แบบรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ 2562
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์

มาตรการ

กิจกรรม/โครงการ

ผลการปฏิบัติ
หมายเหตุ
ปฏิบัติ
ไม่
ปฏิบัติ
1. ปรับฐาน
การเสริมสร้าง
(1) จัดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
√
โครงการส่งเสริมคุณธรรม
ความคิดของ
ความรู้ความ
ผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม
จริยธรรมในสถานศึกษา
นักเรียนและ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ให้แก่นักเรียนและบุคลากรของ
บุคลากรให้
ผลประโยชน์ส่วน โรงเรียนโดยบรรจุเป็นวาระการ
สามารถแยก
ตนและส่วนรวม ประชุมประจำเดือนของโรงเรียน
ระหว่าง
ให้แก่นักเรียน
(2) จัดทำเอกสารเผยแพร่
√
โครงการส่งเสริมและร่วม
ผลประโยชน์ส่วน และบุคลากรของ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลประโยชน์
กิจกรรมกับชุมชนและวัน
ตนและประโยชน์ โรงเรียน
ส่วนตนและส่วนรวม
สำคัญต่างทางศาสนา
ส่วนรวม
(3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
√
WWW.Banchaing.ac.th
ผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม
ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน
(4) ครูที่ปรึกษาประจำชั้นสอดแทรก
√
โครงการระบบดูแล
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ช่วยเหลือนักเรียน
ผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม
ในช่วงชั่วโมง Home Room

กลยุทธ์

มาตรการ

กิจกรรม/โครงการ

2. เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนต่อต้าน
การทุจริต

มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของโรงเรียน/
บุคคลภายนอกเข้า
มามีส่วนร่วมใน
การดำเนินกิจการ
ของโรงเรียน

(1) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
และการประชุมผู้ปกครองและครูโรงเรียน
บ้านเชียงวิทยา
(2) ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมของโรงเรียน อาทิ ผู้ปกครองให้
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาบรรยาย
พิเศษ/รายชื่อ หน่วยงานวิจัยที่ไปศึกษาดู
งานและวิจัย จัดเลี้ยงอาหาร แก่นักเรียน
และครูในกีฬาสี กิจกรรมวันเกียรติยศ
(3) มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
ความสามารถในด้านต่าง ๆมาให้ความรู้
แก่คณะครูและนักเรียนในโรงเรียนบ้าน
เชียงวิทยา
(4) มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
ความสามารถทางการบัญชี/ตรวจสอบ
ภายในมาเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(5) มีหน่วยงานภายนอกมาตรวจสอบ
บัญชีภายหลังจากการปิดบัญชีประจำปี
งบประมาณตามที่คณะกรรมการโรงเรียน
เห็นชอบ
(6) มีผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทางเป็น
กรรมการตรวจรับพัสดุ/กำหนด
คุณลักษณะของพัสดุ

ผลการปฏิบัติ
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ
√

√

หมายเหตุ
โครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
โครงการพัฒนา
ทักษะอาชีพ

√

โครงการพัฒนา
ทักษะอาชีพ

√

ประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา

√

√

ส่งเสริมและ
พัฒนางาน
บริหารงาน
งบประมาณ
ส่งเสริมและ
พัฒนางาน
บริหารงาน
งบประมาณ

กลยุทธ์

มาตรการ

3. ประยุกต์หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็น
เครื่องมือต้าน
ทุจริต

บุคลากรของดรง
เรียนประพฤติ
ปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

กิจกรรม/โครงการ

(1) จัดบรรยากาศให้ความรู้เกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่
บุคลากรของโรงเรียนโดยบรรจุเป็น
วาระการประชุม ประจำเดือนของ
โรงเรียน
(2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่าน
เว็บไซต์ของโรงเรียน
(3) ประชุมบุลากรของโรงเรียนเพื่อให้
ได้ข้อสรุปร่วมกันที่จะประพฤติปฏิบัติ
ตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยบรรจุเป็นวาระการ
ประชุมประจำเดือนของโรงเรียน
4. บุคลากรมีแนว มีแนวปฏิบัติการ ประชุมบุคลากรของโรงเรียน เพื่อให้
ปฏิบัติการต่อต้าน ต่อต้านการทุจริต ได้ข้อสรุปแนวปฏิบัติการต่อต้านการ
การทุจริตร่วมกัน ร่วมกัน
ทุจริต โดยบรรจุเป็นวาระการประชุม
ประจำวันเดือนของโรงเรียน

ผลการปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ไม่
ปฏิบัติ
√

√

หมายเหตุ

พัฒนาระบบบริหารงาน
บุคลากร
WWW.Banchaing.ac.th

√

รายงานการประชุม
ประจำเดือน

√

รายงานการประชุม
ประจำเดือน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม บริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์

มาตรการ

1.เสริมสร้าง
จิตสำนึกค่านิยม
และปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์

บุคลากรมี
จิตสำนึกและ
ค่านิยมต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนด้วยความ
ซื่อสัตย์

2. เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพใน
การป้องกันการ
ทุจริต

กิจกรรม/โครงการ

(1) ส่งเสริมค่านิยมร่วมกันในการยก
ย่องเชิดชูการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โดยมอบรางวัลและ
ประกาศเกียรติคุณ แก่ครูและ
เจ้าหน้าที่ดีเด่นประจำปี
(2) ให้ความรู้แก่บุลากรของโรงเรียน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยบรรจุเป็นวาระ
การประชุมประจำเดือนของโรงเรียน
(3) รณรงค์การสร้างจิตสำนึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ตาม
หลักธรรมาภิบาลแก่บุคลากรของ
โรงเรียน
มีมาตรการ
(1) จัดการประชุมบุลากรเพื่อ
ป้องกันการทุจริต เสริมสร้างให้บุคลากรตระหนักถึง
ที่มีประสิทธิภาพ ความสำคัญถึงบทลงโทษการทุจริต
โดยบรรจุเป็นวาระการประชุม
ประจำเดือนของโรงเรียน
(2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระเบียบ
ข้อบังคับ ข้อกำหนดประกาศและ
คำสั่งที่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
โดยบรรจุเป็นวาระการประชุม
ประจำเดือนของโรงเรียน
(3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระเบียบ
ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศและ
คำสั่งที่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน

ผลการปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ไม่
ปฏิบัติ
√

หมายเหตุ

พัฒนาระบบบริหารงาน
บุคลากร

√

โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษา

√

โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษา

√

พัฒนาระบบบริหารงาน
บุคลากร

√

โครงการงานโสตทัศน
ศึกษาและประชาสัมพันธ์
โรงเรียน

√

WWW.Banchaing.ac.th

กลยุทธ์

3. ปลูกฝัง
จิตสำนึกการ
ต่อต้านการทุจริต
เน้นการ
ปรับเปลี่ยน
ความคิดในการ
รักษา
ผลประโยชน์
สาธารณะ

4. รวบรวมองค์
ความรู้ด้านการ
ต่อต้านทุจริต

มาตรการ

เสริมสร้างให้
บุคลากรของ
โรงเรียนมีจิต
สาธารณะ

โรงเรียนมีองค์
ความรู้ด้านการ
ต่อต้านทุจริต

กิจกรรม/โครงการ

(1) จัดประชุมเพื่อเสริมสร้างและ
ส่งเสริมค่านิยมจิตสาธารณะแก่
บุคลากร เน้นการปรับเปลี่ยน
ความคิดในการรักษาผลประโยชน์
สาธารณะโดยบรรจุเป็นวาระการ
ประชุมประจำเดือนของโรงเรียน
(2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรณี
ตัวอย่างการรักษาผลประโยชน์
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน
(3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรณี
ตัวอย่างการรักษาผลประโยชน์
สาธารณะผ่านจอภาพประชาสัมพันธ์
ในโรงเรียน
(1) รวบรวมองค์ความรู้ด้านการ
ต่อต้านทุจริต

ผลการปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ไม่
ปฏิบัติ
√

หมายเหตุ

พัฒนาระบบบริหารงาน
บุคลากร

√

WWW.Banchaing.ac.th

√

โครงการงานโสตทัศน
ศึกษาและประชาสัมพันธ์
โรงเรียน

√

-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์

1. พัฒนา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
ลดปัญหาการ
ทุจริต

มาตรการ

กิจกรรม/โครงการ

1. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐพ.ศ.
2560 และ
ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐพ.ศ.
2560
2. บุคลากรของ
โรงเรียนสามารถ
เข้าใช้/ถึง
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพื่อ
การตรวจสอบ
3. มีช่องทาง
สื่อสารกับโรงเรียน
ที่หลากหลายและ
สื่อสารได้อย่าง
รวดเร็ว

(1) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน
(2) แจ้งประกาศเชิญชวนให้บริษัท/
ห้าง/ร้าน มาเสนอราคาการจัดซื้อจัด
จ้างผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ
กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ของ
โรงเรียน
(3) ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและแจ้งประกาศผลผู้
ชนะการซื้อการจ้างให้ผู้เสนอราคา
ทุกรายทราบผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์

ผลการปฏิบัติ
หมายเหตุ
ปฏิบัติ
ไม่
ปฏิบัติ
√
WWW.Banchaing.ac.th
√

WWW.Banchaing.ac.th

√

WWW.Banchaing.ac.th

นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้
บันทึก/รายงานซึง่ บุคลากรของ
โรงเรียนสามารถเข้ามาศึกษาได้

√

โครงการพัฒนาทักษะ
การใช้ ICT เพื่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน

โรงเรียนมีช่องทางสื่อสารระหว่าง
บุคลากรของโรงเรียนและ
บุคคลภายนอกที่หลากหลายสื่อสาร
ได้อย่างรวดเร็ว อาทิ อีเมล์ จดหมาย
โทรศัพท์

√

โครงการพัฒนาทักษะ
การใช้ ICT เพื่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน

กลยุทธ์

มาตรการ

4. นำโปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือ
Smart-Phone
ประเมินความรู้
ความเข้าใจของ
นักเรียนและ
บุคลากรของ
โรงเรียนเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและส่วนรวม
2. การพัฒนา
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และวิเคราะห์การ ประเมินการ
ประเมินด้าน
ปฏิบัติงานของ
คุณธรรม และ
บุคลากรด้าน
ความโปร่งใสใน คุณธรรมและ
การปฏิบัติงาน
ความโปร่งใสใน
ของบุคลากร
การปฏิบัติงาน

กิจกรรม/โครงการ

ผลการปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ไม่
ปฏิบัติ
ประเมินความเข้าใจของนักเรียนและ
√
บุคลากรของโรงเรียนเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม
ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
Smart-Phoneโดยให้รางวัล/ของที่
ระลึกแก่ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดสาม
ลำดับแรก

นักเรียนแสดงความคิดเห็นที่มีต่อ
การจัดการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอนและครูที่ปรึกษาประจำชั้น
เมื่อสิ้นภาคเรียน
ผู้บังคับบัญชา/เพื่อนร่วมงาน
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในภาพรวมด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
3. พัฒนา
บุคลากรได้รับการ จัดอบรมการพัฒนาสมรรถนะด้าน
สมรรถนะของบุ พัฒนาสมรรถนะ การป้องกันการทุจริต โดยบรรจุเป็น
ลากรด้านการ
ด้านการป้องกัน วาระการประชุมประจำเดือนของ
ป้องกันการทุจริต การทุจริต
โรงเรียน

หมายเหตุ

โครงการพัฒนาทักษะ
การใช้ ICT เพื่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน

√

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ

√

พัฒนาระบบบริหารงาน
บุคลากร

√

พัฒนาระบบบริหารงาน
บุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : บูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานภายในและระหว่างหน่วยงานในการป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์

มาตรการ

1. สนับสนุน
หน่วยงานภายใน
โรงเรียนปรับปรุง
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันการทุจริต

บุคลากรของ
โรงเรียนทบทวน
และปรับปรุง
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของตน
เพื่อความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน
และป้องกันการ
ทุจริต
โรงเรียนเครือข่าย
เข้าใจหลักเกณฑ์
และวิธีการดพเนิน
การเกี่ยวกับจัดซื้อ
จัดจ้างเพื่อป้องกัน
การทุจริต

2. บูรณาการการ
ทำงานระหว่าง
หน่วยงานเพื่อ
ป้องกันการทุจริต

กิจกรรม/โครงการ
บุคลากรของโรงเรียนทบทวนและ
ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานของตน
เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและ
ป้องกันการทุจริต

จัดประชุมชี้แจงโรงเรียนเครือข่ายให้
เข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการ
เกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันการ
ทุจริต

ผลการปฏิบัติ
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ
√

√

หมายเหตุ
พัฒนาระบบ
บริหารงาน
บุคลากร

พัฒนาระบบ
บริหารงาน
บุคลากร

