
  

   



รายงานผลการดำเนนิการตามแผนปฏบิัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

โรงเรียนบานหวยลาด 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2 

 

ยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดผลสำเร็จและเปาหมาย 

ประจำป งบประมาณ 2562 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

1. ปลูกและปลูกจิตสำนึก 

การตอตานการทุจริต  

เนนการรับเปล่ียนฐาน 

ความคิดของคน ในทุกภาค

สวนใน การ รักษา 

ผลประโยชนสำธารณะ  

1. จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู 

และ พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ดวยเศรษฐกิจ พอเพียง  
จำนวนครั้ง 2ครั้ง / 1 ป 

ดำเนินการ 

เรียบรอย 

  2.จัดกิจกรรม เสริมสราง

จิตสำนึกตอสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย  

  

จำนวนกิจกรรม 
1ช่ัวโมง/

หลักสูตร 

ดำเนินการ 

เรียบรอย 

 3. โครงการ ฝกอบรม 

เกี่ยวกับ วินัยขาราชการ 

ใหกับขาราชการ 

บรรจุใหม  

  

จำนวนหลักสูตร 
1หลักสูตร / 

ป 

ดำเนินการ 

เรียบรอย 

 4. เผยแพรความรู เรื่อง

การปองกนั ผลประโยชน  

ทับซอนแกเจาหนาท่ี   

จำนวนชองทาง

ใน การเผยแพร 

เผยแพรไม

นอยกวา 4 

ชองทาง 

ดำเนินการ 

เรียบรอย 

 5. เผยแพร กฎหมาย/ 

ความรูท่ี เกี่ยวกับการรับ 

ทรัพยสินหรือ ประโยชน 

อื่นใด  

 

เผยแพรไม

นอยกวา 4 

ชองทาง 

ดำเนินการ 

เรียบรอย 



ยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดผลสำเร็จและเปาหมาย 

ประจำป งบประมาณ 2562 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

 6. สงเสริมคานิยม การยก

ยองและเชิด ชูคนดี มคีวาม 

ซื่อสัตย (ขาราชการ ดีเดน)  

จำนวนชองทาง

ใน การเผยแพร 
1 ครั้ง / ป 

ดำเนินการ 

เรียบรอย 

 7. จัดใหมีการ ประชุม

ภายใน หนวยงาน 

เพื่อ ควบคุม กำกับ ดูแล 

การปฏิบัติงาน การ

ประพฤติปฏิบัติ ตนของ

บุคลากร ภายในหนวยงาน

ให เปนไปตาม มาตรฐาน

ทาง คุณธรรมและ 

จริยธรรม  

จำนวนครั้ง 1ครั้ง/เดือน 
ดำเนินการ 

เรียบรอย 

 8. จัดกิจกรรม เกี่ยวกับ 

ธรรมะ  

เพื่อสงเสริม คุณภาพชีวิต

และสราง จิตสำนึกท่ีดี 

ใหกับ บุคลากร โรงเรียน 

บานหวยลาด  

จำนวนครั้ง 2ครั้ง / ป 
ดำเนินการ 

เรียบรอย 

 9. จัดกิจกรรม 

เพื่อรณรงคและ 

เสริมสรางให สังคมไทยเปน

สังคม แหงธรรมาภิบาล 

เชน จัดกิจกรรม รวมกัน

ระหวาง 3 ศาสนา ฯลฯ  

จำนวนกิจกรรม 
4 กิจกรรม / 

ป 

ดำเนินการ 

เรียบรอย 

2. บูรณาการทำงานของ 

หนวยงานในการตอตานการ

ทุจริต และพัฒนาเครือขาย 

1. กำรเปดเผย ขอมูล ผล

การจัดซื้อ จัดจางราย 

โครงการท้ังหมดให 

สาธารณชนทราบ  

รอยละของ 

โครงการท่ีมีการ 

เปดเผยขอมูลผล 

การจัดซื้อจัดจาง 

รอยละ 100 
ดำเนินการ 

เรียบรอย 



ยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดผลสำเร็จและเปาหมาย 

ประจำป งบประมาณ 2562 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

บนเว็บไซตหรือส่ือ อื่นๆ   

 2. ทบทวนคูมือการ ตรวจ

การจางและ การ ควบคุม

งาน พรอมท้ัง เผยแพร  

ทางเว็บไซตของ โรงเรียน

บานหวยลาด 

จำนวนครั้ง 1ครั้ง / ป 
ดำเนินการ 

เรียบรอย 

 3. ศึกษาดูงาน หนวยงาน

ตนแบบ ภาครัฐและเอกชน 

ในการใหบริการ และ

รับผิดชอบตอ สังคม 

จำนวนครั้ง 1 ครั้ง / ป 
ดำเนินการ 

เรียบรอย 

 4. จัดต้ังกลุม เครือขาย

ตอตาน การทุจริตบนสังคม 

ออนไลน 

จำนวนสมาชิก 50 คน 
ดำเนินการ 

เรียบรอย 

 5. โครงการประเมิน 

ผลลัพธความเช่ือมั่น และ

ความพึงพอใจ ของ

ผูรับบริการและ ผูมีสวนได

สวนเสีย 

รอยละความพึง 

พอใจของ

ผูรับบริการและผู

มี สวนไดสวนเสีย

ตอ ภารกิจของ

กรมฯ 

รอยละ 90 
ดำเนินการ 

เรียบรอย 

3. พัฒนาระบบบริหาร 

และ เครื่องมือในการ 

ปองกันและปราบปราม 

การทุจริต 

1.การมีสวนรวม ของ

ประชาชนใน การติดตาม 

ตรวจสอบความ โปรงใส

ของการ ดำเนินโครงการ 

กอสราง  

รอยละของ 

โครงการกอสราง

ท่ี มีงบประมาณ 

มากกวา 2 ลาน 

บาทข้ึนไปท่ี 

ประชาชนเขามา

มี สวนรวมใน

โครงการ 

รอยละ 90  ดำเนินการแลว  



ยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดผลสำเร็จและเปาหมาย 

ประจำป งบประมาณ 2562 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

 2. เปดชองทางและ 

ประชาสัมพันธให 

ประชาชนมีสวน รวม

สะทอน ความเห็นและให 

ขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการ 

ปฏิบัติงาน ตาม ภารกิจ

ของกรมฯ  

- มีหนวยงาน 

ประชาสัมพันธ ณ ท่ีทำ

การของ หนวยงาน  

-มีขอมูลตาม 

ภารกิจตามท่ี 

กฎหมายกำหนด 

ทางเว็บไซตของ หนวยงาน

หรือ Social Media - มี 

จำนวนชองทาง

ใน การ

ประชาสัมพันธ 

ไมนอยกวา 

 4 ชองทาง 
ดำเนินการแลว 

 3. มีการประกาศ เผยแพร

ข้ันตอน กระบวนการใน

การ  

ดำเนินการตอเรื่อง 

รองเรียน   

   

- มีการรายงานผล การ 

ดำเนินการ 

เรื่อง รองเรียนใหผู 

มีแผนผัง

ข้ันตอน 

กระบวนการ 

ดำเนินการตอ

เรื่อง รองเรียน 

 

 

 

 

 

 

เผยแพร

แผนผัง 

กระบวนการ 

รองเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

ดำเนินการ

แลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดผลสำเร็จและเปาหมาย 

ประจำป งบประมาณ 2562 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ถูก รองเรียนทราบ  

– มีการแจงตอบรบั เรื่อง

รองเรียน 

ภายใน 15 วัน - มี การ

รายงานผลการ ดำเนินการ

หรือ ความกาวหนาใน 

การ ดำเนินการ 

เรื่อง รองเรียน  

รายงานสรปุการ 

ดำเนินการตอ

เรื่อง รองเรียน 

3 ครั้ง/เดือน 

โดย แยก

ประเภทของ 

เรื่องรองเรียน 

ดำเนินการแลว 

 4. จัดทำรายงาน และ สถิติ

การ ดำเนินการตอ เรื่อง 

จำนวนครั้ง 

ในการจัดทำ

รายงานและ 

สถิติ 

1 ครั้ง / ป ดำเนินการแลว 

 5. โครงการจัดทำ และ 

ประเมิน มาตรฐานความ 

โปรงใสในการ ดำเนินงาน 

หนวยงาน ภาครัฐ (ITA) 

ของ สำนักงาน ป.ป.ช  

จำนวนครั้ง 1 ครั้ง / ป ดำเนินการแลว 

4. เสริมสรางองค ความรู

ดานการ ตอตานการทุจริต 

ใหกับบุคลากร 

1. การดำเนินงาน ดาน 

การตอตาน การทุจริต 

คอรรัป ชันในองคกร  

-สงเสริมใหมีการ 

แลกเปล่ียนความรู และ

ขอมูลขาวสาร ดาน การ

ปองกันและ ปราบปราม 

การทุจริต ใน 

ระหวางหนวยงาน  

จำนวนครั้งใน

การ แลกเปล่ียน

เรียนรู 

 

 

จำนวนหลักสูตร

ท่ี มีการให

ความรู 

 

จำนวน 4 

ครั้ง/ ป 

 

 

 

จำนวน 4

หลักสูตร 

 

 

1 ครั้ง/ป 

ดำเนินการแลว 



ยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดผลสำเร็จและเปาหมาย 

ประจำป งบประมาณ 2562 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

องคกรท่ีเกี่ยวของ        - 

สอดแทรกความรู ดาน

การปองกนัการ ทุจริต 

และโทษของ การทุจริตไว

ใน หลักสูตรการ 

ฝกอบรม   

-เผยแพรความรู/ จัดอบรม 

สราง ความเขาใจ เกี่ยวกับ

พฤติกรรม ท่ีเขาขายการ

ทุจริต การปฏิบัติหรือละ 

เวนการปฏิบัติ หนาท่ีโดยมิ

ชอบ  

จำนวนครั้งใน

การ เผยแพร/

อบรม 

 2. ประชำสัมพันธ ความรู

ดานการ ปองกันและ 

ปราบปรามการ  

ทุจริตทางเสียงตาม สาย 

(สวนกลาง) หรือ ส่ืออื่นๆ  

ความถ่ีในการ 

ประชาสัมพันธ 

2 ครั้ง / 

เดือน 
ดำเนินการแลว 

 3. จัดอบรม หลักสูตร 

ซักซอม ทำความเขาใจ 

เกี่ยวกับการตอบ 

ขอเสนอแนะของ หนวยงาน

ภายนอก และการ

ดำเนินการ ทางวินัย  

จำนวนสำนักฯ 
อยางนอย 5 

สำนัก 
ดำเนินการแลว 

 4. จัดทำรายงาน และสถิติ

การถูกช้ี มูลความผิด/การ 

ต้ังขอสังเกตของ 

- จำนวนครั้งใน 

การจัดทำ

รายงาน/ สถิต 

1 ครั้ง / ป ดำเนินการแลว 



ยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดผลสำเร็จและเปาหมาย 

ประจำป งบประมาณ 2562 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

สำนักงาน ป.ป.ช./ 

ป.ป.ท./สตง. ตอ 

เจาหนาท่ีหรือ  

หนวยงานของกรม ทาง

หลวงชนบท ประจำป 

2562  

 5. จัดทำรายงานผล การ

ดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติ

การ ปองกันและ 

ปราบปรามการ ทุจริต

ประจำป 2562 

ความสำเร็จของ 

การจัดทำ

รายงาน ผล 

รายงาน

ผลไดตรง 

ตาม

ระยะเวลาท่ี 

กำหนด 

ดำเนินการแลว 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

            

  

 

                               กิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 



 


