
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดผลสำเร็จและเปาหมาย 
ประจำป งบประมาณ 2564 

ผลการ 
ดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

1. ปลูกและปลุก  
จิตสำนึกการ  
ตอตานการทุจริต  
เนนการ
ปรับเปลี่ยนฐาน  
ความคิดของคน  
ในทุกภาคสวนใน  
การรักษา 
ผลประโยชน สำ 
ธารณะ 

1. จัดกิจกรรมศึกษา เรียนรูและ
พัฒนา คุณภาพชีวิต ดวย 
เศรษฐกิจพอเพียง 

จำนวนครั้ง 2ครั้ง / 1 ป ดำเนินการ 
เรียบรอย 

2.จัดกิจกรรมเสริมสราง จิตสำนึก 
ตอสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย 

จำนวนกิจกรรม 1ชั่วโมง/
หลักสูตร 

ดำเนินการ 
เรียบรอย 

3. โครงการฝกอบรม  
เก่ียวกับวินัยขาราชการ ใหกับ 
ขาราชการบรรจุใหม 

จำนวนหลักสูตร 1หลักสูตร / ป ดำเนินการ 
เรียบรอย 

4. เผยแพรความรู 
เรื่อง การปองกัน 
ผลประโยชน ทับซอนแก
เจาหนาท่ี 

จำนวนชองทาง
ใน 

การเผยแพร 

เผยแพรไมนอย
กวา 4 
ชองทาง 

ดำเนินการ 
เรียบรอย 

5. เผยแพรกฎหมาย/  
ความรูท่ีเก่ียวกับการรับ ทรัพยสิน
หรือประโยชน อ่ืนใด 

 เผยแพรไมนอย
กวา 4 
ชองทาง 

ดำเนินการ 
เรียบรอย 

6. สงเสริมคานิยมการ  
ยกยองและเชิดชูคนดี มี ความ
ซ่ือสัตย (ขาราชการ ดีเดน) 

จำนวนชองทาง
ใน 

การเผยแพร 

 
1 ครั้ง / ป 

ดำเนินการ 
เรียบรอย 

7. จัดใหมีการประชุม ภายใน
หนวยงาน เพ่ือ ควบคุม กำกับ 
ดูแล การปฏิบัติงาน ของบุคลากร 
ภายในหนวยงานให เปนไปตาม
มาตรฐานทาง  
คุณธรรมและจริยธรรม 

จำนวนครั้ง 1 ครั้ง/เดือน ดำเนินการ 
เรียบรอย 

โรงเรียนปากพูน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครนครศรีธรรมราช 

 



ยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดผลสำเร็จและเปาหมาย 
ประจำป งบประมาณ 2564 

ผลการ 
ดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

 2. บูรณาการ  
ทำงานของ  
หนวยงานในการ  
ตอตานการทุจริต  
และพัฒนา 
เครือขาย 

1. กำรเปดเผยขอมูล ผลการ
จัดซ้ือจัดจาง รายโครงการ
ท้ังหมด ใหสาธารณชนทราบ บน
เว็บไซตหรือสื่อ อ่ืนๆ 

รอยละของ  
โครงการท่ีมีการ  
เปดเผยขอมูลผล  
การจัดซ้ือจัดจาง 

รอยละ 90 ดำเนินการ 
เรียบรอย 

2. ทบทวนคูมือการ ตรวจการ
จางและการ ควบคุมงาน 
พรอมท้ัง เผยแพรทางเว็บไซต 
ของโรงเรียน 

จำนวนครั้ง 1 ครั้ง / ป ดำเนินการ 
เรียบรอย 

3. จัดตั้งกลุมเครือขาย ตอตาน 
การทุจริตบน สังคมออนไลน 

จำนวนสมาชิก 20 คน ดำเนินการ 
เรียบรอย 

4. โครงการประเมิน ผลลัพธ
ความเชื่อม่ัน และความพึงพอใจ  
ของผูรับบริการและผู มีสวนได
สวนเสีย 

รอยละความพึง  
พอใจของ  

ผูรับบริการและผู 
มีสวนไดสวนเสีย 

ตอภารกิจ 

รอยละ 90 ดำเนินการ 
เรียบรอย 

3. พัฒนาระบบ  
บริหารและ 

เครื่องมือในการ  
ปองกันและ 

ปราบปรามการ  
ทุจริต 

1.การมีสวนรวมของ  
ประชาชนในการ ติดตาม
ตรวจสอบ ความโปรงใสของการ 
ดำเนินโครงการ กอสราง 

รอยละของ  
โครงการกอสราง 
ท่ี มีงบประมาณ  
มากกวา 2 ลาน  

บาทข้ึนไปท่ี  
ประชาชนเขามา 
มี สวนรวมใน  

โครงการ 

รอยละ 90 ดำเนินการ 
เรียบรอย 

2. เปดชองทางและ  
ประชาสัมพันธให ประชาชนมี
สวนรวม สะทอนความเห็นและ  
ใหขอเสนอแนะ เก่ียวกับการ
ปฏิบัติงาน ตามภารกิจ 
 -มีหนวยงาน ประชาสัมพันธ ณ 
ท่ี ทำการของหนวยงาน 
 - มีขอมูลตามภารกิจ ตามท่ี 
กฎหมายกำหนด ทางเว็บไซตของ 
หนวยงานหรือ Social Media  
การเผยแพรขอมูลวารสาร 

จำนวนชองทาง 
ใน การ 

ประชาสัมพันธ 

ไมนอยกวา 4  
ชองทาง 

ดำเนินการ 
เรียบรอย 



 

  

 

 

 

3. มีการประกาศ เผยแพร
ข้ันตอน กระบวนการในการ  
ดำเนินการตอเรื่อง รองเรียน  
- มีการรายงานผลการ  
ดำเนินการเรื่อง รองเรียนใหผูถูก  
รองเรียนทราบ  
- มีกำรแจงตอบรับ เรื่อง 
รองเรียนภายใน 15 วัน  
- มีการรายงานผลการ ดำเนินการ
หรือ ความกาวหนาในการ  
ดำเนินการเรื่อง รองเรียน 

มีแผนผังข้ันตอน  
กระบวนการ  
ดำเนินการตอ 
เรื่อง รองเรียน 

เผยแพรแผนผัง  
กระบวนการ  

รองเรียน 

ดำเนินการ 
เรียบรอย 

 4. จัดทำรายงานและ  
สถิติการดำเนินการตอ  
เรื่องรองเรยีนประจำป 
งบประมาณ  

จำนวนครั้งใน
การ จัดทำ
รายงานและ 
สถิติ 

1 ครั้ง / ป ดำเนินการ 
เรียบรอย 


