รายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

ประจาปีงบประมาณ 2564
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน
อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

คานา
รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน
(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) เป็นการรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นกรอบในการดาเนินการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของสถานศึกษา และให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการ การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจาปีต่อไป และเป็นเครื่องมือชี้นาการพัฒนาหน่วยงานจากทุกภาคส่วน ให้เกิดการบูรณาการ
ความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ
1) สังคมไทยมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
2) เครือข่ายจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอานาจอย่างมีประสิทธิภาพ
4) สังคมรู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต โดยจะมีการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ 4 ประการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลูกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างบุคลากรมืออาชีพ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี รอบ 12 เดือน เพื่อให้ทราบถึงการดาเนินงาน
ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรือไม่ เพียงใด และให้สามารถนามาพัฒนาการดาเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตให้
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความสุจริตโปร่งใสอย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม
โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

รายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

1.ปลูกฝังสานึก
ค่านิยม
คุณธรรมและ
จริยธรรม และ
สร้างวินัยแก่ทุก
ภาคส่วน

1.จัดกิจกรรมศึกษา เรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
2.จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสานึกต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
3.โครงการพัฒนาบุคลากร
4.โครงการพัฒนาโรงเรียนสุจริต
5.โครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข
6.โครงการความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน
7.ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชู
คนดี มีความซื่อสัตย์ (ข้าราชการดีเด่น)
8.จัดให้มีการประชุมภายในหน่วยงาน
เพื่อควบคุม กากับการปฏิบัติงาน การ
ประพฤติ
9.ปฏิบัติตนของบุคลากรภายใน
หน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม
10.จัดกิจกรรมเกี่ยวกับธรรมะ เพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างจิตสานึกที่
ดีให้กับบุคลากรโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน
11.จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์และ
เสริมสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่ง
ธรรมาภิบาล เช่น จัดกิจกรรมทาง
ศาสนา ฯลฯ

ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย
ประจาปีงบประมาณ 2564
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
จานวนครั้ง
2 ครั้ง/ปี
จานวนกิจกรรม

ผลการดาเนินการ
ดาเนินการแล้ว

1 ชั่วโมง/
หลักสูตร
จานวนหลักสูตร 1 หลักสูตร/ปี
จานวนกิจกรรม 4 กิจกรรม/ปี
จานวนกิจกรรม 2 กิจกรรม/ปี

ดาเนินการแล้ว

จานวนกิจกรรม 5 กิจกรรม/ปี

ดาเนินการแล้ว

ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว

จานวนครั้ง

1 ครั้ง/ปี

ดาเนินการแล้ว

จานวนครั้ง

1 ครั้ง/ปี

ดาเนินการแล้ว

จานวนครั้ง

1 ครั้ง/เดือน

ดาเนินการแล้ว

จานวนครั้ง

2 ครั้ง/ปี

ดาเนินการแล้ว

จานวนกิจกรรม 4 กิจกรรม/ปี

ดาเนินการแล้ว

ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม
ประจาปีงบประมาณ 2564
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
2.รวมพลัง
1.การเปิดเผยข้อมูล ผลการจัดซื้อจัดจ้าง -ร้อยละของ
ร้อยละ 100
แผ่นดิน ป้องกัน โครงการทั้งหมดให้สาธารณชนทราบบน โครงการที่มีการ
และปราบปราม เว็บไซต์หรือสื่ออื่น ๆ
เปิดเผยข้อมูล
การทุจริต
ผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง
2.ทบทวนคู่มือการตรวจการจ้างและ
จานวนครั้ง
1 ครั้ง/ปี
ควบคุมงาน พร้อมทั้งเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน
3.อบรมและศึกษาดูงานการให้บริการ
จานวนครั้ง
1 ครั้ง/ปี
และรับผิดชอบต่อสังคม
4.โครงการโรงเรียนสุจริต
ร้อยละความพึง ร้อยละ 90
พอใจของการ
ดาเนินงาน
โครงการ
3.เสริมสร้าง
1.การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ร้อยละของ
ร้อยละ 90
ความแข็งแกร่ง ติดตาม ตรวจสอบความโปร่งใสของการ โครงการ
แก่หน่วยงาน ดาเนินโครงการก่อสร้าง
ก่อสร้างที่
ต่อต้านการ
ประชาชนเข้า
ทุจริต
มามีส่วนร่วมใน
โครงการ
2.เปิดช่องทางและประชาสัมพันธ์ให้
จานวนช่องทาง ไม่น้อยกว่า
ประชาชนมีส่วนร่วมสะท้อนความเห็น ในการ
4 ช่องทาง
และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติงาน
-มีการประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของ
หน่วยงาน
-มีข้อมูลต่อภารกิจตามที่กฎหมาย
กาหนดทางเว็บไซต์
-มีการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

ผลการดาเนินการ
ดาเนินการแล้ว

ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว

ดาเนินการแล้ว

ดาเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์
4.สร้างบุคลากร
มืออาชีพ
ป้องกันและ
ปราบปราม

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย
ประจาปีงบประมาณ 2564
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

1.การดาเนินงานด้านการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร
-ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และ จานวนครั้งใน
จานวน
ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ
การแลกเปลี่ยน
2 ครั้ง/ปี
ปราบปรามการทุจริตในระหว่าง
เรียนรู้
หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง
-สอดแทรกความรู้ด้านการป้องกันการ จานวนหลักสูตร
จานวน
ทุจริต และโทษของการทุจริตไว้ใน
ที่มีการให้
4 หลักสูตร
หลักสูตรการฝึกอบรม
ความรู้
2.ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการป้องกัน ความถี่ในการ 1 ครั้ง/เดือน
และปราบปรามการทุจริตทางสื่ออื่น ๆ ประชาสัมพันธ์
3.ให้ความรู้เรื่องหลักสูตร ซักซ้อม ทา
จานวนการ
อย่างน้อย
ความเข้าใจเกี่ยวกับการตอบ
ประชุมชี้แจง
เดือนละ
ข้อเสนอแนะของหน่วยงานภายนอกและ
1 ครั้ง
การดาเนินการทางาน

ผลการดาเนินการ
ดาเนินการแล้ว

ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว

