รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริต ประจำปรอบ 6 เดือนตามแผนยุทธศาสตรปองกันและตอตานการทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
ของ โรงเรียนบานคายวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางจิตสำนึก คานิยม ใหหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
มาตรฐานความโปรงใส : มิติที่ 1 ดานนโยบาย/ผูบริหารและความพยายาม/ริเริ่มของหนวยงานในการสรางความโปรงใส
แผนงาน : สงเสริมใหบุคลากรทุกคน มีจิตสำนึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
มาตรการ
กิจกรรม/โครงการ
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
ปงบประมาณ
2561
2562 2563
2561 2562 2563
1.การเสริมสราง
จิตสำนึก คุณธรรม
คานิยมในการปองกัน
และแกไขปญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

1.1 รณรงคสรางจิตสำนึกดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยม ตามหลัก
ธรรมาภิบาล รวมทั้งเผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารความรูที่
เกี่ยวกับการปองกัน/ตอตานการทุจริตและความโปรงใส ตามแนวทาง
โครงการโรงเรียนสุจริตสุจริต

85

90

1.2 สงเสริมและสนับสนุนใหบคุ ลากรทุกคน เขารวมฝกอบรม/รับฟง
บรรยายธรรมทั้งภายใน และภายนอก โรงเรียน

80

85

1.3 ถวายสัตย 5 ธันวาคม “ขาราชการที่ดีของแผนดิน”

64

64

-

1.4 การยกยองเชิดชูเกียรติบคุ ลากรในโรงเรียนที่ประพฤติตนเปน
แบบอยางที่ดี “คนดีศรีบานคาย”

1คน

1คน

-

5

5

-

1.6 การมีสวนรวมของผูบริหารในกิจกรรมดานตางๆ เชน ดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ดานการทำตัวเปนตนแบบที่ดี

รอยละของบุคลากร
โรงเรียนบานคายวิทยา มีจิตสำนึก
คุณธรรม จริยธรรม
ตามคุณลักษณะเขต
สุจริต 5 ประการ
รอยละของบุคลากร
โรงเรียนบานคายวิทยา เขารวม
ฝกอบรม/รับฟง
บรรยายธรรม
จำนวนบุคลากรที่เขา
รวมถวายสัตย
จำนวนบุคลากรไดรับ
การคัดเลือกและ
ประกาศเกียรติคุณ
จำนวนโครงการที่
ผูบริหารเขารวม
กิจกรรมที่มบี ทบาท

90

95

100

85

90

95

64

64

64

1คน

1คน

1คน

5

5

5

ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางจิตสำนึก คานิยม ใหหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
มาตรฐานความโปรงใส : มิติที่ 1 ดานนโยบาย/ผูบริหารและความพยายาม/ริเริ่มของหนวยงานในการสรางความโปรงใส
แผนงาน : สงเสริมใหบุคลากรทุกคน มีจิตสำนึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
มาตรการ
กิจกรรม/โครงการ
งบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
2561
2562 2563
2.หนวยงานมีนโยบาย 2.1 มีการจัดทำมาตรการความโปรงใสทั้ง 4 มิติ
ที่ชัดเกี่ยวกับ
มาตรการความ
โปรงใส

1ครั้ง

1ครั้ง

ตัวชี้วัด

ในการสงเสริมความ
โปรงใสในองคกร

เปาหมาย
ปงบประมาณ
2561 2562 2563
1ครั้ง

1ครั้ง

1ครั้ง

ยุทธศาสตรที่ 2 บูรณาการงานทุกฝายทุกกลุมสาระในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรฐานความโปรงใส : มิติที่ 2 ดานความเปดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองคกร และการมีสวนรวม
แผนงาน : การปองกันเหตุการณและพฤติกรรมตาง ๆ ที่อาจจะเปนภัยตอการกาวสู “ประเทศใสสะอาด” เพื่อปลูกฝงใหบุคลากรโรงเรียนบานคายวิทยา ปฎิบัติงานโดย
ความโปรงใสและเปนธรรม
มาตรการ
กิจกรรม/โครงการ
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เปาหมายปงบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
2561
2562 2563
2561 2562 2563
1. การเปดเผยขอมูล
ขาวสาร

1.1 การจัดการอบรมใหความรูความเขาใจในสวนที่เกี่ยวของกับ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540

1.2 การเผยแพรประกาศจัดซื้อจัดจางทางศูนยขอมูลขาวสาร และ
www.bkvch.ac.th/

5

5

อยางนอย
2ครั้ง

อยาง
นอย
2ครั้ง

-

รอยละของผูเ ขารับ
การอบรมมีความรู
ความเขาใจในสวนที่
เกี่ยวของบพ.ร.บ.
ขอมูลขาวสารของ
ราชการ
พ.ศ.2540
จำนวนครั้งในการ
เผยแพรจัดซื้อจัด
จาง

5

5

5

อยาง
นอย2
ครั้ง

อยาง
นอย2
ครั้ง

อยาง
นอย2
ครั้ง

ยุทธศาสตรที่ 2 บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรฐานความโปรงใส : มิติที่ 2 ดานความเปดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองคกร และการมีสวนรวม
แผนงาน : การปองกันเหตุการณและพฤติกรรมตาง ๆ ที่อาจจะเปนภัยตอการกาวสู “ประเทศใสสะอาด” เพื่อปลูกฝงใหขาราชการและบุคลากรโรงเรียนบานคายวิทยา
ปฎิบัติงานโดยความโปรงใสและเปนธรรม
มาตรการ
กิจกรรม/โครงการ
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เปาหมายปงบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
2561 2562 2563
2561 2562 2563

2.การมีระบบควบคุม
และตรวจสอบภายใน
องคกร
3.การสงเสริมการ
สนับสนุนการมีสวน
รวมของภาค
ประชาชนและ
เจาหนาที่ของรัฐ ใน
การติดตามตรวจสอบ
การทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ

1.3 การจัดเก็บสถิติและสรุปผลการใชบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารให
ผูบริหารทราบอยางสม่ำเสมอ

4 ครั้ง

4 ครั้ง

2.1 การจัดทำแผนควบคุมภายในและแผนการตรวจสอบภายใน

1 แผน

1 แผน

3.1 ประชาสัมพันธ ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต และการสรางมาตรฐานความโปรงใส เชน
กฎหมาย/ระเบียบ/ขอบังคับ/วิธีการปฎิบัต/ิ ขอมูลขาวสาร ใหบุคลากรใน
โรงเรียน
3.2 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน/ผูร ับบริการ/ผูมสี วนไดสว น
เสียเกีย่ วกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบานคายวิทยา

2
2
ชองทาง ชองทาง

-

รอยละ
70

-

รอยละ
70

-

จำนวนครั้งในการ
4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง
รายงานผลการใช
บริการศูนยขอมูล
ขาวสาร
จำนวนแผนควบคุม
1 แผน 1 แผน 1 แผน
ภายใน และการ
ตรวจสอบภายใน
จำนวนชองทางการ
2
2
2
ประชาสัมพันธไมนอย ชองทาง ชองทาง ชองทาง
กวา 2 ชองทาง
รอยละของความพึง
พอใจตอการปฎิบัติ
หนาที่หรือพฤติกรรม
ของเจาหนาที่(จาก
การสำรวจความ
คิดเห็นของ
ประชาชน/
ผูรับบริการ/ผูมสี วน
ไดเสีย

รอยละ
70

รอยละ
70

รอยละ
70

ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
มาตรฐานความโปรงใส : มิติที่ 3 ดานการใชดุลยพินิจ
แผนงาน : การจัดการกรณีการทุจริตและคอรัปชั่นที่เกิดขึ้นแลวหรือที่กำลังเกิดขึ้น วัตถุประสงคเพื่อปองกันการทุจริตและคอรัปชั่นภายในโรงเรียน
มาตรการ
กิจกรรม/โครงการ
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เปาหมายปงบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
2561 2562 2563
2561 2562 2563
1. การลดการใชดุลย
พินิจของเจาหนาที่
ปฏิบัติงาน

1.1 การจัดทำมาตรฐานการปฎิบตั ิงาน และดำเนินการตามมาตรฐาน
โรงเรียน 4 มาตรฐาน

2 เรื่อง

2 เรื่อง

-

2. การจัดการเพื่อลด 2.1 จัดอบรมการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัด รอยละ รอยละ
ลดความเสีย่ งที่จะเกิด จางภาครัฐ
70
70
การทุจริต

-

3.ติดตามและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน

-

3.1 การจัดรายงานผลความสำเร็จของแผนปฎิบัติการปองกันและตอตาน
1
1
การทุจริต คอรัปชั่น กับมาตรการความโปรงใสตามแนวทางเขตพื้นที่
รายงาน รายงาน
การศึกษาสุจริต

มีกระบวนการตาม
ภารกิจหลักของ
โรงเรียน ตาม
หลักเกณฑของ สพฐ.
รอยละผูเขารวม
อบรมมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับระบบ
การจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ
รายงานผล
ความสำเร็จของ
แผนปฏิบัติการ
ปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
คอรัปชั่น กับ
มาตรการความ
โปรงใส

2 เรื่อง

2 เรื่อง

2 เรื่อง

รอยละ
70

รอยละ
70

รอยละ
70

1
1
1
รายงาน รายงาน รายงาน

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
มาตรฐานความโปรงใส : มิติที่ 4 การมีระบบ/กลไกการจัดรับเรื่องรองเรียน
แผนงาน : การจัดการกรณีการทุจริตและคอรัปชั่นที่เกิดขึ้นแลวหรือที่กำลังเกิดขึ้น วัตถุประสงคเพื่อปองกันการทุจริตและคอรัปชั่นภายใน โรงเรียน
มาตรการ
กิจกรรม/โครงการ
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เปาหมายปงบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
2561 2562 2563
2561 2562 2563
1.การพัฒนาศักยภาพ 1.1 การสงบุคลากรเขารวมประชุม อบรม และสัมมนาที่เกี่ยวของกับ
บุคลากร
1.1.1 ดานการปองกันและตอตานการทุจริต
1.1.2 ดานทรัพยากรบุคคล
1.1.3 ดานการเงิน
.1.1.4 ดานตรวจสอบภายใน
2.การมีระบบ/กลไก 2.1 จัดทำหลักเกณฑ/วิธีการรับเรือ่ งรองเรียน/รองทุกข
การจัดการรับเรื่อง
รองเรียน
2.2 การจัดระบบรับฟงขอรองเรียนการแจงเบาะแสการทุจริต
๐ การจัดชองทางรับขอรองเรียน/แจงเบาะแส/ความคิดเห็น
- ตูรับขอรองเรียน
- จัดสงขอรองเรียนทางไปรษณีย
- ศูนยรับขอรองเรียนผานเว็ปไซต (www.bkvch.ac.th)

ไมนอย
กวา 2
ดาน

นอย
กวา 2
ดาน

-

จำนวนดานที่
บุคลากรไดรับการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพิ่มขึ้น

ไมนอย
กวา 2
ดาน

นอย
กวา 2
ดาน

นอย
กวา 2
ดาน

1 เรื่อง

1 เรื่อง

-

มีหลักเกณฑ/วิธีการ
รับเรื่องรองเรียน/รอง
ทุกข

1 เรื่อง

1 เรื่อง

1 เรื่อง

6
6
ชองทาง ชองทาง

-

จำนวนชองทางรับฟง
ขอรองเรียน การแจง
เบาะแสการทุจริต

6
6
6
ชองทาง ชองทาง ชองทาง

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
มาตรฐานความโปรงใส : มิติที่ 4 การมีระบบ/กลไกการจัดรับเรื่องรองเรียน
แผนงาน : การจัดการกรณีการทุจริตและคอรัปชั่นที่เกิดขึ้นแลวหรือที่กำลังเกิดขึ้น วัตถุประสงคเพื่อปองกันการทุจริตและคอรัปชั่นภายใน โรงเรียน
มาตรการ
กิจกรรม/โครงการ
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เปาหมายปงบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
2561
2562 2563
2561
2562
2563
๐ ปรับปรุงและเผยแพรหลักเกณฑการรับเรื่องรองเรียน/
1
1
- มี
1
1
1
รองทุกข
หลักเกณฑ หลักเกณฑ
หลักเกณฑ หลักเกณฑ หลักเกณฑ หลักเกณฑ
การรับเรื่อง
รองเรียน/
รองทุกข
ทาง web
site
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หมายเหตุ การดำเนินงานในแผนยุทธศาสตรปองกันและตอตานการทุจริต ใหดำเนินการบูรณาการรวมกันในแผนปฏิบัติการประจำป ของ โรงเรียน

สวนที่ 3
บทสรุป
แผนยุทธศาสตรปองกันและตอตานการทุจริต ของโรงเรียนบานคายวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
จัดทำขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการดำเนินงานในดานการปองกันและตอตานการทุจริตของหนวยงาน และเพื่อใหหนวยงานปฏิบัติงานในดานการปองกัน
และตอตานการทุจริตใหบรรลุตามวัตถุประสงค เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว ทำใหการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่ของขาราชการเปนไปใน
ลักษณะที่มีความรับผิดชอบ ทำใหประชาชนมีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม ตามคุณลักษณะ 5 ประการ ที่กำหนดไวในโครงการ
โรงเรียนสุจริต การปฏิบัติหนาที่โดยการคำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สามารถแกไขปญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบที่จะเกิดขึ้นตอบุคลากรในสถานศึกษา
ดังนั้น ในการดำเนินงานดานการปองกันและตอตานการทุจริต ตองบูรณาการและอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย และจะตองปฏิบัติอยาง
ตอเนื่องใหเปนระบบ โดยหากมีการบูรณาการความรวมมือจากทุกฝายอยางจริงจังและตอเนื่องแลว ก็จะสงผลตอการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว
บุคลากรใน โรงเรียนบานคายวิทยา ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและเปนธรรม คณะครูและบุคลากร มีความรูเรื่องการปองกันและตอตานการทุจริตให
มากยิ่งขึ้น มีจิตสำนึกในการเปนพลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตยสุจริต ตามคุณลักษณะ 5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต ทุกภาค
สวนมีความเขาใจและใหความรวมมือในกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม และยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางปฏิบัติ รวมถึงสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดและระดับประเทศใหยั่งยืนไดอีกดวย

