัผดิชอบ 
กิจกรรมการประเมิน ITA ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและพัฒนานวัตกรรม
การป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยงัไมถ่งึ
ก าหนด 

อยูร่ะหวา่ง
ด าเนนิการ 

ด าเนนิ 
การแลว้
เสรจ็ 

๕. การประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 

๕00 
 

๕00 - - √ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุม
ชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
โรงเรียน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
และความตระหนักเกี่ยวกับการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

นางสาวจารุณี  ผาสุข 
นางสุนันทา  พานพิมพ์ 

6. กิจกรรมปรับปรุงเว็บไซต์ของส านักงานเขตเพ่ือ
รองรับการประเมิน 

- - - - √ 1. โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม  
มีเว็บไซต์ที่พร้อมส าหรับการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสฯ  
 

นางสุนันทา  พานพิมพ์ 
นายชัชรินทร์  ผายม 

 
  



ที่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
งบประมาณ
ที่เบกิจา่ย

แลว้ 
ความกา้วหนา้การด าเนนิการ 

รายละเอยีดการด าเนนิการและ 
ผลการด าเนนิงาน 

ผูร้บัผดิชอบ 
กิจกรรมการประเมิน ITA ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและพัฒนานวัตกรรม
การป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยงัไมถ่งึ
ก าหนด 

อยูร่ะหวา่ง
ด าเนนิการ 

ด าเนนิ 
การแลว้
เสรจ็ 

7. กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 

๕00 ๕00 - - √ ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 

นางสาวจารุณี  ผาสุข 
นางปิ่นวดี  วิเศษลา 
นางสุนันทา  พานพิมพ์ 

8. กิจกรรมวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

๕00 ๕00 - - √ 
ประชุมชี้แจงวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

นางสาวจารุณี  ผาสุข 
นางพะเนียด  โคตรพงษ์สาร 
นางปิ่นวดี  วิเศษลา 
นายอนุสรณ์  องอาจ 
นางสุนันทา  พานพิมพ์ 

9. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก 

500 ๕00 - - √ 
ประชุมชี้แจงพัฒนานวัตกรรม
เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต 
เชิงรุก 

นางสาวจารุณี  ผาสุข 
นางสุนันทา  พานพิมพ์ 
นายชัชรินทร์  ผายม 

10. กิจกรรมการประเมิน ITA - - - √ - 
1. กิจกรรมการน าข้อมูลตัวชี้วัด 
OIT ขึ้นสู่เว็บไซต์ 

นางสาวจารุณี  ผาสุข 
นางสุนันทา  พานพิมพ์ 

 


