
 

 
 

รายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
 



 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย 

ประจำปีงบประมาณ 2564 
ผลการ

ดำเนินการ 
ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 

1. ปลูกและปลุกจิตสำนึก 
การต่อต้านการทุจริตเน้น
การปรับเปล่ียนฐาน 
ความคิดของคน ในทุก
ภาคส่วนใน การรักษา  
ผลประโยชน์สาธารณะ 

1. จัดกิจกรรมศึกษา เรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วย  
เศรษฐกิจพอเพียง 

จำนวนครั้ง  2 ครั้ง /ปี  ดำเนินการแล้ว 

2.จัดกิจกรรมเสริมสร้าง 
จิตสำนึกต่อสถาบันชาติ      
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

จำนวนกิจกรรม  1 ช่ัวโมง/  
หลักสูตร 

ดำเนินการแล้ว 

3. โครงการฝึกอบรม  
เกี่ยวกับวินัยข้าราชการให้กับ
ข้าราชการบรรจุ ใหม่  

จำนวน  
หลักสูตร 

1 หลักสูตร/ปี  ดำเนินการแล้ว 

4. เผยแพร่ความรู้เรื่อง การ
ป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน
แก่คณะครู 

จำนวน
ช่องทาง ใน
การเผยแพร่ 

เผยแพร่ไม่
น้อยกว่า   

4 ช่องทาง 

ดำเนินการแล้ว 

5. เผยแพร่กฎหมาย/ ความรู้
ท่ีเกี่ยวกับการรับ ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์ อื่นใด 

จำนวน
ช่องทาง ใน
การเผยแพร่ 

เผยแพร่ไม่
น้อย กว่า   
4 ช่องทาง 

ดำเนินการแล้ว 

6. ส่งเสริมค่านิยมการ ยกย่อง
และเชิดชูคนดี มี ความซื่อสัตย์ 

จำนวนครั้ง  1 ครั้ง/ปี  ดำเนินการแล้ว 

7. จัดให้มีการประชุม ภายใน
หน่วยงาน เพื่อ ควบคุม กำกับ 
ดูแล  การปฏิบัติงาน การ
ประพฤติ 
ปฏิบัติตนของบุคลากร 
ภายในหน่วยงานให้  
เป็นไปตามมาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรม 

จำนวนครั้ง  1 ครั้ง/เดือน  ดำเนินการแล้ว 



ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย  

ประจำปีงบประมาณ 2564 
ผลการ

ดำเนินการ 
ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 

1. ปลูกและปลุกจิตสำนึก 
การ ต่อต้านการทุจริตเน้น
การ ปรับเปล่ียนฐาน
ความคิดของคน ในทุก
ภาคส่วนใน การรักษา  
ผลประโยชน์สาธารณะ 
(ต่อ) 

8. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ 
ธรรมะ เพื่อส่งเสริม คุณภาพ
ชีวิตและสร้าง จิตสำนึกท่ีดี
ให้กับ บุคลากรในโรงเรียน 

จำนวนครั้ง  2 ครั้ง/ปี  ดำเนินการแล้ว 

9. จัดกิจกรรมเพื่อ รณรงค์และ
เสริมสร้างให้ สังคมไทยเป็น
สังคมแห่ง ธรรมาภิบาล  

จำนวนกิจกรรม  4 กิจกรรม/ปี  ดำเนินการแล้ว 

2. บูรณาการทำงานของ  
หน่วยงานในการต่อตา้น
การทุจริตและพัฒนา  
เครือขา่ย 

1. การเปิดเผยข้อมูลผลการ
จัดซื้อจัดจ้างรายโครงการ
ท้ังหมดใหทุ้กคนบนเว็บไซต์หรือ
ส่ืออื่น ๆ 

- ร้อยละของ 
โครงการ 

ท่ีมกีารเปิดเผย
ข้อมูลผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ร้อยละ 100 ดำเนินการแล้ว 

2. ทบทวนคู่มือการ ตรวจการ
จ้างและการ ควบคุมงานพร้อม
ท้ัง เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ของ
โรงเรียนวัดสุขกร 

จำนวนครั้ง 1 ครั้ง/ปี ดำเนินการแล้ว 

3. ศึกษาดูงาน  หน่วยงาน
ต้นแบบ ภาครัฐ และเอกชนใน 
การให้บริการและ รับผิดชอบ
ต่อสังคม 

จำนวนครั้ง 1 ครั้ง/ปี ดำเนินการแล้ว 

4. จัดต้ังกลุ่มเครือขา่ย ต่อต้าน
การทุจริตบน สังคมออนไลน์ 

จำนวน
สมาชิก 

20 คน ดำเนินการแล้ว 

5. โครงการประเมิน ผลลัพธ์
ความเช่ือมั่น และความพึง
พอใจ ของผู้รับบริการและผู้ 
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

รอ้ยละความพึง 
พอใจของ ผู้รับ 
บรกิารและผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  
ต่อภารกิจของ
กรมฯ 

ร้อยละ 90 ดำเนินการแล้ว 



 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย  
ประจำปีงบประมาณ 2564 ผลการ

ดำเนินการ 
ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 

3. พัฒนาระบบ บริหารและ  
เครื่องมือในการ ป้องกันและ  
ปราบปรามการ ทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.การมีส่วนร่วมของ 
ประชำชนในการติดตาม
ตรวจสอบ ความโปร่งใส
ของการ ดำเนินโครงการ  
ก่อสร้าง 

ร้อยละของ
โครงการ 
ก่อสร้างท่ีมี
งบประมาณ  
มากกว่า 2 ล้าน  
บาทขึ้นไปท่ี  
ประชาชนเข้า
มามี ส่วนร่วม
ในโครงการ 

ร้อยละ 90  ดำเนินการ
แล้ว 

2. เปิดช่องทางและ 
ประชาสัมพันธ์ให้  
ประชาชนมีส่วนร่วม 
สะท้อนความเห็นและ 
ให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงาน ตาม
ภารกิจของกรมฯ  
- มีหน่วยงานประชา 
สัมพันธ์ ณ ท่ีทำการของ
หน่วยงาน  
-มีข้อมูลตามภารกิจ 
ตามท่ีกฎหมายกำหนด
ทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
หรือ Social  Media  
- มีระบบ Call  Center  
- มีการเผยแพร่ข้อมูล 
ทางโทรทัศน์วิทยุและ/ 
หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
หรือส่ือส่ิงพิมพ์  

จำนวนช่องทาง
ใน การประชา 
สัมพันธ์ 

ไม่น้อยกว่า 4   
ช่องทาง 

ดำเนินการ
แล้ว 



ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย  
ประจำปีงบประมาณ 2564 ผลการ

ดำเนินการ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

3. พัฒนาระบบ บริหารและ  
เครื่องมือในการ ป้องกันและ  
ปราบปรามการ ทุจริต (ต่อ) 

 

3. มีการประกาศ  
เผยแพร่ขั้นตอน  กระบวน 
การในการ ดำเนินการต่อ
เรื่อง ร้องเรียน  
 

- มีการรายงานผลการ 
ดำเนินการเรื่องร้องเรียน 
ให้ผู้ถูกร้องเรียนทราบ  
- มีการแจ้งตอบรับ  
เรื่องร้องเรียนภายใน  
15 วัน  
- มีการรายงานผลการ 
ดำเนินการหรือ 
ความก้าวหน้าในการ 
ดำเนินการเรื่องร้องเรียน 

มแีผนผังขั้นตอน 
กระบวนการ  
ดำเนินการต่อ
เรื่อง ร้องเรียน 
 

รายงานสรุป
การ  
ดำเนินการต่อ
เรื่อง 
ร้องเรียน 

3 ครั้ง/เดือน 
โดย แยก

ประเภทของ 
เรื่องร้องเรียน 

 

ดำเนินการ
แล้ว 

4. จัดทำรายงานและ สถิติ
การดดำเนินการต่อ เรื่อง
ร้องเรียนประจำปี 
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 

จำนวนครั้งใน
การ จัดทำ
รายงานและ 
สถิติ 

1 ครั้ง/ปี ดำเนินการ
แล้ว 

5. โครงการจัดทำและ 
ประเมินมาตรฐาน  
ความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานหน่วยงาน 
ภาครัฐ 

จำนวนครั้ง 1 ครั้ง/ปี ดำเนินการ
แล้ว  

 

 
 
 



 
 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย  
ประจำปีงบประมาณ 2564 ผลการ

ดำเนินการ 
ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 

4.เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ 
ต่อตา้นการทุจริตให้กับ บุคลากร  

. 

1. การดำเนินงานด้าน 
การต่อตา้นการทุจริต 
คอร์รับชันในองค์กร 
 

 - ส่งเสริมให้มีการ  
แลกเปล่ียนความรู้   
และข้อมูลขา่วสารด้าน 
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
ในระหว่างหน่วยงาน 
องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
  
- สอดแทรกความรู้
ด้านการป้องกันการ 
ทุจริตและโทษของ  
การทุจริตไว้ใน  
หลักสูตรการฝึกอบรม  
 

-  เผยแพร่ความรู้/จัด 
อบรม สร้างความ  
เข้าใจเกี่ยวกับ  
พฤติกรรมท่ีเข้าข่าย 
การทุจริต การปฏิบัติ 
หรือละเว้นการปฏิบัติ 
หน้าท่ีโดยมิชอบ 
 
 
 
 

จำนวนครั้งใน
การ แลกเปล่ียน
เรียนรู้  
 

จำนวนหลักสูตร
ท่ี มีการให้
ความรู้  

 

 

จำนวนครั้งใน
การ เผยแพร่/
อบรม 

จำนวน 4 
ครั้ง/ ปี  

 
 

จำนวน  
4  

หลักสูตร  

 

1 ครั้ง/ปี 

ดำเนินการ
แล้ว 



ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย  
ประจำปีงบประมาณ 2564 ผลการ

ดำเนินการ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

4.เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ 
ต่อตา้นการทุจริตให้กับ บุคลากร 
(ต่อ)  

 

2. ประชาสัมพันธ์  
ความรู้ด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการ 
ทุจริตทางเสียงตาม  
สาย (ส่วนกลาง) หรือ ส่ือ
อื่นๆ 

ความถี่ในการ  
ประชำสัมพันธ์ 

2 ครั้ง/
เดือน 

ดำเนินการ
แล้ว 

3. จัดอบรมหลักสูตร 
ซักซ้อม  ทำความ
เข้าใจ เกี่ยวกับการ
ตอบ ข้อเสนอแนะของ  
หน่วยงานภายนอก  
และการดำเนินการ
ทางวินัย 

จำนวนสำนักฯ  อย่างน้อย 
8 

สำนักฯ 

ดำเนินการ
แล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


