
 

 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

โรงเรียนวัดใหญ่ 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจรติ โรงเรียนวัดใหญ ่

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของโรงเรียนวัดใหญ่ 
กิจกรรมที่ ๑   พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
                  โรงเรียนวัดใหญ่  

-  ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

-  ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

-  ติดตามแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้และการรับของขวัญ เพื่อให้บุคลากรถือปฏิบัติเป็นไป 

ตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายกระทรวง ในการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความตระหนัก มีองค์ความรู้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนวดัใหญ่ 

 เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
  -  ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดใหญ่ จ านวน ๓๘ คน  มีความตระหนัก
ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
  -  โรงเรียนวัดใหญ่ มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับ  
สูงมาก ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐  
 เชิงคุณภาพ  บุคลากรของโรงเรียนวัดใหญ่ ปฏิบัติงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างเป็นธรรม โปร่งใส
และมีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา 
 เมษายน – กันยายน ๒๕๖๒ 

 

 

 



ขั้นตอนการด าเนินการ 
 ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
 ๑) จัดท าร่างประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนวัดใหญ่ จ านวน ๒ ภาษา (ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ) 

๒) เสนอร่างประกาศเจตจ านงฯ ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหญ่ พิจารณาลงนาม 
๓) น าประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนวัดใหญ่ ท้ัง ๒ ภาษาเผยแพร่ทางเว็บไซต์

โรงเรียนวัดใหญ่ 
๔) ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหญ่ประกาศเจตจ านงในการบริหารงานของโรงเรียน 
ติดตามแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการให้และรับของขวัญ 
๑) ก าหนดนโยบาย Gift Policy 
๒) ประชาสัมพันธ์เชิญชวน “งดรับของขวัญ” ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนวัดใหญ่ 

งบประมาณ 
 - 

ผลการด าเนินการ 
ด าเนินการแล้วเสร็จในบางส่วนและบางส่วนอยู่ระหว่างด าเนินการ 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนวัดใหญ่ ได้ด าเนินการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญโดยประชาสัมพันธ์เชิญชวน “งดรับ
ของขวัญ” ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน  เพื่อให้บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติและในส่วนของประกาศเจตจ านงการ
บริหารงานได้มีการจัดท าร่างประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน จ านวน ๒ ภาษา ประกอบด้วย ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหญ่  พิจารณาลงนาม 

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
- 

 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมที่ ๒  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนวัดใหญ่ ได้เห็นถึงแบบอย่างท่ีดีในการพัฒนาโรงเรียนสุจริตและการ
ขับเคล่ือนการด าเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของสถานศึกษา 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดใหญ่ จ านวน ๓๘ คน ได้เห็นถึงแบบอย่างท่ีดีใน
การพัฒนาโรงเรียนสุจริต 
 เชิงคุณภาพ 
  บุคลากรของโรงเรียนวัดใหญ่ ได้รับการพัฒนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการปฏิบัติหน้าท่ีความ
รับผิดชอบให้มีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีธรรมาภิบาล 

ระยะเวลา 
 เมษายน – กันยายน ๒๕๖๒ 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
 ๑) ประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่คณะกรรมการขับเคล่ือนการด าเนินงาน 
 ๒) ประชุมช้ีแจงสร้างความตระหนัก สร้างการรับรู้ และสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ข้าราชการและ

บุคลากรภายในโรงเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 

 ๓) แต่ละฝ่ายงานบริหารท้ัง ๔ ฝ่าย ด าเนินการจัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาดูงาน และ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 

 ๔) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 

 ๕) รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาดูงาน และแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 ๖) ประเมินผลการด าเนินการ 

งบประมาณ 

 ๓,๐๐๐.- 

ผลการด าเนินงาน 

 ก าลังด าเนินการอยู่ 

 



สรุปผลการด าเนินงาน 

 มีการประชุมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาดูงานแก่คณะกรรมการขับเคล่ือนการ

ด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เมื่อวันท่ี ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอาคาร ๑ ช้ัน ๓ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

 - 

 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของโรงเรียนวัดใหญ่ 
กิจกรรมท่ี ๓  พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
  - การเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของโรงเรียนวัดใหญ่(ITA) 
  - การประชุมเตรียมความพร้อม 
  - การประชุมช้ีแจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
  - ปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียนวัดใหญ่  ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อพัฒนาระบบงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารและปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  
  โรงเรียนวัดใหญ่ มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน อยู่ในระดับ  
สูงมาก ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
 เชิงคุณภาพ 
  โรงเรียนวัดใหญ่ มีระบบงานท่ีเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 เมษายน – กันยายน ๒๕๖๒ 
 
 



ขั้นตอนการด าเนินการ 
 ๑) ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
โรงเรียนวัดใหญ ่
 ๒) ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการขับเคล่ือนการด าเนินงานตาเกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส 

 ๓) ประชุมช้ีแจงสร้างความตระหนัก สร้างการรับรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการและบุคลากร

ทางการศึกษาเกี่ยวกับหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่บุคลากรในโรงเรียน 

 ๔) แต่ละฝ่ายงานบริหารท้ัง ๔ ฝ่าย ด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

 ๕) ประชุมช้ีแจงสร้างความตระหนัก สร้างการรับรู้ และสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียน 

 ๖) ปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียนวัดใหญ่ ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

 ๗) ประชุมติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของโรงเรียน 

งบประมาณ 

 - 

ผลการด าเนินงาน 

 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 มีการประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
เพื่อช้ีแจงสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส รวมทั้งวิเคราะห์เกณฑ์ประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมท่ี ๔   จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนวัดใหญ่ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการป้องกันการทุจริตท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายท่ี
ส าคัญ 

เป้าหมาย 
 โรงเรียนวัดใหญ่ มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือ 
สูงกว่าเป้าหมาย เพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๒  

ขั้นตอนการด าเนินการ 
 ๑) แต่งต้ังคณะกรรมการ จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนวัดใหญ่ ประจ าปี  
พ.ศ.๒๕๖๒ 
 ๒) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกท่ีมีผลต่อการปฏิบัติราชการ 

 ๓) ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนวัดใหญ่ ประจ าปี  

พ.ศ.๒๕๖๒ 

 ๔) จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนวัดใหญ่ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

 ๕) เสนอแผนไปยังผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหญ่ เพื่อพิจารณา อนุมัติจัดสรรงบประมาณให้ด าเนิน

โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 ๖) ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

 ๗) ติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตเป็นรายภาคเรียน 

 ๘) รายงานก ากับ ติดตาม การด าเนินการ ป้องกันการทุจริตเป็นรายภาคเรียน 

 ๙) สรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

         ๑๐) ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนาการ

ด าเนินงานในครั้งต่อไป 

งบประมาณ 

 - 

 

 



ผลการด าเนินงาน 

 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนวัดใหญ่ ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ตามขั้นตอนท่ี
ได้ก าหนดไว้ เพื่อใช้เป็นกรอบในการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการของโรงเรียนวัดใหญ่ 

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
 เกิดความล่าช้าในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เนื่องจากมีความเข้าใจคลาดเคล่ือนใน
กระบวนการปฏิบัติ 
 
กิจกรรมที่ ๕  สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์ เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย  น่าสนใจและกระตุ้นให้ประชาชน 
                 รู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต 
  - จัดท าป้านรณรงค์ป้องกันการทุจริตโรงเรียนวัดใหญ่  ไม่ทนต่อการทุจริต 
  - จัดท าป้ายโรงเรียนสุจริต 
  - จัดท าป้ายปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้บุคลากรรู้สึกตระหนักและมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

  โรงเรียนวัดใหญ่ มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน อยู่ในระดับสูงมาก  
ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
 เชิงคุณภาพ 
  โรงเรียนวัดใหญ่ มีระบบงานท่ีเสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 มีนาคม – มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
 
 



ขั้นตอนการด าเนินการ 
 ๑) ออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์ 
 ๒) จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

 ๓) ติดต้ังป้ายในบริเวณพื้นท่ีโรงเรียนวัดใหญ่  ให้เห็นชัดเจน เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรในโรงเรียนรู้สึกตะ

หนักและมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 

งบประมาณ 

 งบประมาณรวมอยู่ในกิจกรรมท่ี ๒ 

ผลการด าเนินงาน 

 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 มีการด าเนินการปรึกษาหารือในเรื่องของการออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์ 

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
 - 

 

 

 
 

 


