รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โรงเรียนบ้ำนปะโคตะกอ(ประชำสำมัคคี) อำเภอบำเหน็จณรงค์จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์

โครงสร้าง/กิจกรรม

1.ปลูกและปลุกจิตสำนึก
การต่อตานการทุจริตเนน
การปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของคนในทุกภาค
ส่วนในการรักษา
ผลประโยชน์สาธารณะ

1.จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้และพฒน
นำคุณภาพชีวิต ด้วยเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสนึก
ต่อสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมายประจำปี
งบประมาณ 2563
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
จำนวนครั้ง

2 ครั้ง /ปี

จำนวนกิจกรรม

1 ชั่วโมง/หลักสูต

3. โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับวนย
ข้าราชการให้กับข้าราชการครู

จำนวนหลักสูตร

1 หลักสูตร/ปี

4. เผยแพร่ความรู้เรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่

จำนวนช่องทางในการ
เผยแพร่

เผยแพร่ไม่นอ้ ยกว่่ำ 3
ช่องท่ำง

5. เผยแพร่กฎหมาย/ความรู้ที่
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด

จำนวนช่องทางในการ
เผยแพร่

เผยแพร่ไม่นอ้ ยกว่า 3
ช่องทาง

ผลการดำเนินการ

6. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและ
เชิดชูคนดีมีความซื่อสัตย์
(ขาราชการดีเด่น)

จำนวนครั้ง

1 ครั้ง/ปี

7. จัดให้มีการประชุมภายใน
หน่วยงาน (สำนัก/กอง/ศูนย์)เพื่อ
ควบคุม กากับ่ำดูแล การปฏิบัติงาน
การประพฤติปฏิบัติตนของ
บุคลากรภายในหน่วยงานให้
เป็นไปตามมาตรฐานทางคุณธรรม
และ จริยธรรม

จ ำนวนครั้ง

1 ครั้ง/เดือน

จ ำนวนครั้ง

2 ครั้ง/ปี

จำนวนกิจกรรม

4 กิจกรรม/ปี

8. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับธรรมะ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้าง
จิตสนึกทีด่ ีให้กับบุคลากรและ
นกเรียน
9. จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์และ
เสริมสร้าง ให้สังคมไทยเป็นสังคม
แห่งธรรมาภิบาล เช่น จัดกิจกรรม
ร่วมกันระหว่าง ศาสนา ฯลฯ

ยุทธศาสตร์

โครงสร้าง/กิจกรรม

2. บูรณาการการทำงานของ 1. การเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อ
หน่วยงานในการต่อต้านการ จัดจ้างรายโครงการทั้งหมดให้
ทุจริตและพัฒนาเครือข่าย สาธารณชนทราบ บนเว็บไซต์หรือ
สื่ออื่นๆ
2. ทบทวนคู่มือการตรวจการจ้าง
และการ ควบคุมงานพร้อมทั้ง
เผยแพร่ทางเว็บไซต
3. ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบ
ภาครัฐและเอกชนในการให้บริกา
และ รับผิดชอบต่อสังคม
4. จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายต่อต้านการ
ทุจริต

ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมายประจำปี
งบประมาณ 2563
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
- ร้อยละของโครงการที
มีการเปิดเผยข้อมูลผล
ร้อยละ100
ก่ำรจัดซื้อจัดจ้่ำง
จำนวนครั้ง

1 ครั้ง/ปี

จำนวนครั้ง

1 ครั้ง/ปี

จำนวนสมาชิก

150 คน

ร้อยละความพึงพอใจ
5.การประเมินผลลัพธ์ความ
ของ ผู้รับบรการและผู้มี
เชื่อมั่นและความพึงพอใจของ
ส่วนได้ส่วนเสียต่อ
ผู้รับบรการและผูิกส่
้มี วนได้ส่วนเสีย
สถานศึกษา

ร้อยละ90

ผลการดำเนินการ

ยุทธศาสตร์

โครงสร้าง/กิจกรรม

3. พัฒนาระบบบริหารและ
1. เปิดช่องทางและประชาสัมพัน
เครื่องมือในการป้องกันและ
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมสะท้อน
ปราบปรามการทุจริต
ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
2. มีการประกาศเผยแพร่ขั้นตอน
กระบวนการในการดำเนินการต่อ
เรื่อง ร้องเรียน
- มีการรายงานผลการดำเนินการ
เรื่องร้องเรียนให้ผู้ถูกร้องเรียน
ทราบ
- มีก่ำรแจ้งตอบรับเรื่อง
ร้องเรียนภายใน 15 วัน
- มีการรายงานผลการดำเนินการ
หรือความก้าวหน้าในการ
ดำเนินการเรื่องร้องเรียน
3. จัดท่ำยงานและสถิติการ
ดำเนินการ ต่อเรื่องร้องเรียน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมายประจำปี
งบประมาณ 2563
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
จำนวนช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์

ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง

มีแผนผังขั้นตอน
กระบวนการดำเนินการา
ต่อเรื่องร้องเรีย

เผยแพร่แผนผัง
กระบวนการร้องเรียน

รายงานสรุปการดำเนินการ

3 ครั้ง/เดือน

ต่อเรื่องร้องเรีย
จำนวนครั้งในการจัดทำ
รายงานและสถิต

ประเภทของเรื่อง
ร้องเรียน
1 ครั้ง/ปี

ผลการดำเนินการ

.การจดทาและประเมนมาตรฐาน
ความโปร่งใสในการดาเนนหน่วยงาน
ภาครฐ
4

ยุทธศาสตร์
.

4.เสริมสร้างองค์ความรู้
ดานการต่อต้านการทุจริต
ให้กับบุคลากร

โครงสร้าง/กิจกรรม
1. การดำเนินงานด้านการต่อต้าน
การ ทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร
-ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้
และ ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน
และ ปราบปรามการทุจริตใน
ระหว่าง หน่วยงานองค์กรที่
เกี่ยวข้อง - สอดแทรกความรู้ด้าน
การป้องกันการทุจริต และโทษ
ของการทุจริตไว้ในหลักสูตรการ
ฝึกอบรม - เผยแพร่ความรู้/จัด
อบรม สร้างความ เข้าใจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่เข้าข่ายการ ทุจริตการ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที/่ บุคลากร
2. ประชาสัมพันธ์ความรูด้ า้ นการ

จานวนคร้ง

1 คร้ง/ปี

ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย ประจาปี
งบประมาณ 2563
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

จำนวนครั้งในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
จำนวนหลักสูตรที่
ให้ความรู้จ่ำนวนครั้ง
การเผยแพร่/อบรม

ความถี่ในการประชาสัมพันธ์

จำนวน 3 ครั้ง/ปี
จำนวน 3 หลักสูตร
1ครั้ง/ปี

2 ครั้ง/เดือน

ผลการดำเนินการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ทางเสียงตาม สาย (ส่วนกลาง)
หรือสื่ออื่นๆ
3. จัดอบรมหลักสูตรซักซ้อมทำ
ความ เข้าใจเกี่ยวกับการตอบ
ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
ภายนอก และการดำเนินการ ทาง
วินัย
4. จัดท่ำรายงานและสถิติการถูกชี้
มูลคว่ำมผิด/การตั้งข้อสังเกตของ
สำนักงาน ป.ป.ช./ป.ป.ท./สตง. ต่อ
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ตาม แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริต ประจำปี
2563

จ่ำนวนสำนักฯ

อย่างน้อย 8 สำนักฯ

- จำนวนครั้งในการ
จัดทำรายงาน/สถิติ

1 ครั้ง/ปี

ความสำเร็จของการ
จัดทำรายงานผล

รายงานผลได้ตรงตาม
ระยะเวลาที่กำหนด

