
 
รายงานผลการด าเนนิโครงการ 

ตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา 2565 
 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
อ าเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 



 
ค าน า 

 
รายงานการด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต จัดท าขึ้นเพื่อรวบรวม

หลักฐานเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของโครงการ รูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ข้าราชการ
ครู และบุคลากรภายในโรงเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล การด าเนินงานท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและโรงเรียน รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผลการด าเนินงาน การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ความส าเร็จของโครงการ การสรุปผลความส าเร็จและความพึงพอใจของผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ประมวล
ภาพการจัดกิจกรรมและหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการน าข้อมูลส าหรับการวางแผนการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ประจ าปีการศึกษา 2565 เป็น
ข้อมูลพื้นฐานประกอบการต่างๆ ของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทอง
อุปถัมภ ์สามารถพัฒนานักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนมหาภาพกระจาดทอง
อุปถัมภ์ ให้มีมาตรฐานทางการศึกษา รวมท้ังเป็นข้อมูลส าหรับบุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องส าหรับการจัดกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน สร้างความเช่ือมั่นต่อชุมชนต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายภูวดล  ขันค ามาละ 
                                          ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สารบญั 
เร่ือง            หน้า 
บันทึกข้อความรายงานผลการด าเนินโครงการ       1 
แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ         2 
 
ภาคผนวก            6 
- ประมวลภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์      อ าเภอเมือง         จังหวัดสมุทรปราการ 
ท่ี .......................วันท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ.2565 
เรื่อง     รายงานผลการด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกนัการทุจริต 
.................................................................................................................................................................................... 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

ข้าพเจ้านายภูวดล  ขันค ามาละ  ต าแหน่ง ครู ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ได้รับผิดชอบโครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 เพื่อด าเนินโครงการ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการคือ 

1. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตให้แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

2. เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในหน้าท่ีความรับผิดชอบ และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากปัญหา 
การทุจริต 

3. เพื่อลดโอกาส ส่ิงจูงใจ ในการใช้อ านาจหน้าท่ีของตนไปในทางท่ีไม่ชอบ 
4. เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

(Integrity andTransparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ 2565 โดยมีระยะเวลาการด าเนินงานระหว่าง
วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 

 
บัดนี้ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ได้ด าเนินการเสร็จส้ินเป็นท่ี 

เรียบร้อยแล้ว จึงรายงานผลการด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต  
ตามแบบรายงานการด าเนินโครงการ เอกสารตามแนบ 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
                                                                                 ลงช่ือ 
                                                                                         (นายภูวดล  ขันค ามาละ) 

                          ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
ความคิดเห็นผู้อ านวยการ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
 
                                                                                 ลงช่ือ 

                                                                              (นายอิทธิพัทธ์  ธีระวรรณสาร) 
                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
 



แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 

ช่ือโครงการ   ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 
กิจกรรม   อบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
หน่วยงาน   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายภูวดล  ขันค ามาละ 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ 
ก าหนด วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 
มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน แบบ 
บูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให้มีมาตรฐานสากลโดยมี 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการ 
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
20 ปี (ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ  
20ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง คนไทยไม่โกง และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) 

ท้ังนี้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีแผนงานและโครงสร้างส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและ 
ธรรมาภิบาลในภาครัฐ แผนงานท่ี 5.9 การสร้างกลไก ยับยั้ง และ สร้างความตระหนักรู้ เพื่อป้องกนัการทุจริตท่ี 
กล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด โรงเรียนสุจริต 
เพื่อสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด 
มีวินัย ซื่อสัตย์อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

การป้องกันการทุจริตนับเป็นเรื่องส าคัญไม่น้อยไปกว่าการปราบปรามการทุจริต เพราะเป็นการดับ 
ปัญหาท่ีสาเหตุ ซึ่งหากปล่อยให้มีการทุจริตเกิดข้ึนก็จะสร้างปัญหา สร้างความเสียหายแก่สังคมและประเทศชาติ 
ต้องยอมรับกันว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรเป็นเรื่องท่ีมีค าครหา และข่าวสารการทุจริตท่ีเผยแพร่ในส่ือต่างๆ 
ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่น และภาพลักษณ์ขององค์กร ประกอบกับมีปัจจัยนานับประการท่ีคอยยั่วยวนใจ  
บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนภาพ
กระจาดทองอุปถัมภ์เล็งเห็นถึงความส าคัญของการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต จึงได้
จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตให้แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาโรงเรียนภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

2.2..เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในหน้าท่ีความรับผิดชอบ และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจาก 
ปัญหาการทุจริต 

2.3 เพื่อลดโอกาส ส่ิงจูงใจ ในการใช้อ านาจหน้าท่ีของตนไปในทางท่ีไม่ชอบ 
 
 



3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
- ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนภาพกระจาดทองอุปถัมภ์เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 
3.2 เชิงคุณภาพ 
- ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ได้รับการส่งเสริมคุณธรรม

และจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตมีความตระหนักต่อหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพิ่มข้ึน 
4. วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด าเนินการ ระยะเวลา  

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/ 
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ (บุคคล/
กลุ่มงาน) 

1. วางแผน (Plan)  - ประชุมวางแผนการจดัโครงการ 
- เสนอโครงการและแตง่ตัง้ผู้ รับผิดชอบ 
- จดัท าคูมื่อสง่เสริมคณุธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกนัการทจุริต 

มิถนุายน 2565  ไม่ใช้
งบประมาณ 

นายภูวดล  ขันค ามาละ 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

- ด าเนินโครงการกิจกรรมอบรมส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการ
ทุจริตให้แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนมหาภาพกระจาด
ทองอุปถัมภ์ 

18 กรกฏาคม 
2565 

3. ตรวจสอบ 
 (Check) 

- สร้างแบบประเมินโครงการ 
- ส ารวจความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมหา
ภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

19-20 
กรกฏาคม 2565 

4. ประเมินผลและ 
รายงาน 
(Action) 

- สรุปผลการด าเนินโครงการ 
- รายงานผลการด าเนินโครงการต่อ
ผู้บริหาร 

22 กรกฎาคม 
2565 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ    

มิถุนายน 2565 - 20 กรกฎาคม 2565 
6. สถานท่ีด าเนินการ    

โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ     

นายภูวดล  ขันค ามาละ 
8. งบประมาณท่ีใช้    

- ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 



9. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
- ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนมหาภาพกระจาดทอง
อุปถัมภ์  ร้อยละ 80 มีความพึง
พอใจ ในกิจกรรม 

การประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ได้รับการส่งเสริม
ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

10.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์มีจิตส านึกและความ
ตระหนักในหน้าท่ีความรับผิดชอบ และผลกระทบท่ีเกิดจากปัญหาการทุจริต 

10.3 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ไม่ใช้อ านาจหน้าท่ี
ของตนไปในทางท่ีไม่ชอบ เมื่อมีโอกาสหรือส่ิงจูงใจ 

 
11. ผลส าเร็จของโครงการ 

11.1 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 
ผลผลิต (Out Put) 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ร้อยละความส าเร็จ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์มี
พฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้างท้ังในระดับโรงเรียนและชุมชน 

85 85 

2. ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของโรงเรียนมหาภาพ
กระจาดทองอุปถัมภ์ 

85 85 

3. พัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับย้ังการทุจริตเชิงรุกของโรงเรียนมหาภาพ
กระจาดทองอุปถัมภ์ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

85 85 

4. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์(Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ปีงบประมาณ 2565 

85 90 

 
 
 
 
 
 

 



ผลลัพธ์(Out Come) 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ร้อยละความส าเร็จ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
สังกัดส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีฐาน
ความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์
ส่วนรวม 

85 85 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
สังกัดส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  มี
กลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตท่ีเข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์
การทุจริต 

85 85 

 
11.2 สรุปผลส าเร็จของโครงการ 
       ผลส าเร็จของโครงการโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 100 
       ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม มีค่าเฉล่ีย 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก 
       เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉล่ียของระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจในระดับดีมาก 
ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจในระดับดี 
ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจในระดับน้อยที่สุด 
 

12. สรุปในภาพรวม 
จากการด าเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีข้อค้นพบในการ 

ด าเนินงาน ดังนี ้
12.1 จุดเด่นของโครงการ 
ข้าราชการครูและบุคลากรภายในโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ให้ความร่วมมือและน าผลของการ 

ด าเนินการไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาสร้าง 
ความสุจริตและเท่ียงธรรมในสถานศึกษา 

12.2 จุดท่ีควรพัฒนาของโครงการ ให้มีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้น 
12.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการควรมกีารพัฒนาและด าเนินโครงการต่อเนื่องให้เป็นประจ าทุกปี 

 
 
 

 ลงช่ือ 
                (นายภูวดล  ขันค ามาละ) 
                 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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