1

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ 2563
โรงเรียนดอนตาลวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ที่
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการประชุมปฏิบัติการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนดอนตาลวิทยา
2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม วันสาคัญของชาติ
และศาสนา
3 โครงการ โรงเรียน สพฐ. ใส
สะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน

ตัวชี้วัด
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 65คน

ค่าเป้าหมาย
อย่างน้อย ร้อยละ 90

งบประมาณ
4,500

ระยะเวลา
ก.พ.-เม.ย.
63

ผู้รับผิดชอบ
งานแผนงาน

ร้อยละ จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
1,200 คน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

6,540

ต.ค. 2562ก.ย. 2563

โรงเรียนดอนตาลวิทยา ปราศจาก
คอร์รัปชั่น

ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
งานโรงเรียนสุจริต

4 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ร้อยละของครู นักเรียนและบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ทางการศึกษาทีป่ ฏิบัติงานและ
ดาเนิน ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
หลักสูตรบูรณาการเศรษฐกิจ
โรงเรียนดอนตาลวิทยา
พอเพียง
มีหลักสูตรบูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง

14,490

ต.ค.62 ก.ย.63

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

-

ก.ค.63

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

5 หลักสูตรบูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง

-

การ
ดาเนินการ
เรียบร้อย
แล้ว
ดาเนินการ
เรียบร้อย
แล้ว
ดาเนินการ
เรียบร้อย
แล้ว
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ดาเนินการ
เรียบร้อย
แล้ว

2

ที่

โครงการ/กิจกรรม

6 หลักสูตรบูรณการต้านทุจริต

ตัวชี้วัด
หลักสูตรบูรณการต้านทุจริต

ค่าเป้าหมาย

โรงเรียนดอนตาลวิทยามี
หลักสูตรบูรณการต้าน
ทุจริต
7 เด็กดี ศรีดอนตาล
นักเรียนโรงเรียนดอนตาลวิทยามี
จานวนนักเรียนโรงเรียน
ความซื่อสัตย์สุจริตไม่ถือเอาสิ่งของ ดอนตาลวิทยามีความ
ของคนอื่นมาเป็นของตนเอง
ซื่อสัตย์สุจริตไม่ถือเอา
สิ่งของ ของคนอื่นมาเป็น
ของตนเอง
8 ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกและ ร้อยละของครู นักเรียนและบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ค่านิยมการต่อต้านและไม่ทน ทางการศึกษา ที่มีทัศนคติและ
ของจานวนครู นักเรียน
ต่อการทุจริต
ค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต
และบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนดอนตาล
วิทยา มีความตระหนักรู้
และได้รับการปลูกฝังให้
มีทัศนคติและค่านิยมที่
ไม่ยอมรับการทุจริต
9 ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการ มีการประชาสัมพันธ์หรือสร้างการ
ร้อยละของจานวนครู
ดาเนินการตามมาตรการ
รับรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อ
นักเรียนและบุคลากร
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนว ทางการศึกษาโรงเรียน
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ทางการรับของขวัญให้กับ ครู
ดอนตาลวิทยา มีจิต
และแนวทางการรับของ
นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา สานึกและพฤติกรรมที่
โรงเรียนดอนตาลวิทยา
ของโรงเรียนดอนตาลวิทยา
สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

งบประมาณ
-

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ต.ค.62-ก.ย. งานประชาสัมพันธ์
63

การ
ดาเนินการ

ก.ค.63

ดาเนินการ
เรียบร้อย
แล้ว

-

ต.ค.62ก.ย.63

งานโรงเรียนสุจริต

ดาเนินการ
เรียบร้อย
แล้ว

-

พ.ย.62

งานโรงเรียนสุจริต

ดาเนินการ
เรียบร้อย
แล้ว

3

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ(สถานศึกษา)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

1

การแสดงเจตจานงสุจริตใน
การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของโรงเรียน
ดอนตาลวิทยา

มีการประกาศเจตจานง
สุจริตฯ ร่วมกันของ
ผู้บริหารและบุคลากร
ภายในโรงเรียนดอนตาล
วิทยาจานวน 1 ครั้ง

-

2

จัดทาขั้นตอนและช่องทาง
การร้องเรียน

มีการประกาศเจตจานงสุจริตในการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของโรงเรียนดอนตาลวิทยาว่าจะ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
และยืนหยัด
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
โรงเรียนดอนตาลวิทยามีขั้นตอนและ
ช่องทางการร้องเรียน

โรงเรียนดอนตาลวิทยามี
ขั้นตอนและช่องทางการ
ร้องเรียนอย่างน้อย 3
ช่องทาง
รณรงค์ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เสียและประชาชนมีความรู้ ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของ
พฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ บุคลากรโรงเรียนดอนตาลวิทยาที่เข้า
ของบุคลากรโรงเรียนดอน ข่ายทุจริต การปฏิบัติหน้าที่หรือละ
ตาลวิทยาที่เข้าข่ายทุจริต
เว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือ
การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้น เกี่ยวข้องกับการทุจริต
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
หรือเกี่ยวข้องกับการทุจริต

-

ก.ค.63

งานโรงเรียนสุจริต

ดาเนินการ
เรียบร้อย
แล้ว

-

ก.ค.63

-งานภาคีเครือข่าย
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
-ประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน

ดาเนินการ
เรียบร้อย
แล้ว

3

ระยะเวลา

ก.ค.63

ผู้รับผิดชอบ

การ
ดาเนินการ

ผู้อานวยการโรงเรียน ดาเนินการ
ดอนตาลวิทยา
เรียบร้อย
แล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ(สถานศึกษา)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1
2

การจัดซื้อจัดจ้างด้วยความ
โปร่งใส
พัฒนาระบบงานแผนงาน

3

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

4

งบประมาณ

ระยะเวลา

จานวนช่องทางในการเผยแพร่การ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
จัดซื้อจัดจ้าง
1. งานแผนงานดาเนินงานตามกรอบ 1.ครบถ้วน ร้อยละ 100
ภาระงานได้ครบถ้วน สมบูรณ์ และมี
ประสิทธิภาพ

-

ต.ค.2562ก.ย. 2563
ต.ค.2562ก.ย. 2563

งานพัสดุ

งานควบคุมภายใน

ระบบงานควบคุมภายในมี
ประสิทธิภาพ

-

ต.ค.2562ก.ย. 2563

งานพัสดุ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

4

จัดทาคู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน

จานวนคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน จานวน 4 กลุ่มงาน

โรงเรียนดาเนินการตาม
ระบบงานควบคุมภายใน
ครบถ้วน
ร้อยละของคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ร้อยละ 100

-

ต.ค.62ม.ค.63

ดาเนินการ
เรียบร้อย
แล้ว

5

จัดประชุมเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบและการจัดทา
แผนปฏิบัติการประจา ปี
2563 ทบทวน/วิเคราะห์
ความเสี่ยงต่างๆ

ระดับความสาเร็จในการจัดทา
แผนปฏิบัติการประจา ปี 2563
ทบทวน/วิเคราะห์ ความเสี่ยงต่างๆ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

-

ต.ค.62

กลุ่มอานวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มกิจการนักเรียน
งานโรงเรียนสุจริต

-

ผู้รับผิดชอบ

งานแผนงาน

การ
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ดาเนินการ
เรียบร้อย
แล้ว

ดาเนินการ
เรียบร้อย
แล้ว

5

ที่
6

7

โครงการ/กิจกรรม
จัดทาแผนปฏิบัติการฯ
ประจาปี 2563 เสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียนให้
ความเห็นชอบ และจัดส่ง
แผนปฏิบัติการฯให้
ผู้อานวยการ สานักงานเขต
พื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22
รายงานผลการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

การ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
เรียบร้อย
แล้ว

ระดับความสาเร็จในการจัดทา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
แผนปฏิบัติการฯประจาปี 2563
เสนอคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียนให้ความ
เห็นชอบ และจัดส่งแผนปฏิบัติการฯ
ให้ผู้อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 22

-

ธ.ค.62

งานโรงเรียนสุจริต

โรงเรียนดอนตาลวิทยาจัดทารายงาน จานวน 1 ครั้ง
ผลการดาเนินงานของสถานศึกษา

-

ก.ย.63

กลุ่มอานวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มกิจการนักเรียน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

การ
ดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (สถานศึกษา)
ที่
1
2

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
ให้ความรู้แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ร้อยละ จานวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมี
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน จานวน 68 คน

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลา

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2,000

ม..ย.-ก.ค.63

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

-

พ.ย. 2562

งานโรงเรียนโครงการ ดาเนินการ
พิเศษ(โรงเรียนสุจริต) เรียบร้อย
แล้ว
งานโรงเรียนโครงการ ดาเนินการ
พิเศษ(โรงเรียนสุจริต) เรียบร้อย
แล้ว

