
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                   
                                                       

                                            
                 



รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนกะปงพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จและเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
๑. ปลูกและปลุก
จิตสำนึก การต่อต้าน
การทุจริต เน้นการ
ปรับเปลี่ยนฐาน 
ความคิดของคนในทุก
ภาค ส่วนในการรักษา 
ผลประโยชน์สาธารณะ 

๑. จัดกิจกรรม  
ศึกษาเรียนรู้และ  
พัฒนาคุณภาพชีวิต  
ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 

จำนวนครั้ง ๒ ครั้ง/ปี ดำเนินการแล้ว 

 ๒. จัดกิจกรรม เสริมสร้าง
จิตสำนึก ต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

จำนวนกิจกรรม ๑ ชั่วโมง/
หลักสูตร 

ดำเนินการแล้ว 

 ๓.โครงการ'ฝึกอบรม เกี่ยวกับ
วินัยข้าราชการ ให้กับ
ข้าราชการบรรจุ ใหม่ 

จำนวนหลักสูตร ๑ หลักสูตร/ปี ดำเนินการแล้ว 

 ๔. เผยแพร่ความรู้เรื่อง  
การป้องกันผลประโยชน์  
ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที 

จำนวนช่องทาง
ในการเผยแพร่ 

เผยแพร่ไม่น้อย
กว่า ๔ ช่องทาง 

ดำเนินการแล้ว 

 ๕. เผยแพร่กฎหมาย/  
ความรู้ที่เก่ียวกับการรับ  
ทรัพย์สินหรือประโยชน์  
อ่ืนใด 

จำนวนช่องทาง
ในการเผยแพร่ 

 

เผยแพร่ไม่น้อย
กว่า ๔ ช่องทาง 

ดำเนินการแล้ว 

 ๖. ส่งเสริมค่านิยม 
การยกย่องและเชิดชูคนดี  
มีความซื่อสัตย์ 
(ข้าราชการ ดีเด่น) 

จำนวนครั้ง ๑ ครั้ง/ปี ดำเนินการแล้ว 

 

 



ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จและเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
 ๗. จัดให้มีการประชุม  

ภายในหน่วยงาน เพ่ือ  
ควบคุม กำกับดูแล การ  
ปฏิบัติงาน การประพฤติ  
ปฏิบัติตนของบุคลากร  
ภายในหน่วยงานให้  
เป็นไปตามมาตรฐานทาง  
คุณธรรมและจริยธรรม 

จำนวนครั้ง ๑ ครั้ง/เดือน ดำเนินการแล้ว 

 ๘. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ  
ธรรมะเพ่ือส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและสร้างจิตสำนึกท่ีดี
ให้กับบุคลากร 

จำนวนครั้ง ๒ ครั้ง/ปี ดำเนินการแล้ว 

 ๙. จัดกิจกรรมเพื่อ  
รณรงค์และเสริมสร้างให้  
สังคมไทยเป็นสังคมแห่ง  
ธรรมาภิบาล 

จำนวนกิจกรรม ๒ กิจกรรม/ปี ดำเนินการแล้ว 

๒. บูรณาการทำงานของ
หน่วยงานในการต่อต้าน 
การทุจริตและพัฒนา 
เครือข่าย 

๑. การเปิดเผยข้อมูลผลการ
จัดซื้อจัดจ้างโครงกาท้ังหมด 
ให้สาธารณชนทราบบน
เว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ 

ร้อยละของ
โครงการที่มีการ
เปิดเผยข้อมูล

ผลการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ร้อยละ ๑๐๐ ดำเนินการแล้ว 

 ๒.ทบทวนคู่มือการตรวจ  
การจ้างและการควบคุม  
งานพร้อมทั้งเผยแพร่  
ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนอ่ืนใด 

จำนวนครั้ง ๑ ครั้ง/ปี ดำเนินการแล้ว 

 ๓. ศึกษาดูงานหน่วยงาน  
ต้นแบบภาครัฐและเอกชนใน
การให้บริการและรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

จำนวนครั้ง ๑ ครั้ง/ปี ดำเนินการแล้ว 

 ๔.จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายต่อต้าน
การทุจริตบน สังคมออนไลน์ 

จำนวนสมาชิก ๒๐ คน ดำเนินการแล้ว 



ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จและเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
 ๕. โครงการประเมินผลลัพธ์

ความเชื่อมั่นและความพึง
พอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสีย 

ร้อยละความพึง
พอใจของ

ผู้รับบริการต่อ
ภารกิจ 

ร้อยละ ๙๐ ดำเนินการแล้ว 

๓.พัฒนาระบบบริหาร
และเครื่องมือในการ 
ป้องกัน และปราบ 
ปรามการทุจริต 

๑.การมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนในการติดา 
ตรวจสอบความโปร่งใส  
ของการดำเนินโครงการ
ก่อสร้าง 

ร้อยละของ
โครงการที่มี
งบประมาณไปที่
ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วม 

ร้อยละ ๙๐ ดำเนินการแล้ว 

 ๒.เปิดช่องทางและ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมสะท้อนความเห็น  
และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานตามภารกิจของ
โรงเรียน 
- มีหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ 
ณ ที่ทำ การของหน่วยงาน 
- มีข้อมูลตามภารกิจ  
ตามท่ีกฎหมาย กำหนด  
ทางเว็บไซต์ของหน่วย  
งาน/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

จำนวนช่องทาง
ในการ

ประชาสัมพันธ์ 

ไม่น้อยกว่า ๒ 
ช่องทาง 

ดำเนินการแล้ว 

 ๓. มีการประกาศเผยแพร่  
ขั้นตอนกระบวนการใน  
การดำเนินการต่อเรื่อง  
ร้องเรียน 
- มีการรายงานผลการ  
ดำเนินการเรื่องร้องเรียน  
ให้ผู้ลูกร้องเรียนทราบ - 
มีการแจ้งตอบรับเรื่อง  
ร้องเรียภายใน๑๕ วัน - 
มีการรายงานผลการ  

มีแผนผัง
ขั้นตอนการ
ดำเนินการ
ร้องเรียน
รายงานสรุป
การดำเนินการ
ต่อเรื่อง
ร้องเรียน 

เผยแพร่แผนผัง
กระบวนการ
ร้องเรียน ๓ 

ครั้ง/เดือน โดย
แยกประเภท

ของเรื่อง
ร้องเรียน 

ดำเนินการแล้ว 



ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จและเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ดำเนินการหรือ  
ความก้าวหน้าในการ  
ดำเนินการเรื่องร้องเรียน 

 ๔. จัดทำรายงานและสถิติ  
การดำเนินการต่อเรื่อง  
ร้องเรียนประจำปี 
งบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

จำนวนครั้งใน
การจัดทำ

รายงานและ
สถิติ 

๑ ครั้ง/ปี ดำเนินการแล้ว 

 ๕. โครงการจัดทำและ  
ประเมินมาตรฐานความ  
โปร่งใสในการดำเนินงาน  
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
ของสำนักงาน ป.ป.ช. 

จำนวนครั้ง ๑ ครั้ง/ปี ดำเนินการแล้ว 

๔. เสริมสร้างองค์ 
ความรู้ ด้านการต่อ 
ต้านการทุจริต  
ให้กับบุคลากร 

๑. การดำเนินงาน  
ด้านการต่อต้านการทุจริต  
คอร์รัปชันในองค์กร  
- ส่งเสริมให้มีการ  
แลกเปลี่ยนความรู้และ  
ข้อมูลข่าวสารด้านการ  
ป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตในระหว่าง  
หน่วยงานองค์กรที่  
เกี่ยวข้อง 
- สอดแทรกความรู้  
ด้านการป้องกัน การทุจริต  
และโทษของการทุจริตไว้ใน  
หลักสูตรการฝึกกอบรม  
- เผยแพร่ความรู้/จัด  
อบรม สร้างความเข้าใจ  
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เข้า  
ข่ายการทุจริตการปฏิบัติ  

จำนวนครั้งใน
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จำนวน

หลักสูตรที่มีการ
ให้ความรู้

จำนวนครั้งใน
การเผยแพร่ร/

อบรม 

จำนวน ๔ ครั้ง/
ปี จำนวน ๔ 
หลักสูตร ๑ 

ครั้ง/ปี 

ดำเนินการแล้ว 



ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จและเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หรือละเว้นการปฏิบัติ  
หน้าที่โดยมิชอบ 

 ๒. ประชาสัมพันธ์ความรู้  
ด้านการป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริตทาง  
เสียงตามสาย 

ความถี่ในการ
ประชาสัมพันธ์ 

๒ ครั้ง/เดือน ดำเนินการแล้ว 

 ๓. จัดทำรายงานผลการ  
ดำเนินงานตาแผนปฏิบัติ  
การป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริต  
ประจำปี ๒๕๖๔ 

ความสำเร็จของ
การจัดทำ
รายงานผล 

รายงานผลได้
ตรงตาม

ระยะเวลาที่
กำหนด 

ดำเนินการแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                   
                                                       

                                            
                 


