
 
 

รายงานผล 
การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



ค าน า 
 
 รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ โรงเรียนวัด
ธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)เรื่อง การยกระดับสู่ความยั่งยืนของการด าเนินการป้องกันการทุจริต     ซึ่งเป็นผล
การด าเนินงานที่เกิดจากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)ได้ก าหนดแนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่  การปฏิบัติของ
หน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้ด าเนินการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต มีรายละเอียดตาม
เอกสารรายงานผลการด าเนินงานการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ โรงเรียน
วัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)เรื่อง การพัฒนาการป้องกันการทุจริตในองค์กรฉบับนี้    หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ
เป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
พฤษภาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ของโรงเรียนวัดธรรมศาลา
(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 การขับเคลื่อนของโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ก าหนด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน่อยอุปถัมภ์) ซึ่งเกิด
จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีตัวชี้วัดที่ควรยกระดับและพัฒนาให้เกิดความ
ยั่งยืน คือตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกัน  การทุจริต จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือ
เปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนไดร้ับ ทราบ 2 ประเด็น คือ 

1. การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การป้องกันการทุจริต การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

2. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ซึ่งหน่วยงานได้ให้ความส าคัญในการก าหนดมาตรการ แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ 
ติดตามการด าเนินการตามมาตรการ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวง
พ่อน้อยอุปถัมภ์)จึงได้ก าหนดแนวทางการน าผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน          การด าเนินงาน
ของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 

ผลการน ารายละเอียดมาพัฒนาสู่การปฏิบัติของโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่พัฒนา 

ตัวช้ีวัดที่ 10  
การป้องกันการทุจริต 

1. เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
2. การประเมินความเสี่ยงการทุจรติ ประจ าปี 
3. การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต 
4. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ ประจ าปี 
5. รายงานการก ากับตดิตามการ  ด าเนินการ
ป้องกันในการทุจริต 
6. รายงานผลการด าเนินการป้องกันการ
ทุจริต 
7. มาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 
8. การด าเนินการตามมาตรการ  ส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส  ภายในหน่วยงาน 

1. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับกจิกรรมการป้องกันการ
ทุจริตอย่างต่อเนือ่ง         
2. เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน และภายนอกเข้า
มา     มีส่วนร่วมในการด าเนินการป้องกันการทุจริต 
3. มีช่องทางใหบุ้คลากรภายในและภายนอก
สามารถ  เข้ามามสี่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ
ร้องเรียนได ้
4. การขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตามโครงการ
ส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใส ประจ าปี
งบประมาณ ใหทุ้กกลุ่ม/หน่วย บคุลากรทุกคน  ได้มี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
5. มกีารก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ  
ความโปร่งใสให้ครอบคลุมทุกภารกิจงานและลด 
ความเสีย่งจากการทุจริตและก าหนดผู้รับผิดชอบ    
มีการก ากับตดิตามอย่างสม่ าเสมอ 
6. มีการเปิดเผยประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน 
ด้านการป้องกันการทุจริตในหลายรูปแบบ  



ผลการน ารายละเอียดมาพัฒนาสู่การปฏิบัติของโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
 

ประเด็นการประเมิน แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม
ข้อสังเกตผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
(ก าหนดการก ากับ ติดตาม  

แผนรายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

1. เจตเจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร  
2. การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 

  1. จัดกิจกรรมประกาศเจตจ านง
สุจริต 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และ แนวทางการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564   
  2.การก าหนดกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล  
โดยมีกิจกรรม 5 อย่าง  เคารพธงชาติ 
สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวค าปฏิญาณ
เขตสุจริต รอ้งเพลงสรรเสริญพระ
บารมีและเพลงสดุดีจอมราชา    

พฤษภาคม – มิถุนายน 2564 
 
 
 
 

ทุกวันศุกร์ เวลา 8.00น. เป็นต้น
ไป 

  1. ผู้บริหาร/บุคลากรในโรงเรียน
วัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)
รับรู้เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารและ
แนวทางการป้องกันการด าเนินงาน   
  2. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด  
สามารถปฏิบัติตามแนวทางการ  
ด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริม 
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 
หน่วยงาน  
   

กลุ่มงานบริหารงาน
ทั่วไป 

 
 

กลุ่มงานบริหารงาน
ทั่วไป/กลุ่มงาน
บริหารวิชาการ 

 
 

3. การประเมินความเสี่ยง
การ ทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  
4. การด าเนินการจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต 

  1. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

มิถุนายน 2564 
 
 
 
 

  1. ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรยีนได้มี
ส่วนร่วมในการประเมินตนเอง  ตาม
ภารกิจงานเพื่อ ประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริต และมีส่วนร่วมในการก าหนด
แผนการลดความเสีย่งการทุจรติในองค์กร  

หัวหน้างาน 4 กลุ่ม
งาน 



ประเด็นการประเมิน แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม
ข้อสังเกตผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
(ก าหนดการก ากับ ติดตาม  

แผนรายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

5. แผนการป้องกันการทุจริต  
6. รายงานการก ากับติดตาม
การด าเนินงานตามแผนการ
ป้องกันการทุจริต 
7. รายงานผลการด าเนินงาน
การปอ้งกันการทุจริต 

  1. การขับเคลื่อนโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ของโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ 
2564 
  - กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ 
และเสริมสร้างองค์ความรู้ในการ
ป้องกันการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๔  
  - กิจกรรมรวมพลังเสริมสร้าง
โรงเรียนสุจริต  
  - โครงการจิตอาสา   
  - การจัดท ามาตรการพัฒนา
ระบบงาน/การให้บริการโรงเรียน 
  2 .การเผยแพร่แผนฯ รายงานการ
ก ากับ ติดตามและผลการด าเนินงาน 

มีนาคม - กันยายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิถุนายน-กันยายน 2564 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียน 
ไดร้ับทราบแผนงานโครงการ
กิจกรรมการป้องกันการทุจริตใน
องค์กรจากช่องทางการเผยแพร่ที่
หลากหลาย และมีส่วนขับเคลื่อน
โครงการ/กิจกรรม 

หัวหน้างาน 4 กลุ่ม
งาน 

 
 
 
 
 
 

8. มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งในใน
หนว่ยงาน  

  1. กิจกรรมการสร้างการรับรู้
เจตจ านงสุจริต และมาตรการส่งเสริม

มิถุนายน-กันยายน 2564   1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของ
โรงเรียน ทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ภารกจิของโรงเรียนเป็นไปตาม

หัวหน้างาน 4 กลุ่ม
งาน 

 



ประเด็นการประเมิน แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม
ข้อสังเกตผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
(ก าหนดการก ากับ ติดตาม  

แผนรายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

 
9. การด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หนว่ยงาน 

คุณธรรมและความโปร่งใสให้
บุคลากรได้รับทราบและถือปฏิบัติ  
  2. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตของ
องค์กร 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ  
ความโปร่งใส  
  2. การก ากับติดตามกาด าเนินงาน
ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

 
 



ผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)ไดข้ับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรดา้นการป้องกัน  การทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนา ดังนี้  
 
1. การประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดย ประกาศเจตจ านงสุจริต

เป็น 2 ภาษาคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
2. การประชุมปฏิบัติการการวิเคราะห์ความเสี่ยงการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซอ้น 
3. การปรับฐานความคิดของบุคลากร ให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์

ส่วนรวม  
4. การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริตและเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
5. การพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้เอ้ือและเป็นเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  
6 การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความตระหนักและปลุกจิตส านึกให้ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ 

โปร่งใสถูกตอง และตรวจสอบได้ ทั้ง Online และ Offline 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


