
 

การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

โรงเรียนบา้นหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธ์ิวิทยาคม) 

ต าบลตาจง อ าเภอละหารทราย 

จงัหวดับุรีรัมย ์

 

ส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 

 
 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โรงเรียนบา้นหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธ์ิวิทยาคม)สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 

ยทุธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ตวัช้ีวดัผลส าเร็จและเป้าหมาย ประจ าปี 

งบประมาณ 2562 

ผลการด าเนินงานอ 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 

1. ปลูกและปลุก 

จิตส านึกการ ต่อตา้น
การทุจริต เนน้การ 

ปรับเปล่ียนฐาน 

ความคิดของคน ใน 

ทุกภาคส่วนใน การ 

รักษา ผลประโยชน์ 
ส าธารณะ 

1. จดักิจกรรม ศึกษา 
เรียนรู้และ พฒันา 
คุณภาพชีวิต ดว้ย 
เศรษฐกิจ พอเพียง 

จ านวนคร้ัง 2คร้ัง / 1 ปี ด าเนินการ เรียบร้อย 

2.จดักิจกรรม 

เสริมสร้าง จิตส านึก 

ต่อสถาบนัชาติ 

ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

จ านวนกิจกรรม 1ชัว่โมง/หลกัสูตร ด าเนินการ เรียบร้อย 

3. โครงการ ฝึกอบรม 
เก่ียวกบั วินยั

ขา้ราชการ ให้กบั
ขา้ราชการ บรรจุใหม ่

จ านวนหลกัสูตร 1หลกัสูตร / ปี ด าเนินการ เรียบร้อย 

4. เผยแพร่ความรู้ 

เร่ือง การป้องกนั 

ผลประโยชน์ ทบั 

ซอ้นแก่เจา้หนา้ท่ี 

จ านวนช่องทางใน 

การเผยแพร่ 

เผยแพร่ไม่นอ้ยกว่า 4 

ช่องทาง 

ด าเนินการ เรียบร้อย 

5. เผยแพร่ กฎหมาย/ 
ความรู้ท่ี เก่ียวกบัการ
รับ ทรัพยสิ์นหรือ 

ประโยชน์ อื่นใด 

 เผยแพร่ไม่นอ้ยกว่า 4 

ช่องทาง 

ด าเนินการ เรียบร้อย 

6. ส่งเสริมค่านิยม 

การ ยกยอ่งและเชิด ชู
คนดี มี ความ ซ่ือสัตย์
(ขา้ราชการ ดีเดน่) 

จ านวนช่องทางใน 

การเผยแพร 

1 คร้ัง / ปี ด าเนินการ เรียบร้อย 



 
 

7. จดัให้มีการ ประชุม 
ภายใน หน่วยงาน เพื่อ 

ควบคุม ก ากบั ดูแล 

การ ปฏิบติังาน การ
ประพฤติปฏิบติั ตน
ของบคุลากร ภายใน
หน่วยงานให้ เป็นไป
ตาม มาตรฐานทาง 

คุณธรรมและ 

จริยธรรม 

จ านวนคร้ัง 1คร้ัง/เดือน ด าเนินการ เรียบร้อย 

8. จดักิจกรรม 

เก่ียวกบั ธรรมะ เพื่อ
ส่งเสริม คุณภาพชีวิต
และ สร้าง จิตส านึกท่ี
ดี ให้กบั บคุลากร 

โรงเรียนบา้นแม่นะ 

จ านวนคร้ัง 2คร้ัง / ปี ด าเนินการ เรียบร้อย 

9. จดักิจกรรมเพื่อ 

รณรงคแ์ละ 

เสริมสร้างให้ 
สังคมไทยเป็นสังคม 

แห่ง ธรรมาภิบาล เช่น 
จดั กิจกรรม ร่วมกนั
ระหว่าง 3 ศาสนา 

ฯลฯ 

จ านวนกิจกรรม 4กิจกรรม / ปี ด าเนินการ เรียบร้อย 

2. บูรณาการ ท างาน
ของ หน่วยงานในการ 

ต่อตา้นการทุจริต และ
พฒันา เครือข่าย 

1. ก ารเปิดเผย ขอ้มูล 
ผลการจดัซ้ือ จดัจา้ง 
ราย โครงการทั้งหมด 
ให้ สาธารณชนทราบ 

บนเวบ็ไซตห์รือส่ือ 

อื่นๆ 

ร้อยละของ โครงการ
ท่ีมีการ เปิดเผยขอ้มูล
ผล การจดัซ้ือจดัจา้ง 

ร้อยละ 100 ด าเนินการ เรียบร้อย 

2. ทบทวนคู่มือการ 

ตรวจการจา้งและ การ 
ควบคุมงาน พร้อมทั้ง 
เผยแพร่ ทางเวบ็ไซต ์

จ านวนคร้ัง 1คร้ัง / ปี ด าเนินการ เรียบร้อย 



ของ โรงเรียนบา้น
หนองมดแดง(ราษฎร์
ประสิทธ์ิวิทยาคม) 

 3. ศึกษาดูงาน 

หน่วยงานตน้แบบ 

ภาครัฐ และเอกชน ใน 
การให้บริการ และ 
รับผิดชอบต่อ สังคม 

จ านวนคร้ัง 1 คร้ัง / ปี ด าเนินการ เรียบร้อย 

4. จดัตั้งกลุ่ม 

เครือข่าย ต่อตา้น การ
ทุจริตบน สังคม ออน

ไลน 

จ านวนสมาชิก 50 คน ด าเนินการ เรียบร้อย 

 1.ก ารมีส่วนร่วม ของ 
ประชาชนใน การ 
ติดตาม ตรวจสอบ 
ความ โปร่งใสของ
การ ด าเนินโครงการ 

ก่อสร้าง 

ร้อยละของ โครงการ
ก่อสร้างท่ี มี

งบประมาณ มากกว่า 
2 ลา้น บาทขึ้นไปท่ี 

ประชาชนเขา้มามี 

ส่วนร่วมใน โครงการ 

ร้อยละ 90 ด าเนินการแลว้ 

4. เสริมสร้างองค ์

ความรู้ดา้นการ 

ต่อตา้นการ ทุจริต 

ให้กบั บคุลากร 

1. การด าเนินงาน 

ดา้น การต่อตา้น การ
ทุจริต คอร์รัป ชนัใน

องคก์ร 

จ านวนคร้ังในการ 

แลกเปล่ียนเรียนร 
จ านวน 4 คร้ัง/ ปี ด าเนินการแลว้ 

 2. ประช าสัมพนัธ์ 
ความรู้ดา้นการ 

ป้องกนั และ 

ปราบปรามการ ทุจริต
ทางเสียงตาม สาย 

(ส่วนกลาง) หรือ ส่ือ
อื่นๆ 

ความถ่ีในการ 

ประชาสัมพนัธ ์
2 คร้ัง / เดือน ด าเนินการแลว้ 

 


