1

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ 2563
โรงเรียนดอนตาลวิทยา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

โครงการประชุมปฏิบัติการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนดอนตาลวิทยา

ตัวชี้วัด

จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 65คน

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

ผลลัพธ์
อย่างน้อย ร้อยละ 90 อบรมปฏิบัติการ วันที่ 9 มีนาคม
– 7 เมษายน 2562 ณ ห้อง
ประชุมตาลฟ้า โรงเรียนดอนตาล
วิทยา
-นโยบายเป้าหมาย แนวทาง
และวิธีดาเนินโครงการประชุม
ปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ
-การรายงานข้อมูลส่วนบุคลากร
ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
-การประเมินทบทวนคุณภาพ
และสรุปผลการดาเนินงาน
โครงการพิเศษต่าง ๆ
1)โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนมุกดาหาร
2)โรงเรียนสุจริต
3)โรงเรียนวิถีพุทธ
4)โรงเรียนคุณธรรม
5)สถานศึกษาพอเพียง

ผลสาเร็จ
เป็นไปตามตัวชี้วัด มีผู้เข้าร่วม
โครง
การทั้งหมด จานวน 65
บุคลากรทางการศึกษา
จานวน 5 คน คนคิดเป็น
ร้อยละ 100

ข้อเสนอแนะ

2

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

ผลลัพธ์

ข้อเสนอแนะ

ผลสาเร็จ

.วันที่ 23 มีนาคม-28 มีนาคม
2562 ประชุมปฏิบัติการจัดทา
แผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการปี
การศึกษา 2563
2

3

โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม วันสาคัญของชาติ
และศาสนา

โครงการ โรงเรียน สพฐ. ใส
สะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน

ร้อยละ จานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
1,200 คน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80

โรงเรียนดอนตาลวิทยา ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ปราศจากคอร์รัปชั่น เกี่ยวกับการทุจริต

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ดาเนินได้ครบถ้วนตาม
จริยธรรมทุกวันศุกร์ (สอดคล้อง เป้าหมาย
กับการจัดตารางสอนของ
โรงเรียน)
2. จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา 1
ครั้ง
3. จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 1
ครั้ง
4. จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (5
ธันวามหาราช)
5. จัดกิจกรรมทาบุญในวันขึ้นปีใหม่
1 ครั้ง
6. จัดกิจกรรมฝึกมารยาทไทย
นักเรียนทุกคน
โรงเรียนดอนตาลวิทยาไม่มีเรื่อง
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนดอนตาลวิทยา ดาเนินการ ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ปฏิบัติงานตาม ภาระงานตามคู่มือ
และมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัด

3

ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

5 หลักสูตรบูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง
6 หลักสูตรบูรณการต้านทุจริต

7 เด็กดี ศรีดอนตาล

ตัวชี้วัด

ร้อยละของครู นักเรียน
และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ปฏิบัติงานและ
ดาเนิน ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
หลักสูตรบูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง

ค่าเป้าหมาย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80

ผลการดาเนินการ

ผลลัพธ์
ผลสาเร็จ
ครู นักเรียนและบุคลากรทางการ ดาเนินได้บรรลุผลตาม
ศึกษาที่ปฏิบัติงานและ ดาเนิน
เป้าหมาย
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

โรงเรียนดอนตาลวิทยามีหลักสูตร
โรงเรียนดอนตาล
บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงทุก
วิทยามีหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
บูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง
หลักสูตรบูรณการต้าน โรงเรียนดอนตาล โรงเรียนดอนตาลวิทยามีหลักสูตร
ทุจริต
วิทยามีหลักสูตร
บูรณการต้านทุจริตบูรณาการใน
บูรณการต้านทุจริต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ม. 1ม.6 ในสาระหน้าที่พลเมือง

ดาเนินได้บรรลุผลตาม
เป้าหมาย

นักเรียนโรงเรียนดอนตาล
วิทยามีความซื่อสัตย์สุจริต
ไม่ถือเอาสิ่งของ ของคน
อื่นมาเป็นของตนเอง

ดาเนินได้บรรลุผลตาม
เป้าหมาย

จานวนนักเรียน
โรงเรียนดอนตาล
วิทยามีความซื่อสัตย์
สุจริตไม่ถือเอาสิ่งของ
ของคนอื่นมาเป็นของ
ตนเอง

ปี งบประมาณ 2563 มีนักเรียน
จานวน 80 คน ทาความดี เก็บเงิน/
สิ่งของได้ นาไปแจ้งครูเพื่อนาคืน
เจ้าของ

ดาเนินได้บรรลุผลตาม
เป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ

4

ที่

8

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ปลูกฝังและสร้างจิตสานึก ร้อยละของครู นักเรียน
และค่านิยมการต่อต้านและ และบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่มีทัศนคติและ
ไม่ทนต่อการทุจริต
ค่านิยมที่ไม่ยอมรับการ
ทุจริต

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

ผลลัพธ์
ผลสาเร็จ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ครู นักเรียนและบุคลากรทางการ ร้อยละ 93.809
ของจานวนครู
ศึกษาโรงเรียนดอนตาลวิทยา มี
นักเรียนและบุคลากร ความตระหนักรู้และได้รับการ
ทางการศึกษาโรงเรียน
ปลูกฝังให้มีทัศนคติและค่านิยมที่
ดอนตาลวิทยา มี
ความตระหนักรู้และ ไม่ยอมรับการทุจริต
ได้รับการปลูกฝังให้มี
ทัศนคติและค่านิยมที่
ไม่ยอมรับการทุจริต

9

ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การดาเนินการตาม
มาตรการเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและ
แนวทางการรับของโรงเรียน
ดอนตาลวิทยา

มีการประชาสัมพันธ์
หรือสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
และแนวทางการรับ
ของขวัญให้กับ ครู
นักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษาของ
โรงเรียนดอนตาลวิทยา

ร้อยละของจานวน
ครู นักเรียนและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนดอน
ตาลวิทยา มีจิต
สานึกและ
พฤติกรรมที่
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม

ครู นักเรียนและบุคลากรทางการ ร้อยละ 100
ศึกษาโรงเรียนดอนตาลวิทยา
มีจิตสานึกและพฤติกรรมที่
สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

ข้อเสนอแนะ

5

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (สถานศึกษา)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

ผลลัพธ์
1 การแสดงเจตจานงสุจริตใน มีการประกาศ
มีการประกาศ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
การต่อต้านการทุจริตและ
เจตจานงสุจริตในการ เจตจานง
โรงเรียนดอนตาลวิทยา เข้าใจ
ประพฤติมิชอบของโรงเรียน ต่อต้านการทุจริตและ สุจริตฯ ร่วมกันของ เจตจานงโรงเรียนสุจริต ของ
ผู้บริหาร
ดอนตาลวิทยา
ประพฤติมิชอบของ
ผู้บริหารและ
โรงเรียนดอนตาลวิทยา บุคลากรภายใน
ว่าจะปฏิบัติงานโดยยึด โรงเรียนดอนตาล
หลักธรรมาภิบาลและ วิทยาจานวน 1
ยืนหยัดต่อต้านการ
ครั้ง
ทุจริตทุกรูปแบบ
2 รณรงค์ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ ร้อยละของ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ได้จัดกิจกรรมโดยแจ้งให้ความรู้
เกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่
เสียและประชาชนมีความรู้
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ 80
ของบุคลากรโรงเรียนดอนตาลวิทยา
ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรม การถ่ายทอดความรู้
ที่เข้าข่ายหรือเกี่ยวข้องการการ
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทุจริต
โรงเรียนดอนตาลวิทยาที่เข้า พฤติกรรมการปฏิบัติ
1. การประชุมผู้ปกครอง
ข่ายทุจริต การปฏิบัติหน้าที่ หน้าที่ของบุคลากร
2. การปฐมนิเทศนักเรียนและ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โรงเรียนดอนตาลวิทยา
ประชุมผู้ปกครอง
โดยมิชอบ หรือเกี่ยวข้องกับ ที่เข้าข่ายทุจริต การ
3. ประชุมคณะกรรมการ
การทุจริต
ปฏิบัติหน้าที่หรือละ
สถานศึกษา
เว้นการปฏิบัติหน้าที่
4. Facebook โรงเรียนดอนตาล
โดยมิชอบ หรือ
วิทยา
เกี่ยวข้องกับการทุจริต
5. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
โรงเรียนดอนตาลวิทยา

ผลสาเร็จ
ดาเนินได้บรรลุผลตาม
เป้าหมาย

บรรลุผลตามเป้าหมาย
ร้อยละ 83.73

ข้อเสนอแนะ

6
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

3 จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่อง จานวนช่องทางในการ
ร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน 5
ช่องทาง

ค่าเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า
ช่องทาง

3

ผลการดาเนินการ

ผลลัพธ์
ผลสาเร็จ
จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียน เป็นไปตามตัวชี้วัด มีช่องทาง
จานวน 5 ช่องทาง
ในการรับเรื่องร้องเรียน 5
1. โทรศัพท์หมายเลข
ช่องทาง
042689088
2.ผ่าน
http://www.dontanwit.ac.th/
3. Facebook โรงเรียนดอนตาล
วิทยา
4. ตู้รับเรื่องร้องเรียนที่โรงเรียน
ดอนตาลวิทยา
5. จดหมายร้องเรียน
6. ร้องเรียนด้วยตนเอง

ข้อเสนอแนะ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 การจัดซื้อจัดจ้างด้วยความ
โปร่งใส

ตัวชี้วัด

จานวนช่องทางในการ
เผยแพร่การจัดซื้อจัด
จ้าง

ค่าเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า 3

ช่องทาง

ผลการดาเนินการ

ผลลัพธ์
. การดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นไป
1.การดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นไปตามระเบียบพัสดุถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์
2.มีการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
จานวน 3 ช่องทาง
1) ประกาศบอร์ดโรงเรียน
ดอนตาลวิทยา
2) เว็บไซต์ของโรงเรียน
ดอนตาลวิทยา
http://www.dontanwit.ac.th/
3) ประกาศในเวบไซต์ สพม.22

ผลสาเร็จ
การดาเนินการเป็นไปตาม
เป้าหมาย
1.การดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นไปตามระเบียบพัสดุ
2. มีช่องทางในการเผยแพร่
3 ช่องทาง

ข้อเสนอแนะ

7
ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 พัฒนาระบบงานแผนงาน

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

ผลลัพธ์
1. งานแผนงาน
1.ครบถ้วน ร้อยละ 1. มีเอกสารสาคัญด้านนโยบาย
ดาเนินงานตามกรอบ 100
และแผนงาน ได้แก่
ภาระงานได้ครบถ้วน
-แผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนา
สมบูรณ์ และมี
การศึกษาระยะ 3 ปี
ประสิทธิภาพ
-แผนปฏิบัติการประจาปี
2. บุคลากรมีความรู้ 2. ไม่น้อยกว่าร้อย การศึกษา 2563
ความเข้าใจ ในการ
ละ 70
-เอกสารรวมงานโครงการ ปี
จัดทาแผนงานโครงการ
การศึกษา 2563
และสามารถดาเนินงาน
-เอกสารรายงาน
ตามแผนได้ถูกต้อง
ความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ ปี
ครบถ้วน
การศึกษา 2563
3. โรงเรียนมีระบบ
3.ไม่น้อยกว่าร้อย
-เอกสารรายงานผลการ
กากับติดตาม และ
ละ 80
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี
ประเมินผลการ
การศึกษา 2563
ดาเนินงานตามแผนงาน
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่
โครงการที่มี
การประชุมเชิงปฏิบัติการเขียน
ประสิทธิภาพ
โครงการปีการศึกษา 25633. มี
การกากับติดตาม และประเมินผล
การดาเนินงานตามแผนงาน
โครงการ ดังนี้
-ติดตามการเริ่มดาเนินการ
-ติดตามผลระหว่างดาเนินการ
-ประเมินผลหลังดาเนินการ

ผลสาเร็จ
1. ร้อยละ 100

2. ครู มีความรู้ความเข้าใจ
การจัดทาแผนงาน/โครงการ
จานวน 51 คน คิดเป็นร้อย
ละ 75
3.ระบบกากับติดตาม และ
ประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผนงานโครงการที่มี
ประสิทธิภาพดาเนินการได้
ร้อยละ 95
ดาเนินการครบถ้วนตาม
เป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ

8
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

3 งานควบคุมภายใน

ระบบงานควบคุม
ภายในมีประสิทธิภาพ

4 จัดทาคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน

จานวนคู่มือหรือ
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน จานวน 4
กลุ่มงาน

5 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ระดับความสาเร็จใน
และการจัดทาแผนปฏิบัติการ การจัดทาแผนปฏิบัติ
ประจา ปี 2563 ทบทวน/
การประจา ปี 2563
วิเคราะห์ ความเสี่ยงต่างๆ
ทบทวน/วิเคราะห์
ความเสี่ยงต่างๆ

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

ผลลัพธ์
โรงเรียนดาเนินการ 1. งานควบคุมภายในสามารถ
ตามระบบงาน
ดาเนินงานตามกรอบภาระงานได้
ควบคุมภายใน
ครบถ้วน สมบูรณ์ และมี
ครบถ้วน
ประสิทธิภาพ
2. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการรายงานตาม แบบปย.1
แบบปย.2 แบบปย.3
แบบติดตามปย.3และสามารถ
รายงานได้ถูกต้อง ครบถ้วน
3. โรงเรียนมีระบบกากับติดตาม
และประเมินผลการรายงานการ
ควบคุมภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ร้อยละของคู่มือ
มีคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม
หรือมาตรฐานการ อานวยการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
100
กลุ่มกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ไม่น้อยกว่าร้อยละ อานวยการ
80
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป วิเคราะห์
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

ผลสาเร็จ
โรงเรียนดาเนินการตาม
ระบบงานควบคุมภายใน
ครบถ้วน

ร้อยละ 100

ครบถ้วนทุกงาน บรรลุผล
ตามเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ

9
ที่

โครงการ/กิจกรรม

6 จัดทาแผนปฏิบัติการฯ
ประจาปี 2563 เสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียนให้ความ
เห็นชอบ และจัดส่ง
แผนปฏิบัติการฯให้
ผู้อานวยการ สานักงานเขต
พื้นที่ การศึกษา มัธยมศึกษา
เขต 22

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

แผนปฏิบัติการฯ
1 เล่ม
ประจาปี 2563 เสนอ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียน
ให้ความเห็นชอบ และ
จัดส่งแผนปฏิบัติการฯ
ให้ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มัธยมศึกษา
เขต 22
7 รายงานผลการดาเนินงานของ โรงเรียนดอนตาลวิทยา จานวน 1 ครั้ง
สถานศึกษา
จัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานของ
สถานศึกษา

ผลการดาเนินการ
ผลลัพธ์
แผนปฏิบัติการฯประจาปี 2563
โรงเรียนดอนตาลวิทยา

ผลสาเร็จ
บรรลุผลตามเป้าหมาย

รายงานผลการดาเนินงานของ
สถานศึกษา

บรรลุผลตามเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ

10

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

1 ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

ร้อยละ จานวน
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

2 ให้ความรู้แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ร้อยละของครูและ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
บุคลากรทางการศึกษา 80
ที่ได้รับการถ่ายทอด
ความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน
จานวน 68 คน

ผู้รายงาน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80

ผลการดาเนินการ
ผลลัพธ์
1. จัดอบรมให้ความรู้แก่ ปปช.
น้อย จานวน 85 ราย เป็น
นักเรียนตัวแทนในแต่ละห้อง
จานวน 85 ราย
2. ให้ความรู้ชี้แจงแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูเต็มรูป จานวน 90 คน
จัดทาคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของข้าราชการโรงเรียดนอนตาล
วิทยา

ผลสาเร็จ
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน
175 คน มีความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต จานวน 173 คิด
เป็นร้อยละ 98.857

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
จานวน 68 คน จานวน 67
คน คิดเป็นร้อยละ 98.529

ลงชื่อ
(นางสมร จรลี)

( นายภักดี สมคะเณย์ )
ผู้อานวยการโรงเรี ยนดอนตาลวิทยา

ข้อเสนอแนะ

