
 

รายงานการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ ์  ตาํบลสาํโรงเหนือ  อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ 2565 

  ไตรมาสท่ี 3 และ 4 (เมษาถึงกนัยายน 2565) 

 

 

โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ ์  ตาํบลสาํโรงเหนือ  อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 



รายงานผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัติการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ ์  ตาํบลสาํโรงเหนือ  อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 

สาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1  ไตรมาสที่ 3 และ 4 (เมษาถึงกนัยายน 2565) 

กิจกรรม ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ขอบเขต 

(เป้าหมาย/

ระยะเวลา) 

ผลการดาํเนินงาน 

1. การประกาศเจตจาํนง 

การบริหารงานดว้ยความ 

ซ่ือสัตยสุ์จริต 

ร้อยละ 90 ของ

ความสาํเร็จใน การ

ปฏิบติังานตามแนวทาง

ปฏิบติั  

บุคลากรทุกระดบัมีจิตสาํนึกและ 

พฤติกรรมที่สามารถแยกแยะ ระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์

ส่วนรวมประพฤติ ตนเป็นพลเมืองดีมี

คุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคล 

ตน้แบบ  

เม.ย. - ก.ย. 2565 มีการประกาศเจตจาํนง 

จาํนวน 2 ภาษา ไดแ้ก่ 

ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 

2. การประกาศนโยบาย

คุณธรรม และความโปร่งใส

ในการดาํเนินงาน 

ร้อยละ 90 ของ

ความสาํเร็จในการ ปฏิบติั

ติงานตามแนวทางปฏิบติั 

บุคลากรทุกระดบัมีจิตสาํนึกและ 

พฤติกรรมที่สามารถแยกแยะ ระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์

ส่วนรวมประพฤติตน เป็นพลเมืองดีมี

คุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคล

ตน้แบบ 

เม.ย. - ก.ย. 2565 มีการประกาศนโยบาย 

คุณธรรมและความโปร่งใส

ใน การดาํเนินงานบน

เวบ็ไซต์ 



3.กาํหนดจดัโครงการ

ประกวดส่ือ ป้องกนัการ

ทุจริต 

ร้อยละ 90 ของ

ความสาํเร็จใน การ

ปฏิบติังานตามแนวทาง 

ปฏิบติั 

บุคลากรทุกระดบัมีจิตสาํนึกและ 

พฤติกรรมที่สามารถแยกแยะ ระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์

ส่วนรวมประพฤติ ตนเป็นพลเมืองดีมี

คุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคล 

ตน้แบบ 

เม.ย. - ก.ย. 2565 มีการจดักิจกรรมประกวด

ส่ือเพ่ือ ป้องกนัและปราบ

ทุจริตในรูปแบบ โฆษณา 

4. การกล่าวคาํปฏิญาณณว่า

“จะไม ่ทุจริต” หนา้เสาธง

ในวนัจนัทร์ 

ร้อยละ90 ของความสาํเร็จ

ในการ ปฏิบติัติงานตาม

แนวทางปฏิบติัติ  

บุคลากรทุกระดบัมีจิตสาํนึกและ 

พฤติกรรมที่สามารถแยกแยะ ระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์

ส่วนรวมประพฤติตน เป็นพลเมืองดีมี

คุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบคุคล 

เม.ย. - ก.ย. 2565 มีการจดักิจกรรมกล่าวคาํ

ปฏิญาณ ต่อตา้นการทุจริต

ทุกสัปดาห์ 

5. การจดัอบรม PLC ให้กบั

คณะครู และบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนมหา

ภาพกระจาดทองอุปถมัภ ์

ร้อยละ 80 ของจาํนวน

บุคลากร ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรมมีความตระหนกัรู้ 

และไดรั้บการปรับให้มี

ทศันคติและ ค่านิยมทีไ่ม่

ยอมรับการทุจริต 

บุคลากรทุกระดบัมีจิตสาํนึกและ 

พฤติกรรมที่สามารถแยกแยะ ระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์

ส่วนรวมประพฤติตน เป็นพลเมืองดีมี

คุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคล 

เม.ย. - ก.ย. 2565 มีการจดัอบรม PLC ให้กบั

คณะครู และบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนมหา

ภาพกระจาดทองอุปถมัภ ์

 

 

 

 



6. การประชุมเชิงปฏิบติัการ 

"การ กระทาํที่ถอืเป็นเร่ือง

ผลประโยชน์ ทบัซ้อน" 

ร้อยละ 80 ของจาํนวน

บุคลากร เป้าหมายมคีวาม

ตระหนกัและ ปฏิบติัตน

ให้เป็นไปตามแนวทาง 

เร่ืองผลประโยชน์ทบัซ้อน 

บุคลากรทุกระดบัมีจิตสาํนึกและ 

พฤติกรรมที่สามารถแยกแยะ ระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์

ส่วนรวมประพฤติตน เป็นพลเมืองดีมี

คุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบคุคล 

เม.ย. - ก.ย. 2565 ยงัไม่ดาํเนินการ 

7. การสร้างความรับรู้เร่ือง 

ผลประโยชน์ทบัซ้อนให้กบั

คณะครู และบุคลากร

ทางการศึกษา โรงเรียน

โรงเรียนมหาภาพกระจาด

ทองอุปถมัภ ์

ร้อยละ 80 ของจาํนวน

บุคลากร เป้าหมายมคีวาม

ตระหนกัและ ปฏิบติัตน

ให้เป็นไปตามแนวทาง 

เร่ืองผลประโยชน์ทบัซ้อน 

บุคลากรทุกระดบัมีจิตสาํนึกและ 

พฤติกรรมที่สามารถแยกแยะ ระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์

ส่วนรวมประพฤติตน เป็นพลเมืองดีมี

คุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคล 

เม.ย. - ก.ย. 2565 ร้อยละ 100 ของคณะครู 

และ บุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนโรงเรียนมหาภาพ

กระจาดทองอุปถมัภรั์บรู้

เร่ืองผลประโยชน์ทบั ซ้อน 

8. ส่งเสริมกิจกรรมทาํความ

ดีเพ่ือ สาธารณะ แบ่งปัน ลด

ความเห็นแก่ ตวั โดยยึด

หลกัพอเพียง มีวินยั สุจริต 

มีจิตสาธารณะ 

ร้อยละ 80 ของจาํนวน

บุคลากร ไดรั้บการพฒันา

ความรู้เก่ียวกบั คุณธรรม

และจริยธรรม และ 

สามารถนาํความรู้ที่ไดรั้บ 

ประยกุตใ์ช้ในการปฏิบติั 

บุคลากรทุกระดบัมีจิตสาํนึกและ 

พฤติกรรมที่สามารถแยกแยะ ระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์

ส่วนรวมประพฤติตน เป็นพลเมืองดีมี

คุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคล 

เม.ย. - ก.ย. 2565 ร้อยละ 100 ของคณะครู

และ บุคลากรทางการศึกษา

มีความ ตระหนกัและปฏิบติั

หนา้ทีเป็นไป ตามแนวทาง

เร่ือง ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

 

 

 



9. การน าเอกสารหลกัฐาน

เชิง ประจกัษป์ระจ าปี 2565 

ขึ้นเวบ็ไซต ์

ค่าคะแนนเฉลี่ยการ

ประเมิน คุณธรรมและ

ความโปรงใสของ 

โรงเรียนโรงเรียนมหาภาพ

กระจาดทองอุปถมัภร้์อย

ละ 90.00 

บุคลากรทุกระดบัมีจิตสาํนึกและ 

พฤติกรรมที่สามารถแยกแยะ ระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์

ส่วนรวมประพฤติตน เป็นพลเมืองดีมี

คุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคล 

เม.ย. - ก.ย. 2565 มีการน าขอ้มูลเพ่ือเปิดเผย

เวบ็ไซต ์ครบทุก

องคป์ระกอบ 

10. การประชุมช้ีแจงในการ

ปฏิบติั ตามแนวทางการ

ประเมินคุณธรรม ความ

โปร่งใสฯ 

ค่าคะแนนเฉลี่ยการ

ประเมิน คุณธรรมและ

ความโปรงใสของ 

โรงเรียนโรงเรียนมหาภาพ

กระจาดทองอุปถมัภร้์อย

ละ 90.00 

บุคลากรทุกระดบัมีจิตสาํนึกและ 

พฤติกรรมที่สามารถแยกแยะ ระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์

ส่วนรวมประพฤติตน เป็นพลเมืองดีมี

คุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคล 

เม.ย. - ก.ย. 2565 มีการประชุมช้ีแจงให้ปฏิบติั

ตาม แนวทางการประเมิน

คุณธรรมและ ความโปร่งใส

ฯ 

11. การจดัท าแผนปฏิบติั

การ ป้องกนัและปราบปราม

การทุจริต ของส านกังาน

เขตพ้ืนที่ประจาํปี การศึกษา 

2565 

หน่วยงานมีแผนปฏิบติั

การป้องกนั และ

ปราบปรามการทุจริต

ประจาํปี 2565 

บุคลากรทุกระดบัมีจิตสาํนึกและ 

พฤติกรรมที่สามารถแยกแยะ ระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์

ส่วนรวมประพฤติตน เป็นพลเมืองดีมี

คุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบคุคล 

เม.ย. - ก.ย. 2565 แผนปฏิบติัการป้องกนัและ 

ปราบปรามการทุจริตของ

สาํนกังาน เขตพ้ืนที่ประจาํปี

การศึกษา 2565 

12. สร้างส่ือประชาสัมพนัธ์

แนว สร้างสรรคเ์พ่ือให้

เขา้ถึงไดง่้าย น่าสนใจและ

กระตุน้ให้ประชาชน รู้สึก

จาํนวนรูปแบบการ

ประชาสัมพนัธ์ ในดา้น

การต่อตา้นการทุจริตเพ่ือ 

สร้างการรับรู้ 

บุคลากรทุกระดบัมีจิตสาํนึกและ 

พฤติกรรมที่สามารถแยกแยะ ระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์

เม.ย. - ก.ย. 2565 มีการนิเทศติดตามโดยใช้

การนิเทศ ระยะไกลผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ มี



ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการ

ต่อตา้น การทุจริต 

ส่วนรวมประพฤติตน เป็นพลเมืองดีมี

คุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบคุคล 

ความสะดวก รวดเร็วและได้

ขอ้มูล ครบถว้น 

13. การจดัท าและด าเนิน

การตาม ยทุธศาสตร์

ประชาสัมพนัธ์โดยการมี 

ส่วนร่วมของผูบ้ริการและผู้

มีส่วนได ้ส่วนเสีย 

◌้อยละ 80 ของความพึง

พอใจของ ผูรั้บบริการต่อ

ระบบบริการจดัการ งาน

ส่ือสารเพ่ือต่อตา้นการ

ทุจริต (ช่องทาง/การน า

เสนอขอ้มูล 

บุคลากรทุกระดบัมีจิตสาํนึกและ 

พฤติกรรมที่สามารถแยกแยะ ระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์

ส่วนรวมประพฤติตน เป็นพลเมืองดีมี

คุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคล 

เม.ย. - ก.ย. 2565 อยูใ่นระหว่างดาํเนินกา 

     

 


