
รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” อําเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 

 
ยุทธศาสตร์ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเป้าหมาย 
ประจําปีงบประมาณ 2564 

 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 
1. ปลูกและปลุกจิตสํานึกการ
ต่อ ต้านการทุจริตเน้นการ
ปรับเปล่ียนฐานความคิดของคน
ในทุกภาคส่วนในการรักษา
ผลประโยชน์สาธารณะ 

1. จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้และ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วย 
เศรษฐกิจพอเพียง 

จํานวนครั้ง 2 ครั้ง/ป ี ดําเนินการแล้ว 

2.จัดกิจกรรมเสริมสร้าง จิต 
สํานึกต่อสถาบันชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย ์

จํานวนกิจกรรม 1 ช่ัวโมง/หลักสูตร ดําเนินการแล้ว 

3. โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับ 
วินัยข้าราชการให้กับข้าราชการ 
บรรจุใหม่ 

จํานวนหลักสูตร 1 หลักสูตร/ป ี ดําเนินการแล้ว 

4. เผยแพร่ความรู้เรื่องการ 
ป้องกันผลประโยชน์ทับ 
ซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ี 

จํานวนช่องทางใน 
การเผยแพร 

เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 
4 ช่องทาง 

ดําเนินการแล้ว 

5. เผยแพร่กฎหมายความรู้ท่ี 
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์อื่นใด 

จํานวนช่องทางในการ 
เผยแพร่ 

เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง ดําเนินการแล้ว 

6. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่อง 
และเชิดชูคนดีมีความซื่อสัตย์ 
ข้าราชการดีเด่น 

จํานวนครั้ง 1 ครั้ง/ป ี ดําเนินการแล้ว 



 
ยุทธศาสตร์ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเป้าหมาย 
ประจําปีงบประมาณ 2564 

 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 
 หน่วยงาน(สํานัก/กอง/ศูนย์) 

เพื่อควบคุมกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานการประพฤติปฏิบัติ
ตนของบุคลากรภายใน
หน่วยงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและ 
จริยธรรม 

  ดําเนินการแล้ว 

8. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับธรรมะ 
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ 
สร้างจิตสํานึกท่ีดีให้กับบุคลากร 
กรมทางหลวงชนบท 

จํานวนครั้ง  ดําเนินการแล้ว 

9. จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ 
และเสริมสร้างให้สังคมไทยเป็น 
สังคมแห่งธรรมาภิบาล เช่น จัด 
กิจกรรมร่วมกันระหว่าง 3 
ศาสนา ฯลฯ 

จํานวนครั้ง  ดําเนินการแล้ว 

2. บูรณาการทํางานของ 
หน่วยงานในการต่อต้านการ 
ทุจริตและพัฒนาเครือข่าย 

1. การเปิดเผยข้อมูลผลการ 
จัดซื้อจัดจ้างรายโครงการ 
ท้ังหมดให้สาธารณชนทราบ 
บนเว็บไซต์หรือส่ืออื่นๆ 

ร้อยละของโครงการท่ีมีการ 
เปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อ 

จัดจ้าง 

 ดําเนินการแล้ว 

 3. ศึกษาดูงานหน่วยงาน
ต้นแบบภาครัฐและเอกชนใน

จํานวนครั้ง  ดําเนินการแล้ว 



 
ยุทธศาสตร์ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเป้าหมาย 
ประจําปีงบประมาณ 2564 

 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 
การให้บริการและรับผิดชอบต่อ
สังคม 
4. จัดต้ังกลุ่มเครือข่ายต่อต้าน 
การทุจริต 

จํานวนครั้ง 1 ครั้ง/ปี ดําเนินการแล้ว 

5. โครงการประเมินผลลัพธ์ 
ความเช่ือมั่นและความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

ร้อยละความพึงพอใจของ 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน 

เสียต่อสถานศึกษา 

1 ครั้ง/ปี ดําเนินการแล้ว 

3. พัฒนาระบบบริหารและ 
เครื่องมือในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 

1.การมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การติดตามตรวจสอบความ
โปร่งใส 

ร้อยละของโครงการ ร้อยละ 90 ดําเนินการแล้ว 

2. เปิดช่องทางและ 
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนมีส่วน 
ร่วมสะท้อนความเห็นและให้ 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติงาน 

จํานวนช่องทางใน 
การประชาสัมพันธ์ 

ไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง ดําเนินการแล้ว 

3.1 มีการประกาศเผยแพร่ 
ขั้นตอนกระบวนการในการ 
ดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 

- มีแผนผังขั้นตอนกระบวน 
การดําเนินการต่อเรื่อง 

ร้องเรียน 

เผยแพร่แผนผังกระบวนการ 
ร้องเรียนร้องเรียน 

ดําเนินการแล้ว 

3.2 มีการรายงานผลการ 
ดําเนินการเรื่องร้องเรียนให้ 
ผู้ถูกร้องเรียนทราบ 
 

- รายงานสรุปการดําเนินการ 
ต่อเรื่องร้องเรียน 

1 ครั้ง/ป ี ดําเนินการแล้ว 



 
ยุทธศาสตร์ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเป้าหมาย 
ประจําปีงบประมาณ 2564 

 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 
  

3.3 มีการแจ้งตอบรับเรื่อง 
ร้องเรียนภายใน 15 วัน 

 
จํานวนครั้งในการจัดทํา 

รายงานและสถิต 

 ดําเนินการแล้ว 

3.4 มีการรายงานผลการ 
ดําเนินการหรือความก้าวหน้า
ในการดําเนินการเรื่องร้องเรียน 

จํานวนครั้ง 1ครั้ง/ป ี 1 ครั้ง/ป ี ดําเนินการแล้ว 

4. จัดทํารายงานและสถิติการ 
ดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

จํานวนครั้ง 1ครั้ง/ป ี  ดําเนินการแล้ว 

5. โครงการจัดทําและประเมิน 
มาตรฐานความโปร่งใสในการ 
ดําเนินงานหน่วยงาน 

จํานวนครั้ง 1ครั้ง/ป ี 1 ครั้ง/ป ี ดําเนินการแล้ว 

4. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน 
การต่อต้านการทุจริตให้กับ 
บุคลากร 

1.1 การดําเนินงานด้านการ 
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันใน 
องค์กร 

จํานวนครั้งในการแลกเปล่ียน 
เรียนรู ้

1 ครั้ง/ป ี ดําเนินการแล้ว 

1.2 ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียน 
ความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้าน 
การป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตในระหว่างหน่วยงาน 
องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

จํานวนหลักสูตรท่ีมีการให้ 
ความรู้ 

1 ครั้ง/ป ี ดําเนินการแล้ว 

1.3 สอดแทรกความรู้ด้านการ 
ป้องกันการ ทุจริตและโทษของ 

จํานวนครั้งในการเผยแพร่/ 
อบรม 

1 ครั้ง/ป ี ดําเนินการแล้ว 



 
ยุทธศาสตร์ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเป้าหมาย 
ประจําปีงบประมาณ 2564 

 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 
การทุจริตไว้ในหลักสูตรการ 
ฝึกอบรม 

 1.4 เผยแพร่ความรู้/จัดอบรม 
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ 
พฤติกรรมท่ีเข้าข่ายการ ทุจริต 
การปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ี 

ความถ่ีในการประชาสัมพันธ์ 1 ครั้ง/ป ี ดําเนินการแล้ว 

2. ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้าน
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตทางเสียงตามสาย 
(ส่วนกลาง) หรือส่ืออื่นๆ 

ความถ่ีในการประชาสัมพันธ์ 1 ครั้ง/ป ี ดําเนินการแล้ว 

3. จัดอบรมหลักสูตรซักซ้อม 
ทําความเข้าใจเกี่ยวกับการตอบ 
ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 
ภายนอกและการดําเนินการ
ทางวินัย 

ความถ่ีในการประชาสัมพันธ์ 1 ครั้ง/ป ี ดําเนินการแล้ว 

4. จัดทํารายงานและสถิติการ
ถูกช้ีมูลความผิด/การตั้ง
ข้อสังเกต 
ของสำนักงานป.ป.ช./ป.ป.ท./ 
สตง.ต่อเจ้าหน้าท่ีหรือ 
หน่วยงาน 

จํานวนครั้งในการจัดทํา 
รายงาน/สถิติ 

1 ครั้ง/ป ี ดําเนินการแล้ว 



 
ยุทธศาสตร์ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเป้าหมาย 
ประจําปีงบประมาณ 2564 

 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 
 5. จัดทํารายงานผลการ 

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจําปี2564 

จํานวนครั้ง 1ครั้ง/ป ี รายงานผลได้ตรงตาม 
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

ดําเนินการแล้ว 

 


