
 

 

 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวัดใหญ่ 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต๑ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กระทรวงศึกษำธิกำร 
 

 

 



รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริต โรงเรียนวัดใหญ ่

ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 

โครงกำร/กิจกรรม ท่ี ๑ 
การพัฒนาการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 

ด าเนินงานของโรงเรียนวัดใหญ ่
ควำมส ำคัญของโครงกำร/กิจกรรม 
  พัฒนาและยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) 
วัตถุประสงค์ 

๑) เพื่อขับเคล่ือนการด าเนินการตามเกณฑ์คุณธรรม และความโปร่งใสของโรงเรียน 
๒) เพื่อพัฒนาการด าเนินตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียน 

งบประมำณ 
 - 
ขอบเขต(เป้ำหมำย/ระยะเวลำ) 
   เป้ำหมำย 
  เชิงปริมำณ  โรงเรียนวัดใหญ่ มีเอกสารหลักฐานการด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของสถานศึกษา มีครบถ้วนถูกต้องทุกข้อค าถามจ านวน  ๑๐ ตัวชี้วัด   
  เชิงคุณภำพ  โรงเรียนวัดใหญ่ สามารถขับเคล่ือนการด าเนินการคุณธรรม จริยธรรมของ
สถานศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์คุณธรรม  และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐอย่างครบถ้วนถูกต้อง  ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนวัดใหญ่ เป็นไปอย่างมีธรรมาภิบาล 
 ระยะเวลำ 
  มกราคม – กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

๑) ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์การด าเนินการตามเกณฑ์คุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียน 
๒) จัดท าปฏิทินการด าเนินการตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียน 
๓) แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียน 

โดยแต่งต้ังผู้ก ากับดูแล 
 ๔) ประชุมคณะกรรมการด าเนินการตามเกณฑ์คุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อช้ีแจงเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนวัดใหญ่ 



 ๕) จัดท าข้อมูลผู้ประเมินแบบส ารวจภายใน และผู้ประเมินแบบส ารวจภายนอก และรายงานทางระบบ 
ITA  Online 
 ๖) ประชุมช้ีแจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนวัดใหญ่ในการประเมินแบบส ารวจ
ภายใน แบบออนไลน์ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดใหญ่ ได้ทราบและเข้าใจการ
ด าเนินการประเมิน 
 ๗) ช้ีแจงการด าเนินการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของโรงเรียนวัดใหญ่ ให้แก่ผู้ประเมินภายนอก
ในการประเมินแบบส ารวจความคิดเห็นออนไลน์ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ผลผลิต   
โรงเรียนวัดใหญ่ สามารถขับเคล่ือนการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณธรรมและความโปร่งใสของ 

โรงเรียนวัดใหญ่ ได้ครบทุกกิจกรรมการด าเนินการและสามารถรายงานผลการด าเนินงานตามเอกสารหลักฐานเชิง
ประจักษ์ได้  

ผลลัพธ์ 
 ๑) โรงเรียนวัดใหญ่ มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสอยู่ในระดับสูงมาก 

๒) โรงเรียนวัดใหญ่ มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณธรรมและความโปร่งใส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงกำร/กิจกรรม ท่ี ๒ 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนวัดใหญ่ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๒ 
ควำมส ำคัญของโครงกำร/กิจกรรม 

ขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบสู่การปฏิบัติ 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อจัดท าแผนป้องกันการทุจริตของโรงเรียนวัดใหญ่ 
งบประมำณ 
 - 
ขอบเขต(เป้ำหมำย/ระยะเวลำ) 
 เป้ำหมำย 
  เชิงปริมำณ  โรงเรียนวัดใหญ่ มีแผนงาน/โครงการในการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ 
  เชิงคุณภำพ  โรงเรียนวัดใหญ่ มีแนวทางในการด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตของโรงเรียน 
มีการขับเคล่ือนการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
 ระยะเวลำ 
  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 ๑) แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนป้องกันการทุจริตของโรงเรียนวัดใหญ่ 
 ๒) ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์การด าเนินการท่ีเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนวัดใหญ่ เพื่อให้
ได้ความเส่ียงในภารกิจงานท่ีมีผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วน าสู่แนวทางวิธีการแก้ไขปัญหา ในแผนงาน/โครงการ ใน
แผนปอ้งกันการทุจริตของโรงเรียน 
 ๓) ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนป้องกันการทุจริตของโรงเรียนวัดใหญ่ เพื่อจัดท าแผนงาน/โครงการ 
ให้มีความสอดคล้องกับความเส่ียงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานของโรงเรียนวัดใหญ่ 
 ๔) จัดท าปฏิทินการด าเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตของโรงเรียนวัดใหญ ่
  ๕) จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตของโรงเรียนวัดใหญ่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 ผลผลิต 

กิจกรรม/โครงการในการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ก าลังด าเนินการอยู่ 
 



ผลลัพธ ์
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานในหน้าท่ีเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุก

ขั้นตอน เปิดเผยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  รวมทั้งได้รับความไว้วางใจและความเช่ือมั่นจากประชาชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงกำร/กิจกรรม ท่ี ๓ 
จัดท าระบบป้องกันการรับสินบนของข้าราชการในโรงเรียนวัดใหญ่ 

ควำมส ำคัญของโครงกำร 
 พัฒนาระบบป้องกนัการรับสินบนของข้าราชการ 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อจัดท ามาตรการในการป้องกันการรับสินบนของข้าราชการ 
งบประมำณ 
 - 
ขอบเขต(เป้ำหมำย/ระยะเวลำ) 
 เป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ  โรงเรียนวัดใหญ่ มีระบบป้องกันการรับสินบนของข้าราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
  เชิงคุณภำพ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดใหญ่ปฏิบัติหน้าท่ีความ
รับผิดชอบด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยปราศจากการรับสินบน 
 ระยะเวลำ  
  มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร  

๑) จัดท าประกาศแนวปฏิบัติในการรับสินบนของข้าราชการ เช่น การรับของขวัญเนื่องในโอกาสต่างๆ  
การเรี่ยไร  และการรับแป๊ะเจ๊ียะ(ในการรับนักเรียน) 
 ๒) แจ้งประกาศแนวปฏิบัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบและถือปฏิบัติ 
 ๓) ติดตามการด าเนินตามประกาศแนวปฏิบัติในการรับสินบนของข้าราชการในโรงเรียนวัดใหญ่  

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ผลผลิต 
 ประกาศใช้แนวปฏิบัติการป้องกันการรับสินบน เพื่อใช้เป็นมาตรการและแนวทางป้องกันการรับสินบน 
และเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถือปฏิบัติตาม
ประกาศ เรื่อง มาตรการในการป้องกันการรับสินบนของโรงเรียนวัดใหญ่ 
 ผลลัพธ ์
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ถือปฏิบัติตามมาตรการในการรับสินบนของโรงเรียนวัดใหญ่ 
อย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการเรียกหรือรับของขวัญในโอกาสต่างๆ  ค่ารับรองท่ีเป็นค่าใช้จ่ายสุ่มเส่ียง การเรี่ยไร และ
การรับแป๊ะเจ๊ียะ (รับฝากนักเรียน) 



โครงกำร/กิจกรรมที่ ๔ 
 ปรับปรุงเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
โรงเรียนวัดใหญ่ 
ควำมส ำคัญของโครงกำร 
 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี และการด าเนินงานในด้านการส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้มีเว็บไซต์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของโรงเรียนวัดใหญ่ 
งบประมำณ 
 - 
ขอบเขต(เป้ำหมำย/ระยะเวลำ) 
 เป้ำหมำย 
  เชิงปริมำณ 
   โรงเรียนวัดใหญ่ มีเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์การเดินการตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนวัดใหญ่ 
  เชิงคุณภำพ 
   โรงเรียนวัดใหญ่ สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินการตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนวัดใหญ่ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 
 ระยะเวลำ 
  เมษายน – กันยายน ๒๕๖๒ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 ๑) ศึกษาข้อมูลการด าเนินการในแต่ละข้อค าถาม ITA ท่ีต้องขึ้นเว็บไซต์ 
 ๒) ออกแบบเว็บไซต์ 
 ๓) จัดท าเว็บไซต์ เพื่อรอข้อมูลจากผู้รับผิดชอบในแต่ละข้อค าถาม ITA 
 ๔) รับเอกสารจากในแต่ละข้อค าถาม ITA 
 ๕) อัพโหลดข้อมูลการด าเนินการข้อค าถามใน ITA ท่ีต้องขึ้นเว็บไซต์ให้ครบทุกข้อค าถามท่ีก าหนดไว้ 
 ๖) ปรับปรุงข้อมูลการด าเนินการในแต่ละข้อใน ITA ให้เป็นปัจจุบัน 
 
 
 



ผลกำรด ำเนินงำน 
 ผลผลิต 
  เว็บไซต์ของโรงเรียนวัดใหญ่ ได้รับการปรับปรุงข้อมูลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนวดัใหญ่ 
 ผลลัพธ ์
  ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และผลการด าเนินการ
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนวัดใหญ่ได้อย่างเปิดเผยและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
รวมทั้งส่งผลให้การด าเนินงานของโรงเรียนวัดใหญ่  ได้รับความไว้วางใจและความเช่ือมั่นจากประชาชน 


