
เอกสารแนบ 

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ 

2562 ผลการด าเนินการ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1. ปลูกและปลุกจิตส ำนึก
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตเน้น
กำรปรับเปลี่ยนฐำนควำมคิด
ของคนในทุกภำคส่วนในกำร
รักษำผลประโยชน์สำธำรณะ 
 

1. จัดกิจกรรมศึกษำเรียนรู้และพัฒนำ
คุณภำพชีวิต ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 
 

จ ำนวนครั้ง 2 ครั้ง /ป ี  

2.จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงจิตส ำนึกต่อ
สถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
 

จ ำนวนกิจกรรม 1 ชั่วโมง/หลักสูตร  

3. โครงกำรฝึกอบรมเก่ียวกับวินัย
ข้ำรำชกำรให้กับข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ 
 

จ ำนวนหลักสูตร 1 หลักสูตร/ปี  

4. เผยแพร่ควำมรู้เรื่องกำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้ำหน้ำที่ 
 

จ ำนวนช่องทำงในกำร
เผยแพร่ 

เผยแพร่ไม่น้อยกว่ำ             
4 ช่องทำง 

 

5. เผยแพร่กฎหมำย/ควำมรู้ที่เกี่ยวกับ
กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
 
 

จ ำนวนช่องทำงในกำร
เผยแพร่ 

 

เผยแพร่ไม่น้อยกว่ำ             
4 ช่องทำง 
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6. ส่งเสริมค่ำนิยมกำรยกย่องและเชิดชู
คนดี มีควำมซื่อสัตย์(ข้ำรำชกำรดีเด่น) 
 
 

จ ำนวนครั้ง 
 

1 ครั้ง/ปี  

7. จัดให้มีกำรประชุมภำยในหน่วยงำน 
(ส ำนัก/กอง/ศูนย์) เพ่ือควบคุม ก ำกับ 
ดูแล กำรปฏิบัติงำน กำรประพฤติปฏิบัติ
ตนของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนทำงคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 

จ ำนวนครั้ง 1 ครั้ง/เดือน  

 8. จัดกิจกรรมเก่ียวกับธรรมะ เพ่ือ
ส่งเสริมคุณภำพชีวิตและสร้ำงจิตส ำนึกท่ี
ดีให้กับบุคลำกรกรมทำงหลวงชนบท 
 

จ ำนวนครั้ง 2 ครั้ง/ปี  

9. จัดกิจกรรมเพ่ือรณรงค์และเสริมสร้ำง
ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งธรรมำภิบำล 
เช่น จัดกิจกรรมร่วมกันระหว่ำง 3 
ศำสนำ ฯลฯ 
 

จ ำนวนกิจกรรม 4 กิจกรรม/ปี  

 



- ๓ - 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ 

2562 ผลการด าเนินการ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

2. บูรณำกำรท ำงำนของ
หน่วยงำนในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตและพัฒนำเครือข่ำย 

1. กำรเปิดเผยข้อมูลผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
รำยโครงกำรทั้งหมดให้สำธำรณชนทรำบ
บนเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ 
 

- ร้อยละของโครงกำรที่มีกำร
เปิดเผยข้อมูลผลกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง 

ร้อยละ 100  

2. ทบทวนคู่มือกำรตรวจกำรจ้ำงและกำร
ควบคุมงำนพร้อมทั้งเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ 
  

จ ำนวนครั้ง 1 ครั้ง/ปี  

3. ศึกษำดูงำน หน่วยงำนต้นแบบภำครัฐ 
และเอกชนในกำรให้บริกำรและ
รับผิดชอบต่อสังคม 
 

จ ำนวนครั้ง 1 ครั้ง/ปี  

4. จัดตั้งกลุ่มเครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริต 
 

จ ำนวนสมำชิก 200 คน  

5. โครงกำรประเมินผลลัพธ์ควำมเชื่อม่ัน
และควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อสถำนศึกษำ 

ร้อยละ 90  
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ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ 

2560 ผลการด าเนินการ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

3. พัฒนำระบบบริหำรและ
เครื่องมือในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 

1.กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรติดตำม
ตรวจสอบควำมโปร่งใสของกำรด ำเนิน
โครงกำรก่อสร้ำง 

ร้อยละของโครงกำร ร้อยละ 90  

2. เปิดช่องทำงและประชำสัมพันธ์ให้
ชุมชนมีส่วนร่วมสะท้อนควำมเห็นและให้
ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน 
 
 
 

จ ำนวนช่องทำงในกำร
ประชำสัมพันธ์ 

ไม่น้อยกว่ำ 4 ช่องทำง  

 
 

3. มีกำรประกำศเผยแพร่ขั้นตอน 
กระบวนกำรในกำรด ำเนินกำรต่อเรื่อง
ร้องเรียน 
 
- มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเรื่อง
ร้องเรียนให้ผู้ถูกร้องเรียนทรำบ 
- มีกำรแจ้งตอบรับเรื่องร้องเรียนภำยใน 
15 วัน 

มีแผนผังขั้นตอน
กระบวนกำรด ำเนินกำรต่อ

เรื่องร้องเรียน 
 
 
 
 

รำยงำนสรุปกำรด ำเนินกำร

เผยแพร่แผนผังกระบวนกำร
ร้องเรียน 

 
 
 
 
 

3 ครั้ง/เดือน โดยแยก
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- มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรหรือ
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินกำรเรื่อง
ร้องเรียน 
 

ต่อเรื่องร้องเรียน ประเภทของเรื่องร้องเรียน 

4. จัดท ำรำยงำนและสถิติกำรด ำเนินกำร
ต่อเรื่องร้องเรียนประจ ำปีงบประมำณ             
พ.ศ. 2562 
 

จ ำนวนครั้งในกำรจัดท ำ
รำยงำนและสถิติ 

1 ครั้ง/ปี  

5. โครงกำรจัดท ำและประเมินมำตรฐำน
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนหน่วยงำน
ภำครัฐ  

จ ำนวนครั้ง 1 ครั้ง/ปี  
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ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ 

2560 ผลการด าเนินการ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

4. เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้
ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ให้กับบุคลำกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 

1. กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร 
- ส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ และ
ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในระหว่ำง
หน่วยงำนองค์กรที่เก่ียวข้อง 
- สอดแทรกควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันกำร
ทุจริต และโทษของกำรทุจริตไว้ใน
หลักสูตรกำรฝึกอบรม 
- เผยแพร่ควำมรู้/จัดอบรม สร้ำงควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เข้ำข่ำยกำร
ทุจริต กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติ
หน้ำที่โดยมิชอบของเจ้ำหน้ำที่กรมทำง
หลวงชนบท 
 

 
 

จ ำนวนครั้งในกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
 

จ ำนวนหลักสูตรที่มีกำรให้
ควำมรู้ 

 
จ ำนวนครั้งในกำรเผยแพร่/

อบรม 

 
 

จ ำนวน 4 ครั้ง/ปี 
 
 
 

จ ำนวน 4 หลักสูตร 
 
 

1 ครั้ง/ปี 

 

2. ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตทำงเสียงตำม
สำย (ส่วนกลำง) หรือสื่ออ่ืนๆ 

ควำมถี่ในกำรประชำสัมพันธ์ 2 ครั้ง/เดือน  
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3. จัดอบรมหลักสูตรซักซ้อมท ำควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับกำรตอบข้อเสนอแนะของ
หน่วยงำนภำยนอก และกำรด ำเนินกำร
ทำงวินัย 
 

จ ำนวนส ำนักฯ อย่ำงน้อย 8 ส ำนักฯ  

4. จัดท ำรำยงำนและสถิติกำรถูกชี้มูล
ควำมผิด/กำรตั้งข้อสังเกตของส ำนักงำน 
ป.ป.ช./ป.ป.ท./สตง. ต่อเจ้ำหน้ำที่หรือ
หน่วยงำน 
  

- จ ำนวนครั้งในกำรจัดท ำ
รำยงำน/สถิติ 

1 ครั้ง/ปี  

5. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต ประจ ำปี 2562 
 

ควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำ
รำยงำนผล 

รำยงำนผลได้ตรงตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด 

 

 
 


