
 
  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 

โรงเรียนวัดอุเบกขาราม  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 2 

 



รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ยุทธศาสตร์  โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ผลการ

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
1. ปลูกจิตสานึก 
ค่านิยม คุณธรรม 
และจริยธรรม 
และสร้างวินัยแก่
ทุกภาคส่วน 

1. จัดกิจกรรมศึกษา 
เรียนรู้และพัฒนา 
คุณภาพชีวิต ด้วย 
เศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวนครั้ง 
 

2 ครั้ง /ป ี
 

ด าเนินการแล้ว 2,000 

2.จัดกิจกรรมเสริมสร้าง 
จิตส านึกต่อสถาบัน
ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

จ านวน
กิจกรรม  

1 ชั่วโมง/  
หลักสูตร 

ด าเนินการแล้ว 500 

3. โครงการฝึกอบรม  
เก่ียวกับวินัยข้าราชการ ให้กับ
ข้าราชการบรรจุ ใหม ่

จ านวน  
หลักสูตร 

1 หลักสูตร/ปี  ด าเนินการแล้ว - 

4. เผยแพร่ความรู้เรื่อง การ
ป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน
แก่เจ้าหน้าที่ 

จ านวนช่อง
ท าง ในก าร
เผยแพร ่

เผยแพร่ไม่
น้อย 
กว่า   

4 ช่องทาง 

ด าเนินการแล้ว - 

5. เผยแพร่กฎหมาย/ ความรู้ที่
เก่ียวกับก ารรับ ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ อื่นใด 

 จ านวนช่อง
ท าง ในก าร
เผยแพร ่

เผยแพร่ไม่
น้อย 
กว่า   

4 ช่องท างาน 

ด าเนินการแล้ว - 

6. จัดกิจกรรมเก่ียวกับ 
ธรรมะ เพ่ือ
ส่งเสริม คุณภาพชีวิตและ
สร้าง จิตส านึกที่ดี
ให้กับ บุคลากรโรงเรียน
วัดอุเบกขาราม 

จ านวนครั้ง  2 ครั้ง/ปี  ด าเนินการแล้ว 1,000 

 
 
 

 



ยุทธศาสตร์  โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ผลการ
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
2. รวมพลัง
แผ่นดินป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต 

1. การเปิดเผยข้อมูลผล
การจัดซื้อจัดจ้าง ราย
โครงการทั้งหมด ให้
สาธารณชนทราบ บน
เว็บไซต์หรือสื่อ  
อื่นๆ 

- ร้อยละของ 
โครงการที่มี
ก าร เปิดเผย
ข้อมูลผล การ
จัดซื้อจัดจ้ าง 

ร้อยละ 100  ด าเนินการ
แล้ว 

- 

2. ทบทวนคู่มือการ ตรวจ
การจ้างและการ ควบคุมงาน
พร้อมทั้ง เผยแพร่ท างเว็บไซต์ 
ของโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

จ านวนครั้ง  1 ครั้ง/ปี  ด าเนินการ
แล้ว 

- 

3. ศึกษาดูงาน หน่วยงาน
ต้นแบบ  
ภาครัฐ และเอกชนใน การ
ให้บริการและ รับผิดชอบ
ต่อสังคม 

จ านวนครั้ง  1 ครั้ง/ปี  ด าเนินการ
แล้ว 

1,000 

4. จัดต้ังกลุ่มเครือข่าย 
ต่อต้านการทุจริตบน สังคม
ออนไลน์ 

จ านวน
สมาชิก  

50 คน  ด าเนินการ
แล้ว 

- 

5. โครงก ารประเมิน 
ผลลัพธ์ความเชื่อมั่น และ
ความพึงพอใจ ของ
ผู้รับบริก ารและผู้ มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ  
ผู้รับบริการ
และผู้ มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
ต่อภารกิจ
ของ  
โรงเรียนวัด
อุเบกขาราม 

ร้อยละ 90  ด าเนินการ
แล้ว 

500 

 
 

 
 



ยุทธศาสตร์  โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ผลการ
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
3.เสริมสร้าง
ความแข็งแกร่ง
แก่หน่วยงาน
ต่อต้านการ
ทุจริต 

1.ก ารมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ ติด
ต ามตรวจสอบ  
ความโปร่งใสของการ
ด าเนินโครงการก่อสร้าง 

ร้อยละของ  
โครงการ
ก่อสร้าง  

 

ร้อยละ 90  ด าเนินการ
แล้ว 

- 

2. เปิดช่องทางและ
ประชาสัมพันธ์ให้  
ประชาชนมีส่วนร่วม 
สะท้อนความเห็นและ ให้
ข้อเสนอแนะ   
เก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของกรมฯ  
- มีหน่วยงานประช า
สัมพันธ์ ณ ที่ ท าการของ
หน่วยงาน  
- มีข้อมูลตามภารกิจ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด ทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงานหรือ 
Social  Media  
- มีระบบ Call  Center  
- มีการเผยแพร่ข้อมูล 
ท างานโทรทัศน์วิทยุและ/ 
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
หรือสื่อสิ่งพิมพ์ 
เช่น  วารสาร,แผ่นพับ  
,หนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

จ านวนช่องท าง
ในการ
ประชาสัมพันธ์ 

ไม่น้อยกว่า 4   
ช่องทาง 

ด าเนินการ
แล้ว 

1,000 

 3. มีก ารประกาศ เผยแพร่
ข้ันตอน กระบวนการใน
การด าเนินการต่อ
เรื่อง ร้องเรียน  
- มีการรายงานผลการ
ด าเนินการเรื่องร้องเรียน
ให้ผู้ถูก  

มีแผนผัง
ข้ันตอน 
กระบวนการ  
ด าเนินการต่อ
เรื่อง ร้องเรียน
รายงานสรุปก 

เผยแพร่
แผนผัง 
กระบวนการ  
ร้องเรียน  
3 ครั้ง/เดือน 
ประเภทของ 
เรื่องร้องเรียน 

ด าเนินการ
แล้ว 

- 



 
ยุทธศาสตร์  โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ผลการ

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
4.เสริมสร้างความ
แข็งแกร่งแก่
หน่วยงานต่อต้าน
การทุจริต 

4. จัดท ารายงานและ สถิติ
การด าเนินก ารต่อ เรื่อง
ร้องเรียนประจ าปี 
งบประมาณ   
พ.ศ. 2563 

จ านวนครั้งใน
การ จัดท า
รายงานและ 
สถิติ 

1 ครั้ง/ปี  ด าเนินการ
แล้ว 

500 

5. โครงการจัดท าและ 
ประเมินมาตรฐาน  
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ของ  
ส านักงาน ป.ป.ช. 

จ านวนครั้ง  1 ครั้ง/ปี  ด าเนินการ
แล้ว 

500 

6.กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.
น้อย และ ป.ป.ช.สพฐ.
ชุมชน 

ประเมิน 
นิเทศ 
ติดตาม 

1 ครั้ง/ปี  ด าเนินการ
แล้ว 

1,000 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์  โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ผลการ
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
4. สร้างบุคลากร
มืออาชีพป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต 

1. การด าเนินงานด้าน 
การต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปชันในองค์กร  
- ส่งเสริมให้มีการ  
แลกเปลี่ยนความรู้   
และข้อมูลข่าวสารด้าน 
การป้องกัน
และ ปราบปรามการ
ทุจริต ในระหว่าง
หน่วยงาน องค์กรที่
เก่ียวข้อง  
- สอดแทรกความรู้ด้าน
การป้องกันการทุจริต
และโทษของ การ
ทุจริตไว้ใน  
หลักสูตรการฝึกอบรม  
- เผยแพร่ความรู้/จัด 
อบรม สร้างความ เข้าใจ
เก่ียวกับ  
พฤติกรรมที่เข้าข่าย การ
ทุจริต การปฏิบัติ หรือละเว้น
การปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบ 

จ านวนครั้งใน
การ 
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ จ านวน
หลักสูตรที่ มี
การให้ความรู้  
จ านวนครั้งใน
การ เผยแพร่/
อบรม 

จ านวน 4 
ครั้ง/ ปี  

จ านวน 
4   

หลักสูตร  
1 ครั้ง/ป ี

ด าเนินการ
แล้ว 

500 

2. ประช าสัมพันธ์ ความรู้
ด้านการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตทาง
เสียงตาม สาย (ส่วนกลาง) 
หรือ สื่ออื่นๆ 

ความถ่ีในการ  
ประชาสัมพันธ์ 

2 ครั้ง/เดือน  ด าเนินการ
แล้ว 

500 

3. จัดอบรมหลักสูตร 
ซักซ้อมท าความเข้าใจ 
เก่ียวกับการ
ตอบ ข้อเสนอแนะของ  
หน่วยงานภายนอก  

จ านวนส านักฯ  อย่างน้อย 
8   

ส านักฯ 

ด าเนินการ
แล้ว 

500 



4. จัดท ารายงานและ 
สถิติการถูกชี้
มูล ความผิด/การต้ัง  
ข้อสังเกตของ ส านักงาน 
ป.ป.ช./ ป.ป.ท./สตง. ต่อ  
เจ้าหน้าที่หรือ หน่วยงาน
ของกรมท าง หลวงชนบท 
ประจ าปี  2563 

- จ านวนครั้งใน  
การจัดท า
รายงาน/ สถิติ 

1 ครั้ง/ปี  ด าเนินการ
แล้ว 

- 

5. จัดท ารายงานผล 
การด าเนินงานตาม  
แผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการ 
ทุจริต ประจ าปี 2563 

ความส าเร็จของ  
การจัดท า
รายงานผล 

รายงาน
ผลได้ 

ตรงตาม  
ระยะเวลาที ่ 
ก าหนด 

ด าเนินการ
แล้ว 

- 

 


