
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ประจ าปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 

ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65  
1. กิจกรรม
ประกาศ 
เจตนารมณ์/
ก าหนดนโยบายคณุ
ธรรมและความ
โปร่งใส ในการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละของความ 
ส า เ ร็ จ ใ น ก า ร 
ปฏิบั ติ ง านตาม 
แนวทางปฏิบัติ 

บุคลากรทุก
ระดับมี
จิตส านึก 
พฤติกรรมที่ 
สามารถ
แยกแยะ 
ระหว่าง
ผลประโยชน ์
ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 
ประพฤติตน
เป็น พลเมือง
ดีมีคณธุรรม 
จริยธรรมสู่
การเป็น 
บุคคลต้นแบบ 
 

           

 



กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 

ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65  
2. กิจกรรมการ
ประชุม เชิง
ปฏิบัติการ “แนว 
ทางการป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ภายใน
องค์กร” 

” ร้อยละของ
จ านวน บุคลากร
เป้าหมาย มีความ
ตระหนัก และ
ปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตาม
แนวทาง เรื่อง
ผลประโยชน์ ทับ
ซ้อน 

บุคลากรทุก
ระดับ มี
จิตส านึกและ 
พฤติกรรมที่
สามารถ 
แยกแยะ
ระหว่าง 
ผลประโยชน์
ส่วนตน และ
ผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 
ประพฤติตน 
เป็นพลเมืองดี 
มี คุณธรรม
จริยธรรม สู่ 
การเป็นบุคคล
ต้นแบบ 

           

 

 

 



กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 

ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65  
3. กิจกรรมท า
ความดี เพื่อ
สาธารณะ แบ่งปัน 
ลดความเห็นแก่ตัว 
โดย ยึดหลัก
พอเพียง มีวินัย 
สุจริต จิตสาธารณะ 

ร้อยละของ
จ านวน บุคลากร
ที่ได้รับการ 
พัฒนาความรู้ 
เกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรมสามารถ 
น าความรู้ที่ได้รับ
ไป ประยุกต์ใช้ใน
การ ปฏิบัติหน้าที่ 

บุคลากรทุก
ระดับ มี
จิตส านึกและ 
พฤติกรรมที่
สามารถ 
แยกแยะ
ระหว่าง 
ผลประโยชน์
ส่วนตน และ
ผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 
ประพฤติตน 
เป็นพลเมืองดี 
มี คุณธรรม
จริยธรรม 
สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ 

           

 

 

 



กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 

ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65  
4. กิจกรรมประชุม
ปฏิบัติการ 
เตรียม ความพร้อม
รับการประเมิน 
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา (ITA) 
ประจ าปี 2565 
และการจัดท า 
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

หลักฐานเชิง
ประจักษ์ ค่า
คะแนนเฉลี่ย     
การประเมิน 
คุณธรรม และ 
ความ โปร่งใสของ
โรงเรียน (ITA) 

โรงเรียนมีผล
การ ประเมิน
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใส
ในการ 
ด าเนินงาน
เป็นไป ตาม
เป้าหมายหรือ
สูงกว่า
เป้าหมายเพื่อ 
ผลักดันให้     
ด้ชนีภาพ 
ลักษณค์อร์รัป
ชัน (CPI) ของ
ประเทศไทย
เพ่ิมสูงขึ้น 

           

 

 

 



กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 

ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65  
5. กิจกรรมสร้างสื่อ 
ประชาสัมพันธ์ 
แนวสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้เข้าถึง ได้
ง่าย น่าสนใจและ 
กระตุ้นให้ 
ประชาชนรู้สึก 
ร่วมเป็น ส่วนหนึ่ง
ในการ ต่อต้าน
การทุจริต 

เพ่ือ สร้างการ
รับรู้เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์   
ที่ดีในองค์กร
และ 
สาธารณชนให้
เกิด ความ
เชื่อมั่นใน 
กระบวนการ
ท างาน ด้าน
การป้องกัน
และ 
ปราบปราม
การทุจริต 

           

 

 

 

 

 



กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 

ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65  
6. กิจกรรมการ
จัดท าและ
ด าเนินการตาม 
ยุทธศาสตร์ 
ประชาสัมพันธ์โดย
การมี ส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ร้อยละของความ
พึงพอใจของ 
ผู้รับบริการต่อ 
ระบบบริหาร
จัดการงาน 
สื่อสาร เพ่ือ
ต่อต้าน 
การ ทุจริต 
ช่องทาง/ การ
น าเสนอข้อมูล 

เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์   
ที่ดีในองค์กร
และ 
สาธารณชนให้
เกิด ความ
เชื่อมั่นใน 
กระบวนการ
ท างาน ด้าน
การป้องกัน
และ 
ปราบปราม
การทุจริต 

           

 


