
 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต  ประจ าปี 2562 โรงเรียนนาสาร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างจิตส านึก  ค่านิยม บริหารงานในองค์กรตามหลักธรรมภิบาล 
มาตรฐานความโปร่งใส : มตท 1 ด้านนโยบาย /ผู้บริหารในการสร้างความโปร่งใส 
แผนงาน : ส่งเสริมให้บุคลากรของโรงเรียนมีจิตส านึกเรื่องคุณธรรม  จริยธรรม 

 
มาตรการ 

 
กิจกรรม/โครงการ 

 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 

เป้าหมาย
/ปี 

ผลการด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ 

2562 เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย 

ไม่เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย 
1.การเสริมสร้าง
จิตส านึกคุณธรรม
จริยธรรมค่านิยมใน
การป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

1.1 รณรงค์เสริมสร้างจิตส านึก คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม ตามหลัก ธรรมา ภิ
บาลรวมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูล ข่าวสารความรู้ที่เก่ียวเกี่ยวกับ
ความโปร่งใส 

จ านวนช่องทางการ
เผยแพร่  
ประชาสัมพันธ์ 

อย่าง
น้อย 2 
ช่องทาง 

   
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

1.2 ส่งเสริมคา่นิยมร่วมในการเชิดชู
ความดี 

มอบรางวัลและ
ประกาศเกียรติคุณ
บุคลากรดีเด่นประจ าปี
การศึกษา 

อย่าง
น้อย 1 
ครั้ง 

   
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

1.3 การมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
กิจกรรมการด าเนินงานของโรงเรียนเพ่ือ
เสริมสร้างความโปร่งใส 

จ านวนคณะกรรมการ
ที่บุคลากรเข้าเป็นการ
รมการ ด าเนินงาน 

อย่าง
น้อย 2 
คณะ 

   
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 



 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต  ประจ าปี 2562 โรงเรียนนาสาร 
ยุทธศาสาตร์ที่ 2 : บรูณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน  ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
มาตรความโปร่งใส : มตท 2  ด้านความเปิดเผย   การมีระบบตรวจภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม 
แผนงาน : การปลูกฝั่งให้บุคลากรของโรงเรียนปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

 
มาตรการ 

 
กิจกรรม / โครงการ 

 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 

เป้าหมาย /ปี  
ผู้รับผิดชอบ 2562 เป็นไป

ตาม
เป้าหมาย 

ไม่เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย 
  
1.การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

1.1 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
จัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน 

จ านวนช่องทางเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

อย่างน้อย 2
ช่องทาง 

 
 

  
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

1.2 การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆของ
โรงเรียน 

จ านวนข้อมูลข่าวสารที่
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

อย่างน้อง 10 
ข่าว 

 
 
 

  
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

2. การมีระบบควบคุมและ
ตรวจสอบภายในองค์กร 

2.1 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลรายงานผลการตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมการการบริหารโรงเรียน 

มีรายงานการเงินทุกๆไตรมาส จ านวน 4 
รายการ 

 
 

  
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

2.2การจัดท าแผนควบคุมภายในและ
แผนการตรวจสอบภายใน 

จ านวนแผนควบคุมภายใน
และแผนควบคุมภายนอก 

อย่างน้อย  1 
แผน 

 
 

  
กลุ่มบริหารงานทั่วไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต  ประจ าปี 2562 โรงเรียนนาสาร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
มาตรฐานความโปร่งใส : มตท 3 ด้านการใช้ดุลยพินิจ 
แผนงาน : การป้องกันทุจริต 

 
มาตรการ 

 
กิจกรรม / โครงการ 

 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 

เป้าหมาย /ปี  
ผู้รับผิดชอบ 2562 เป็นไป

ตาม
เป้าหมาย 

ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

1.การลดการใช้ดุลยพินิจที่ผิด
ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 

1.1 การจัดท าแผนปฏิบัติงาน 
     (Work Flow ) 

จ านวนผังปฏิบัติงาน 
(Work Flow ) 

จ านวน 1 
รายการ 

 
 
 

  
กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป 

2.ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน 

2.1จัดท ารายงานการด าเนินการ
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตกับ
มาตรฐานความโปร่งใส 

มีรายงานการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตกับ
มาตรฐานความโปร่งใส 

มี 1 รายการ  
 
 

  
กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต  ประจ าปี 2562 โรงเรียนนาสาร 
ยุทธศาสตร์ที่  4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มาตาฐานความโปร่งใส : มตท 4  การมีระบบ / กลไกการจัดการรับเรื่องร้องเรียน 
แผนงาน : การป้องกันทุจริต 

 
มาตรการ 

 
กิจกรรม / โครงการ 

 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 

เป้าหมาย /ปี  
ผู้รับผิดชอบ 2562 เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
ไม่เป็นไป

ตาม
เป้าหมาย 

 
1.การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

1.1 ให้บุคลากรไปเข้าร่วมประชุม 
อบรมสัมมนาที่เก่ียวข้องกับ 
-ด้านการป้องกันทุจริต 
-ด้านทรัพยากรบุคคล 
- ด้านการเงิน 
-ด้านการตรวจสอบภายใน 

จ านวนด้านที่บุคลากรได้รับการ
พัฒนาการศักยภาพ 

ไม่น้อยกว่า 2ด้าน  
 
 

  
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

2.การมีระบบ / กลไกการ
จัดการรับเรื่องร้องเรียน 

2.1 จัดท าหลักเกณฑ์ / วิธีการรับเรื่อง 
/ ร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

มีหลักเกณฑ์ / วิธีการรับเรื่อง 
ร้องเรียน/ ร้องทุกข์ 

อย่างน้อย1 เรื่อง  
 
 

 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

2.2การจัดระบบรับฟังร้องเรียนและ
การแจ้งเบาะแสการทุจริต 

จ านวนช่องทางการรับฟังข้อ
ร้องเรียนการแจ้งเบาะแสการ
ทุจริต 

อย่างน้อย 2
ช่องทาง 

 
 
 

 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 2.3การจัดและแจ้งผลข้อร้องเรียน ร้อยละของข้อร้องเรียนที่แจ้ง
ผลการด าเนินการให้แก่ผู้
ร้องเรียน 

ร้อยละ 100  
 
 

 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
   ลงชื่อ             ลงชื่อ 
             (นางดวงแข  สุขเจริญ)                                                                                             (นายวุฒิพร  ศฤงคาร) 
                                                 ผู้รายงาน                                                                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนนาสาร                                                                                                                


