
 

รายงานผลการด าเนินการป้องกนัการทุจริต  
ประจ าปี ๒๕๖4  

โรงเรียนบ้านหนองไผ่  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

๕

ทัพพระยาพิทยา
มัธยมศึกษาสระแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปี ๒๕๖๕
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รายงานผลการด าเนิการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3 

ยุทธศาสตร์  โครงการ/กิจกรรม  ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้า  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4  

ผลการ  
ด าเนินงาน  

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 

๑. ปลูกจิตส ำนึก  
กำรต่อต้ำนกำรทุจรติ  
เน้นกำรรับเปลีย่นฐำน  
ควำมคิดของคน ในทุกภำค 
ส่วนใน กำรรักษำ  
ผลประโยชน์สำธำรณะ 

๑. จัดกิจกรรมศึกษำเรยีนรู้ 
และ พัฒนำคุณภำพชีวิต 
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง  

จ ำนวนครั้ง  ๒ ครั้ง ๑/ ปี ด ำเนินกำร  
เรียบร้อย 

 ๒.จัดกิจกรรมเสริมสร้ำง 

จิตส ำนึกต่อสถำบันชำติ 

ศำสนำ พระมหำกษัตริย ์

จ ำนวนกิจกรรม  3 ครั้ง ๑/ ปี ด ำเนินกำร  
เรียบร้อย  

 ๓. โครงกำรฝึกอบรม  

เกี่ยวกับ วินัยข้ำรำชกำร 
ให้กับข้ำรำชกำร   

จ ำนวนหลักสตูร ๑ หลักสูตร/ปี  ด ำเนินกำร  
เรียบร้อย 

 ๔. เผยแพร่ควำมรู้ เรื่อง 
กำรป้องกัน ผลประโยชน์  

ทับซ้อนแก่เจ้ำหน้ำที่  

จ ำนวน

ช่องทำง ใน

กำรเผยแพร่  

เผยแพรไ่ม่  
น้อยกว่ำ4  

ช่องทำง  

ด ำเนินกำร  

เรียบร้อย 

 ๕. เผยแพร่ กฎหมำย/ 
ควำมรู้ที่เกี่ยวกับกำรรับ 
ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ 
อื่นใด 

จ ำนวน 

ช่องทำง 

ในกำรเผยแพร ่

เผยแพรไ่ม่  
น้อยกว่ำ๔  
ช่องทำง  

ด ำเนินกำร  
เรียบร้อย  

 6.ยกย่องและเชิดชูครดูีมี
คณุธรรม 

จ ำนวน

ช่องทำง ใน

กำรเผยแพร่  

๑ ครั้ง/ปี ด ำเนินกำร  

เรียบร้อย  
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มัธยมศึกษาสระแก้ว
โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
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ยุทธศาสตร์  โครงการ/กิจกรรม  ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้า  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4  

ผลการ  
ด าเนินงาน  

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 

 ๗. จัดให้มีกำรประชุม  
ภำยในหน่วยงำนเพื่อ  
ควบคุม ก ำกับ ดูแล กำร 
ปฏิบัติงำน กำรประพฤติ 
ปฏิบัติตนของบุคลำกร
ภำยในหน่วยงำนให้ เป็นไป 
ตำมมำตรฐำนทำง  
คุณธรรมและจรยิธรรม 

จ ำนวนครั้ง ๑ ครั้ง/เดือน ด ำเนินกำร 

เรียบร้อย 

 ๘. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
คุณภำพ และสร้ำงจิตส ำนึก
ที่ดี  

จ ำนวนครั้ง  ๒ ครั้ง/ปี  ด ำเนินกำร  
เรียบร้อย 

 ๙. จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ 

เสรมิสร้ำงให้สังคมไทยเป็น  

สังคมแห่งธรรมำภิบำล  

จ ำนวนกิจกรรม  ๔ กิจกรรม/ปี  ด ำเนินกำร  
เรียบร้อย 

๒. บูรณำกำรท ำงำนของ 
หน่วยงำนในกำรต่อต้ำน 
ทุจริต และพัฒนำเครือข่ำย  

๑. กำรเปิดเผยข้อมลู  
ผลกำรจัดซื้อ จดัจ้ำงรำย 
โครงกำรทั้งหมดให้  

สำธำรณชนทรำบ  

บนเว็บไซตห์รือสื่ออ่ืนๆ 

ร้อยละของ
โครงกำรที่มีกำร  

เปิดเผยข้อมูล
ผล กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง 

ร้อยละ100  ด ำเนินกำร  
เรียบร้อย 

 ๒. ทบทวนคู่มือกำร ตรวจ 

กำรจ้ำงและ กำรควบคุม 

งำน พร้อมท้ังเผยแพร่  

ทำงเว็บไซต์ของโรงเรียน 

บ้ำนหนองไผ ่

จ ำนวนครั้ง  ๑ ครั้ง /ปี  ด ำเนินกำร  
เรียบร้อย  

 

๕๗
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ยุทธศาสตร์  โครงการ/กิจกรรม  ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้า  

ประจ าปี งบประมาณ๒๕๖๓ 

ผลการ  

ด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 

 ๓. ศึกษำดูงำน หน่วยงำน 
ต้นแบบ  
 
4. โครงกำรประเมิน  
ผลลัพธ์ควำมเชื่อมั่น  

ควำมพึงพอใจ ของ  
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสยี  

จ ำนวนครั้ง 
 
 
ร้อยละควำม
พึง พอใจของ
ผู้รับ  
บริกำร  

๑ ครั้ง /ปี  
 
 

ร้อยละ๙๐ 

ด ำเนินกำร  

เรียบร้อย 

 

ด ำเนินกำร  

เรียบร้อย 

๓. พัฒนำระบบบริหำร 
และ เครื่องมือในกำร  
ป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริต  

๑.กำรมีส่วนร่วม ของ  
ประชำชนในกำรติดตำม 

ตรวจสอบควำมโปร่งใส 

ของกำรด ำเนินโครงกำร 

ก่อสร้ำง  

ร้อยละของ  
โครงกำร
ก่อสร้ำง ท่ีมี  
ประชำชนเข้ำ
มำ มี ส่วนร่วม
ใน  
โครงกำร 

ร้อยละ๙๐ ด ำเนินกำร  
เรียบร้อย 
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ยุทธศาสตร์  โครงการ/กิจกรรม  ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้า  

ประจ าปี งบประมาณ๒๕๖๓  

ผลการ  
ด าเนินงาน  

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 

    ๒. เปิดช่องทำงและ  
ประชำสมัพันธ์ให้  
ประชำชนมีส่วนร่วม  
สะท้อน ควำมเห็นและให้ 
ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับ  
ปฏิบัติงำน ตำมภำรกจิ 
 - มีหน่วยงำน  
ประชำสมัพันธ์ ณ ที่ท ำกำร
ของหน่วยงำน  
-มีข้อมูลตำม  
ภำรกิจตำมที ่ 
กฎหมำยก ำหนด  
ทำงเว็บไซต์ของ หน่วยงำน 
หรือ Social Media   
 
๓. มีกำรประกำศ เผยแพร่ 
ขั้นตอนกระบวนกำร 
ด ำเนินกำรต่อเรื่อง  

ร้องเรียน  

- มีกำรรำยงำนผล กำร 

ด ำเนินกำร  

เรื่อง ร้องเรียนใหผู้้  

ถูก ร้องเรียนทรำบ  

– มีกำรแจ้งตอบรับ เรื่อง 

ร้องเรียน  

ภำยใน ๑๕ วัน 
- มี กำร รำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำร หรือ
ควำมก้ำวหน้ำใน  
กำรด ำเนินกำร  

เรื่องร้องเรียน 

มีแผนผัง  
ขั้นตอน  

กระบวนกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด ำเนินกำรต่อ  

เรื่อง ร้องเรียน  
  

    เผยแพร่  
แผนผัง  

กระบวนกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้องเรียน 
๓ ครั้ง/  
เดือน โดย  

แยก

ประเภท 

ของ  

เรื่องร้องเรียน  

 
ด ำเนินกำรแล้ว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ด ำเนินกำรแล้ว 

 ๔. จัดท ำรำยงำน และ สถิติ
กำรด ำเนินกำรต่อเรื่อง  

จ ำนวนครั้งใน
กำรจัดท ำ 

รำยงำนและสถิต ิ

๑ ครั้ง/ปี  ด ำเนินกำรแล้ว 

๕ฒ



 

ยุทธศาสตร์  โครงการ/กิจกรรม  ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้ำ  

ประจ าปี งบประมาณ๒๕๖๓  

ผลการ  
ด าเนินงาน  

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 

 ๕. โครงกำรจัดท ำ และ 
ประเมิน มำตรฐำนควำม 
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
หน่วยงำนภำครัฐ(ITA)  
ของ ส ำนักงำน ป.ป.ช 

จ ำนวนครั้ง ๑ ครั้ง/ปี ด ำเนินกำรแล้ว 

๔. เสริมสร้ำงองค์ ควำมรู้ ด้ำน

กำรต่อต้ำนกำรทุจรติ ให้กับ

บุคลำกร 

๑. กำรด ำเนินงำน ด้ำน กำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต  
คอร์รัปชันในองค์กร  
- ส่งเสริมใหม้ีกำร  
แลกเปลีย่นควำมรู้และ ข้อมูล
ข่ำวสำร ด้ำนกำร ป้องกันแล 
ปรำบปรำม  
กำรทุจริต ใน  
ระหว่ำงหน่วยงำน 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง  
สอดแทรกควำมรู้ ด้ำน กำร
ป้องกันกำรทุจริต  
และโทษของกำรทุจรติไว ้ใน 
หลักสตูรกำร  
ฝึกอบรม  
- เผยแพร่ควำมรู้/จัดอบรม 
สร้ำงควำมเข้ำใจ เกี่ยว 
พฤติกรรม ที่เข้ำข่ำย  
ทุจริต กำรปฏิบัติหรือละ เว้น
กำรปฏิบัติ หนำ้ที่โดยมิ ชอบ 

จ ำนวนครั้งใน กำร 
แลกเปลีย่น เรียนรู้  
จ ำนวนหลักสตูร ที่
มีกำรให ้ควำมรู้
จ ำนวนครั้งใน  
กำร เผยแพร่/  
อบรม 

จ ำนวน ๔  
ครั้ง/ปี  
จ ำนวน ๔  
หลักสตูร๑ 
ครั้ง/ปี 

 

 ๒. ประช ำสัมพันธ์ ควำมรู้ 

ด้ำนกำร ป้องกันและ  

ปรำบปรำมกำร  
ทุจริตทำงเสยีงตำมสำย 

(ส่วนกลำง) หรือ สื่ออ่ืนๆ 

ควำมถี่ในกำร  

ประชำสมัพันธ์  

๒ ครั้ง/  

เดือน 

ด ำเนินกำรแล้ว 
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ยุทธศาสตร์  โครงการ/กิจกรรม  ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้า  

ประจ าปี งบประมาณ๒๕๖๓  

ผลการ  
ด าเนินงาน  

ตัวชี้วดั  เป้าหมาย 

 ๓. จัดอบรมหลักสูตร  

ซักซ้อม ท ำควำมเข้ำใจ 

เกี่ยวกับกำรตอบ  

ข้อเสนอแนะของหน่วยงำน 

ภำยนอกและกำร  

ด ำเนินกำรทำงวินัย 

 

๔. จัดท ำรำยงำน และ สถิติ

กำรถูกช้ี มูล  

ควำมผิด/กำร ตั้ง  

ข้อสังเกตของ ส ำนักงำน 

ป.ป.ช./ ป.ป.ท./สตง. ต่อ 

เจ้ำหน้ำท่ี 

 

๕. จัดท ำรำยงำนผล กำร 

ด ำเนินงำนตำม แผนปฏิบตัิ

กำร ป้องกันและ  

ปรำบปรำมกำร ทุจรติ 

ประจ ำป๒ี๕๖5  

จ ำนวนส ำนักฯ  
 
 
 
 
 
 
 

- จ ำนวนครั้งใน 
กำรจัดท ำ  

รำยงำน/ สถติ 
 
 
 

 
 

ควำมส ำเร็จของ 
กำรจัดท ำ  
รำยงำนผล  

อย่ำงน้อย๕  
ส ำนัก 
 
 
 
 
 
 
๑ ครั้ง/ปี 
 
 
 
 
 
 

 
รำยงำน  
ผลได้ตรง  

ตำม  
ระยะเวลำ

ที่ ก ำหนด 

ด ำเนินกำรแล้ว 
 
 
 
 
 
 

 
ด ำเนินกำรแล้ว 

 
 
 
 
 

 
 
ด ำเนินกำรแล้ว 

 

 

๕ฒ


