
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ประจําปีงบประมาณ

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริต

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ

2564



คำนำ 

รายงานการดำเนินแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564  โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์  
ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปกิจกรรมและโครงการตามแผนการปฏิบัติการป้องกันการท ุจริตประจำปี 2564 ของโรงเรียน                
โพธิธรรมสุวัฒน์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร  โดยประกอบไปด้วย  รายงานผลการดำเนินงาน              
ตามยุทธศาสตร์ทั้งนี้ได้ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้วตาม วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานต่อไป  

 

        โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



สารบัญ 

 

เรื่อง           หน้า 

หลักการและเหตุผล            1  
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564      5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักการและเหตุผล  
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตในภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  โรงเรียน            
โพธิธรรมสุวัฒน์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร  จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อเสริมสร้างให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตลอดจนนักเรียน  ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีด ี
 
วัตถุประสงค์หลัก  

1. เพ่ือยกระดับจิตสำนึกให้กับคณะครูและบุคลากรในการรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ใน 
การต่อต้านการทุจริต  

2. เพ่ือพัฒนาระบบกลไกและมาตรการสร้างมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตให้คณะครูและ 
บุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลภายนอกให้มีความเชื่อม่ันและมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต  

3.  เพ่ือให้คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ด้านการต่อต้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

ยุทธศาสตร์ป้องกันการทุจริต  โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์  ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ 

ปฏิบัติงาน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเครื่องมือและระบบการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับคณะครูและบุคลากรใน 

สถานศึกษาทุกภาคส่วน  
 
ผลการดำเนินงาน  

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ได้ดำเนินการตาม 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
จำนวน 5 กิจกรรม  

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณใน 
การปฏิบัติงาน  

1.1) กิจกรรมการถอดบทเรียน 
1.2) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี   
1.3) กิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
1.4) กิจกรรมสื่อภาพยนตร์สร้างสรรค์สังคมไม่ทนต่อการทุจริต  



1.5) กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานสถานศึกษาออนไลน์ 
(ITA Olime) 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเครื่องมือและระบบการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  

2.1) จัดตั้งศูนย์ร้องเรียนการทุจริต  
2.2) จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ  

3.) ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับคณะครูและบุคลากร 
ในสถานศึกษาทุกภาคส่วน  

3.1) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการต่อต้านการทุจริตให้คณะครูบุคลากรและนักเรียน  
บทสรุป  

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร  ได้ใช้แผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ในการดำเนินงานเพ่ือให้เกิดการทำงานที่มคีวามโปร่งใส  ลดความเสี่ยง 
ต่อการเกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน  จัดกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริต  กิจกรรมการปลูกฝังคุณลักษณะ   
5  ประการ  ของโรงเรียนสุจริต  สร้างเครือข่ายโรงเรียนสุจริต  รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่บุคลากร 
โดยวิธีสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และการสร้างจิตสำนึก 
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
โพธิธรรมสุวัฒน์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 ) 
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  
ปัญหา/อุปสรรค   

ประจำปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนได้รับบุคลากรใหม่มาจำนวนหนึ่งจึงทำให้บุคลากรบางส่วน  
ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ยังไม่ทราบความเป็นมาของโครงการฯ วิธีการ 
ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงานการบูรณา การและการนำแนวทางการปฏิบัติสู่ห้องเรียน 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  

สอดแทรกความรู้ในการจัดอบรม ประชุม สัมมนาและเสวนาให้กับคณะครูและบุคลากรทั้งเก่า 
และใหม่ในโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 

โครงการ/กิจกรรม  เป้าหมาย  ระยะเวลาดำเนินการ  ผลการดำเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างคา่นิยมในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมถอดบทเรียน  1 ตุลาคม 2564 – 
30 กันยายน 2565 

โรงเรียนจัดนิทรรศการแสดงการนำหลักสูตรต้านทุจริตของแต่ละระดับชั้นไปปรับใช่ใน
การเรียนการสอน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมถอด
บทเรียนระดับสถานศึกษา 
ผลผลิต ร้อยละ 80 ของครูและนักเรียนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คัดเลือกผลงาน/
นวัตกรรมถอดบทเรียน 
ผลลัพธ์ ครูและนักเรียนร้อยละ 80 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คัดเลือกผลงาน/
นวัตกรรมถอดบทเรียน 

กิจกรรมบริษัทสร้างการดี คณะกรรมการกิจกรรม  
บริษัทสร้างการดี ปฏิบัติ 
ตามแผนดำเนินโครงการให้ 
บรรลุตามเป้าหมาย:   
นักเรียน 

1 ตุลาคม 2564 – 
30 กันยายน 2565 

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี โดยจัดกิจกรรมบูรณาการกับโครงการธนาคาร
ขยะเพ่ือคัดแยกประเภทของขยะ ลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและนำไปจำหน่ายเป็นขยะ
รีไซเคิล ส่งเสริมทักษะอาชีพและการมีสำนึกรักสิ่งแวดล้อม ความซื่อสัตย์ สุจริต พัฒนา
ทักษะการคิดในการประกอบอาชีพ ผลผลิต ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการสร้างอาชีพที่ซื่อสัตย์ สุจริตและร่วมกิจกรรม ผลลัพธ์ นักเรียนร้อยละ 90 
เข้าใจระบบการทำงานของบริษัทสร้างการดี 

กิจกรรมการขับเคลื่อน 
หลักสูตรต้านทุจริต 

จัดทำหลักสูตรต้านทุจริต 
ศึกษาสำหรับนักเรียน  
เป้าหมาย : นักเรียน 

1 ตุลาคม 2564 – 
30 กันยายน 2565 

โรงเรียนได้นำหลักสูตรต้านทุจริต  จัดสอนในชั่วโมงโฮมรูม  ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น 
ผลผลิต ร้อยละ 100 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการต้านทุจริตและนักเรียน 
เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางต้านทุจริต ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับแนว 
ทางการต้านทุจริต 



โครงการ/กิจกรรม  เป้าหมาย  ระยะเวลาดำเนินการ  ผลการดำเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างคา่นิยมในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
กิจกรรมสื่อภาพยนตร์  สร้างสรรค์สังคม 
ไม่ทนต่อการทุจริต 

มีการจัดกิจกรรม  
สอดแทรกในชั่วโมงสอน 
วิชาต้านทุจริต  
เป้าหมาย:นักเรียน 

1 ตุลาคม 2564 – 
30 กันยายน 2565 

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมสื่อภาพยนตร์สร้างสรรค์สังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
เพ่ือพัฒนา ความสามารถและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน 
ในการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นตามคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
โดยครูผู้สอนนำคลิปเกี่ยวกับการต้านทุจริต  ให้นักเรียนได้วิเคราะห์ปัญหา 
และแนวทางการแก้ปัญหาในชั่วโมงเรียน  ผลผลิต ร้อยละ 80  
ของนักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจเรื่อง การไม่ทนต่อความทุจริต 
มีคุณลักษณะที่ดี 5 ประการ  ผลลัพธ์ ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจ 
ในแนวทางการไม่ทนต่อการทุจริต 

กิจกรรมการประเมินคุณธรรม 
และความโปรงใสในการดำเนินงาน
สถานศึกษาออนไลน์ (ITA Olime) 
 

โรงเรียนดำเนินการ  
รายงานและสรุปผล 
การดำเนินงาน 
ด้านคุณธรรม 
และความโปร่งใส  
เป้าหมาย:ผู้มีส่วนได้ส่วน 
เสียทั้งภายในและ  
ภายนอกสถานศึกษา 

1 ตุลาคม 2564 – 
30 กันยายน 2565 

โรงเรียนได้บริหารจัดการโรงเรียนตามมาตรฐานโรงเรียนสุจริต รวมถึงการ 
ดำเนินงาน จัดทำเอกสารเพ่ือรับการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภายในและภายนอก เพ่ือเผยแพร่ ต่อสาธารณะชน  เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใส 
ในการให้บริการและการดำเนินงานผลผลิต  ร้อยละ 90 ของบุคลากร 
เข้าใจในการบริหารงานตามโครงการโรงเรียนสุจริต ผลลัพธ์   
อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน 

 
 

 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรม  เป้าหมาย  ระยะเวลาดำเนินการ  ผลการดำเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเครื่องมือและระบบการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์ 
แจ้งเบาะแสและเรื่อง 
ร้องเรียนการทุจริต 

การจัดตั้งศูนย์แจ้งเบาะแส 
และเรื่องร้องเรียนการ  
ทุจริต การทุจริต 

1 ตุลาคม 2564 – 
30 กันยายน 2565 

มีการจัดตั้งศูนย์แจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนการทุจริต บน website 
ของโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาไม่มีการร้องเรียน   
ผลผลิต ร้อยละ 95 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความ เข้าใจเรื่องการ 
จัดตั้งศูนย์แจ้ง เบาะแสและเรื่องร้องเรียน การทุจริต ผลลัพธ์ ร้อยละ 95 
ไม่มีการร้องเรียน 

กิจกรรมการจัดทำคู่มือ เกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงาน 
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อนของข้าราชการ 

การจัดทำคู่มือ 
เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงาน 
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อนของข้าราชการ 

1 ตุลาคม 2564 – 
30 กันยายน 2565 

การจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ของข้าราชการ มีการประชาสัมพันธ์ ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน 
และประกาศบน website ของ โรงเรียน ผลผลิต ร้อยละ 95 
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความ เข้าใจเรื่องการจัดทำคู่มือ 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ  
ผลลัพธ์ ร้อยละ 95 จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร ้างองค์ความรู้ดา้นการต่อต้านการทุจริตให้กับคณะครูและบุคลกรในสถานศึกษาทุกภาคส่วน 
กิจกรรมเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ 
ด้านการต่อต้านการทุจริต 
ให้คณะครูบุคลากร 
และ นักเรียนในโรงเรียน 

มีการจัดกิจกรรม  
เสริมสร้างความรู้ 
ความ เข้าใจ 
ด้านการต่อต้าน 
การทุจริตให้ 
คณะครูบุคลากร 
และนักเรียนในโรงเรียน 

1 ตุลาคม 2564 – 
30 กันยายน 2565 

มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการ ต่อต้านการทุจริต 
ให้คณะครู บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
ในการประชุมประจำเดือนโดยการทบทวนและสร้างแนวทางการปฏิบัติตนที่ดีงาม  
ผลผลิต ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง 
การต่อต้านการทุจริตให้คณะครู บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน ผลลัพธ์  
ร้อยละ 100 คณะครู บุคลากรและนักเรียนมีความรู้ความ 
เข้าใจเรื่องด้านการต่อต้านการทุจริตให้คณะครู 

 
 



รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริต

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

ประจําปีงบประมาณ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ

2564

(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)


