
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสระแก้ว เขต 1 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดผลสำเร็จและเป้าหมาย 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

 
ผลการดำเนินการ 

 ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
1. เสริมสร้างจิตสำนึก 
ค่านิยม ให้สถานศึกษา
บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

1. จัดกิจกรรมศึกษา
เรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพชีวิต ด้วย
เศรษฐกิจพอเพียง 

จำนวนครั้ง 2 ครั้ง / ปี ดำเนินการแล้ว 

2. จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
จิตสำนึกต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

จำนวนกิจกรรม 1 ชั่วโมง / 
หลักสูตร 

ดำเนินการแล้ว 

3. โครงการฝึกอบรม
เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ
ให้กับข้าราชการบรรจุ
ใหม่ 

จำนวน
หลักสูตร 

1 หลักสูตร / ปี ดำเนินการแล้ว 

4. เผยแพร่ความรู้เรื่อง
การป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 

จำนวนช่องทาง
ในการเผยแพร่ 

เผยแพร่ไม่น้อย
กว่า 4 ช่องทาง 

ดำเนินการแล้ว 

5. เผยแพร่กฎหมาย / 
ความรู้ที่เก่ียวกับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใด 

จำนวนช่องทาง
ในการเผยแพร่ 

เผยแพร่ไม่น้อย
กว่า 4 ช่องทาง 

ดำเนินการแล้ว 

6. ส่งเสริมค่านิยมการ
ยกย่องและเชิดชูคนดี มี
ความซื่อสัตย์ 
(ข้าราชการดีเด่น) 
 
 
 

จำนวนครั้ง 1 ครั้ง / ปี ดำเนินการแล้ว 



7. จัดให้มีการประชุม
ภายในหน่วยงาน เพ่ือ
ควบคุม กำกับ ดูแล การ
ปฏิบัติงาน การประพฤติ
ปฏิบัติตนของบุคลากร
ภายในหน่วยงานให้
เป็นไปตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและ
จริยธรรม 

จำนวนครั้ง 1 ครั้ง / ปี ดำเนินการแล้ว 

8. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
ธรรมะ เพ่ือส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและสร้าง
จิตสำนึกท่ีดีให้กับ
บุคลากรโรงเรียน 
สามัคคีราษฎร์บำรุง 

จำนวนครั้ง 2 ครั้ง / ปี ดำเนินการแล้ว 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดผลสำเร็จและเป้าหมาย 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

 
ผลการดำเนินการ 

 ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
2. บูรณาการหน่วยงาน
ทุกภาคส่วน ในการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา 

1. การเปิดเผยข้อมูลผล
การจัดซื้อจัดจ้างราย
โครงการทั้งหมดให้
สาธารณชนทราบบน
เว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ 

ร้อยละของ
โครงการที่มี
การเปิดเผย
ข้อมูลผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ร้อยละ 100 ดำเนินการแล้ว 

2. ทบทวนคู่มือการ
ตรวจการจ้างและการ
ควบคุมงานพร้อมทั้ง
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
โรงเรียนสามัคคี 
ราษฎร์บำรุง 

จำนวนครั้ง 1 ครั้ง / ปี ดำเนินการแล้ว 

3. จัดตั้งกลุ่มเครือข่าย
ต่อต้านการทุจริตบน
สังคมออนไลน์ 

จำนวนสมาชิก 50 คน ดำเนินการแล้ว 

4. โครงการประเมิน
ผลลัพธ์ความเชื่อม่ันและ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

ร้อยละความพึง
พอใจของ

ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่อภารกิจ

ของกรมฯ 

ร้อยละ 90 ดำเนินการแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดผลสำเร็จและเป้าหมาย 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

 
ผลการ

ดำเนินการ 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

3. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา 

1. การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบความโปร่งใส
ของการดำเนินโครงการ
ก่อสร้าง 

ร้อยละของโครงการ
ก่อสร้างที่มี

งบประมาณมากกว่า 
2 ล้านบาทข้ึนไปที่
ประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในโครงการ 

ร้อยละ 90 ดำเนินการแล้ว 

2. เปิดช่องทางและ
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
สะท้อนความเห็นและให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของกรมฯ 
- มีหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำ
การของหน่วยงาน 

จำนวนช่องทางใน
การประชาสัมพันธ์ 

1 ช่องทาง ดำเนินการแล้ว 

3. มีการประกาศ
เผยแพร่ขั้นตอน
กระบวนการในการ
ดำเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียน 
- มีการรายงานผลการ
ดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ให้ผู้ถูกร้องเรียนทราบ 
- มีการแจ้งตอบรับเรื่อง
ร้องเรียนภายใน 15 วัน 
 
 

มีแผนผังขั้นตอน
กระบวนการ

ดำเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียน 

 
รายงานสรุปการ

ดำเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียน 

เผยแพร่แผนผัง
กระบวนการ

ร้องเรียน 
 
 

3 ครั้ง / เดือน 
โดยแยก

ประเภทของ
เรื่องร้องเรียน 

ดำเนินการแล้ว 
 
 
 
 

ดำเนินการแล้ว 
 



- มีการรายงานผลการ
ดำเนินการหรือ
ความก้าวหน้าในการ
ดำเนินการเรื่องร้องเรียน 
4. จัดทำรายงานและ
สถิติการดำเนินการต่อ
เรื่องร้องเรียนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

จำนวนครั้งในการ
จัดทำรายงานและ

สถิติ 

1 ครั้ง / ปี ดำเนินการแล้ว 

5. โครงการจัดทำและ
ประเมินมาตรฐานความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ของ
สำนักงาน ป.ป.ช. 

จำนวนครั้ง 1 ครั้ง / ปี ดำเนินการแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดผลสำเร็จและเป้าหมาย 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

 
ผลการ

ดำเนินการ 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

4. พัฒนาศักยภาพครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน ในการป้องกัน
และปราบปราม 
การทุจริตสถานศึกษา 

1. การดำเนินงานด้าน
การต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันในองค์กร 
- ส่งเสริมให้มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้และ
ข้อมูลข่าวสารด้านการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในระหว่าง
หน่วยงานองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 
- สอดแทรกความรู้ด้าน
การป้องกันการทุจริต
และโทษของการทุจริต
ไว้ในหลักสูตรการ
ฝึกอบรม 
- เผยแพร่ความรู้ / จัด
อบรม สร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เข้า
ข่ายการทุจริต การ
ปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 

 
 
 

จำนวนครั้งในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
 
 
 
 

จำนวนหลักสูตรที่มี
การให้ความรู้ 

 
 
 

จำนวนครั้งในการ
เผยแพร่ / อบรม 

 
 
 

จำนวน 4 ครั้ง 
/ ปี 

 
 
 
 
 

จำนวน 4 
หลักสูตร 

 
 
 

1 ครั้ง / ปี 

ดำเนินการแล้ว 

2. ประชาสัมพันธ์ความรู้
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ทางเสียงตามสาย 
(ส่วนกลาง) หรือสื่ออ่ืนๆ 
 
 

ความถี่ในการ
ประชาสัมพันธ์ 

2 ครั้ง / เดือน ดำเนินการแล้ว 



3. จัดอบรมหลักสูตร
ซักซ้อมทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับการตอบ
ข้อเสนอแนะของ
หน่วยงานภายนอกและ
การดำเนินการทางวินัย 

จำนวนสำนักฯ อย่างน้อย 8 
สำนักฯ 

ดำเนินการแล้ว 
 
 

4. จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต ประจำปี 2563 

ความสำเร็จของการ
จัดทำรายงานผล 

รายงานผลได้
ตรงตาม

ระยะเวลาที่
กำหนด 

ดำเนินการแล้ว 

 


