
 



 

คำนำ 

รายงานการดำเนินแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ฉบับนี้จัดทำขึ้น 

เพื่อสรุปกิจกรรมและโครงการตามแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ของโรงเรียนมหาธิคุณวิทยาโดยประกอบไปด้วย รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น 

แล้วตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานต่อไป 

 

โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 



 

สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๑ 

ผลการดำเนินงาน                                                                                         ๔ 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔                                            ๗ 



หลักการและเหตุผล 
ตามยุทธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ (ระยะท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)                                                                                                        

โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึก ทัศนคติและคา่นิยมในการต่อต้านการทุจริตว่าด้วยการป้องกันและปราปปรามการทุจริต 
ในภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ โรงเรยีนมหาธคิุณวิทยา 
ดำเนินการจดัทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อเสริมสรา้งให้บุคลากร                                                                          
ตลอดจนนักเรียนตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาธิบาลใหเ้ป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
 

วัตถุประสงค์หลัก 

๑. เพ่ือยกระดับจิตสำนึกให้กับคณะครูและบุคลากร ในการรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ 

   ๒. เพื่อพัฒนาระบบกลไก และมาตรการ สร้างมาตรฐานการต่อต้านการทุจริต ให้คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
       และบุคคลภายนอกให้มีความเชื่อมั่นและมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 
    ๓. เพื่อให้คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้ด้านการต่อต้านป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 
 
 
ยุทธศาสตร์ป้องกันการทุจริต โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา

ประกอบด้วย ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑    สร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒     พัฒนาเครื่องมือและระบบการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓     เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับคณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา  



ผลการดำเนินงาน 
โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต ๑ ได้ดำเนินการแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต        

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในรอบ ๑๒ เดอืน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ) จำนวน ๖ กิจกรรม 
 

1.) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน      
1.1กิจกรรมการอบรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อยเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาธิบาล ในสถานศึกษา 

  ป้องกันการทุจริต โครงการโรงเรียนสุจริต

1.2กิจกรรมกิจกรรมสื่อภาพยนตร์สร้างสรรค์สังคม ไม่ทนต่อการทุจริต ตามคุณลักษณะที่ดี ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต 
1.3กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต 

2.) ยุทธศาสตร์ที่ ๒
2.1จัดตั้งศูนย์ร้องเรียนการทุจริต

2.2จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของราชการ 
 
3.)ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับคณะครูและบุคลากรในสถานศึกษาทุกภาคส่วน 
3.1 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการต่อต้านการทุจริตให้คณะครู บุคลากรและนักเรียน      

 

  บทสรุป 
   โรงเรียนมหาธิคุณวิทยาได้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 เป็นเครื่องมือในการกำกับการทำงานและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการทำงาน 
 ลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นรวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่บุคลากร  
 โดยมีความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างจิตสำนึกปลูกฝังคุณธรรม 
 และความซื่อสัตย์สุจริต 
   ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔) เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

 
 

ปัญหา/อุปสรรคประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ 

บุคลากรยังไม่เข้าใจในการบูรณาการความรู้สู่ห้องเรียนและการสร้างหลักสูตร 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

จัดอบรมแกนนำเพ่ือให้พ่ีเลี้ยงกับคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

                                   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 

ในรอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

    

ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๑ สร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรมการอบรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย 
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึษา ป้องกันการทุจริต โครงการ
โรงเรียนสุจริต 

 

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
สพฐ.น้อย มีการจัดกิจกรรม อย่างน้อยปี
ละ ๑ ครั้ง 

 

๑ ตุลาคม๒๕๖๓ - 
๓๐ กันยายน 
๒๕๖๔ 

สถานศึกษาได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมการอบรม 
 สถานศึกษาได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมการอบรม 
ป.ป.ช. สพฐ.น้อย กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต 
โครงการโรงเรียนสุจริต เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วม
โครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้และผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้
ทางการปฏิบัติ ตลอดจนสอดส่องดูแลความสุจริตของ
โรงเรียนสู่การปฏิบัติ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ๑๕ คน มี
ความเข้าใจร้อยละ ๙๐ 

   

    

  
 

  

    

    



โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

    

กิจกรรมสื่อภาพยนตร์สร้างสรรค์สังคม  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมสื่อ
ภาพยนตร์ 

ไม่ทนต่อการทุจริต  สร้างสรรค์สังคม ตาม 

    คุณลักษณะที่ดี คุณลักษณะที่ดี ๕ ประการ 

๕ ประการ ของโรงเรียนสุจริต ของโรงเรียนสุจริต 

 

 

กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตร โรงเรียนได้นำหลักสูตรต้านทุ
ต้านทุจริต สอดแทรกในการจัดกิจกรรม 

                                                           การสอนในทุกระดับชั้น 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
- ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 

 
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓   - 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมสื่อภาพยนตร์สร้างสรรค์สังคมต่อ           
การทุจริต เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความซื่อสัตย์ ไม่ทน
ต่อการทุจริตโดยได้สร้างภาพยนตร์และมีคุณลักษณะที่ดี ๕ 
ประการ ตามหลักโรงเรียนสุจริต นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจ ร้อยละ ๙๐ 

 
 
 

 

   โรงเรียนได้นำหลักสูตรต้านทุจริตมาสอดแทรกในกิจกรรม      
   การเรียนการสอนในทุกระดับชั้น ร้อยละ ๑๐๐ คณะครูและ  
   นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้าน 
   ทุจริต 

    

    

    

 
 
 

   



โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินงาน 
    

ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเครื่องมือและระบบการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
กิจกรรมการจัดกาจัดต้ังศูนย์แจ้งเบาะแสและเรื่อง 

มีการจัดต้ังศูนย์แจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 

 
 
 
 

 

ร้องเรียนการทุจริต 

๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓ - ๓๐ 
กันยายน 
๒๕๖๔ 

มีการจัดต้ังศูนย์แจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผ่าน website ของโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา ในรอบ ๑๒ 
เดือนที่ผ่านมาไม่มีการร้องเรียนเนื่องจากโรงเรียนได้จัดทำ
แนวการปฏิบัติ และประชุมชี้แจงต่อสาธารณะ ร้อยละ ๙๐ 
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ การจัดต้ังศูนย์
แจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

    
    
    
    
    

กิจกรรมการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของราชการ 
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ 

  

๑ ตุลาคม    
๒๕๖๓ - ๓๐ 
กันยายน      
๒๕๖๔ 

 

มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ๔ กลุ่มภารกิจ คือ
ฝ่ายงานทั่วไป ฝ่ายงานแผนและงบประมาณ ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล ฝ่ายวิชาการ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ข้าราชการมีการประชาสัมพันธ์ให้กับคณะครู บุคลากร 
นักเรียน หน่วยงาน และประกาศบน website ของโรงเรียน 
ร้อยละ ๑๐๐ 

    

    



    

ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับคณะครูและบุคลากรในสถานศึกษาทุกภาคส่วน 
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านมี
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ต่อต้านการทุจริตให้คณะครู บุคลากรและ
นักเรียนในโรงเรียน 

   ด้านการต่อต้านการทุจริตให้
คณะครูบุคลากร และนักเรียนใน
โรงเรียน 

๑ ตุลาคม    
๒๕๖๓ - ๓๐ 
กันยายน      
๒๕๖๔ 

   มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านการต่อต้านการทุจริตให้คณะครู บุคลากร 
และนักเรียนเข้าร่วมการอบรม คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 
 

 
 

   

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 



 
 

คำสั่งโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
ที่    89 / ๒๕๖4 

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA Online)  
ประจำปี 2564 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
อาศัยอำนาจบังคับบัญชาแลอำนาจหน้าที่ตามความในมาตรา 35 และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติ                       

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2556 อำนาจมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ                                       
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  เพ่ือให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุด                      
และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงแต่งตั้งคณะการทำงาน ดังนี้ 

๑.คณะกรรมการอำนวยการ 
๑. นางประกันเล็ก  โพธิชัย   ประธานกรรมการ 
๒. นายนพรัตน์  สุบรรทม   กรรมการ 
๓. นางสุมาลี     บุญเลิง    กรรมการ 
๔. นางบุญนภา  โชติชัยธนากุล   กรรมการ 
๕. นายอาทิตย์  บุตรดี    กรรมการเลขานุการ 

     มีหน้าที่  1.อำนวยการให้งานสำเร็จ 
2. ให้คำปรึกษา  แนะนำ 

๒.คณะกรรมการดำเนินงาน 
๑. นายอาทิตย์  บุตรดี    ประธานกรรมการ 
๒. นางสุมาลี    บุญเลิง    กรรมการ 
๓. นางนกขลักษณ์  เฉยฉิว   กรรมการ 
๔. นางบุญนภา    โชติชัยธนากุล   กรรมการ 
๕. นางสาวรังสิมา   สงเคราะห์   กรรมการ 
๖. นางฉัตรธิดา  รัตนดิษฐ์   กรรมการ 
๗. นายวีระพงษ์   อุทะลา   กรรมการ 
๘. นายนพรัตน์  สุบรรทม   กรรมการ 
๙. นางชยิสรา     สีดาเหลา   กรรมการ 
๑๐. นางรัตนาภรณ์  ปังสี    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  1.จัดทำเอกสารประกอบตัวชี้วัด 

2. จัดทำเว็บไซต์สำหรับการประเมิน 

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดผลดีแก่ราชการ 

สั่ง  ณ วันที่  8 ตุลาคม ๒๕๖4 
 
 

(นางประกันเล็ก  โพธิชัย) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 

 
 


