รายงานผลการกำกับติดตาม
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา
อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 30
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนโนนสะอาด
วิทยา ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) ได้รายงานการ
ดำเนินการตามโครการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งดำเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งการดำเนินงานใน
แต่ละโครงการสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ตามกรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการป้องการ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ
และนโยบายสำคัญอันจะส่งผล ให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง
ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการและบุคลากร โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
จนสำเร็จ ลุล่วงตามแผนงานที่วางไว้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจต่อไป

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา

สารบัญ
เรื่อง
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
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รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ 2563 เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในโรงเรียน
โนนสะอาดวิทยา
โยโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา ได้มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานในโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ และบัดนี้การดำเนินการตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562
– 31 มีนาคม 2563) ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ สำหรับกรอบแผนการดำเนินงาน ดังนี้
1. การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคนที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ
การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดำเนินการผ่านสถาบัน
หรือกลุ่มตัวแทนที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และ
ความเสียสละเพื่อสังคม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุก
รูปแบบ
เป้าประสงค์ : พฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวมประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ
กลยุทธ์ : 1. การประกาศเจตนารมณ์บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและกำหนดนโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
2. สร้างจิตสำนึกที่ตัวบุคคลให้ตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริต ให้ดำรงตน
อย่างมีศักดิ์ศรีและมีเกียรติภูมิ
3. ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในการดำเนินงาน
4. ส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต
5. ใช้กลไกทางศาสนาเพื่อขัดเกลาและสร้างความเป็นพลเมืองดี
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1. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและสร้างความตระหนักรู้ให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุจริต เพื่อปรับพื้นฐานคิดทุกช่วงวัยและ
ร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
งบประมาณ
การกำกับติดตาม
งาน/กิจกรรม/
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ระยะเวลา ตามแผน เบิกจ่าย
ผลการดำเนินงาน
ยังไม่ได้ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
โครงการ
ปฏิบัติการ
จริง
ดำเนินการ ดำเนินการ
แล้ว
1.1. กิจกรรมพัฒนา จำนวนเครือข่าย ป.ป.ช.
5 คน ก.ค.63 ถึง
200
อยู่ระหว่างรอรับการ
✓
นวัตกรรมการสร้าง
สพฐ.น้อยมีส่วนร่วมและ
ก.ย.63
จัดสรรงบประมาณจาก
เครือข่ายและการมี
เป็นผู้นำในการต่อต้านการ
สพฐ.
ส่วนร่วมในการต่อต้าน ทุจริต
การทุจริต ป.ป.ช.สพฐ.
น้อย
1.2. กิจกรรมพัฒนา จำนวนเครือข่าย ป.ป.ช.
5 คน มิ.ย.63 ถึง
500
อยู่ระหว่างรอรับการ
✓
นวัตกรรมการสร้าง
สพฐ.ชุมชนมีส่วนร่วมและ
ส.ค.63
จัดสรรงบประมาณจาก
เครือข่ายและ
เป็นผู้นำในการต่อต้านการ
สพฐ.
การมีส่วนร่วมในการ ทุจริต
ต่อต้านการทุจริต
ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน
1.3. กิจกรรมสนับสนุน โรงเรียนที่ดำเนินกิจกรรม
1
ม.ค.63 ถึง 1,000
อยู่ระหว่างรอรับการ
✓
ส่งเสริมการดำเนินงาน บริษัทสร้างการดีมีทักษะ โรงเรียน ก.ย.63
จัดสรรงบประมาณจาก
บริษัทสร้างการดี สู่
ในการบริหารจัดการ
สพฐ.
Marketing 4.0
บริษัทสร้างการ และ
คำนึงถึงผลประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
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งาน/กิจกรรม/
โครงการ
1.4. กิจกรรม ค่าย
เยาวชน "คนดีของ
แผ่นดิน" (เยาวชนไทย
หัวใจ STRONG)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
เป้าหมาย ระยะเวลา ตามแผน เบิกจ่าย
ปฏิบัติการ
จริง
5 คน มิ.ย.63 ถึง
500
ส.ค.63

จำนวนนักเรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มี
จิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะ
กระบวนการคิด
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่
อย่างพอเพียง และจิต
สาธารณะ
1.5. กิจกรรมสร้าง
จำนวนโรงเรียน
1
มี.ค.63 ถึง
จิตสำนึกพลเมือง
ที่ดำเนินกิจกรรมสร้าง
โรงเรียน ก.ย.63
(Project Citizen)
จิตสำนึกพลเมือง
(Project Citizen)
1.6. กิจกรรมสร้าง
จำนวนนวัตกรรมสื่อ
1 ผลงาน มิ.ย.63 ถึง
ค่านิยมความซื่อสัตย์ ภาพยนตร์สั้น
ส.ค.63
สุจริต ให้แก่สังคมด้วย เชิงสร้างสรรค์ทสี่ ร้าง
นวัตกรรมสื่อสาธารณะ ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต
เชิงสร้างสรรค์ (สื่อ
ให้แก่สังคม
ภาพยนตร์สั้น)

ผลการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างรอรับการ
จัดสรรงบประมาณจาก
สพฐ.

การกำกับติดตาม
ยังไม่ได้ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
ดำเนินการ ดำเนินการ
แล้ว
✓

500

อยู่ระหว่างรอรับการ
จัดสรรงบประมาณจาก
สพฐ.

✓

500

อยู่ระหว่างรอรับการ
จัดสรรงบประมาณจาก
สพฐ.

✓
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2. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
งาน/กิจกรรม/
โครงการ
กิจกรรมขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดในสังกัด

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ระยะเวลา ตามแผน เบิกจ่าย
ปฏิบัติการ
จริง
จำนวนโรงเรียน
1
ม.ค.63 ถึง 1,000
ในสังกัดที่นำหลักสูตรต้าน โรงเรียน ก.ย.63
ทุจริตศึกษา ไปปรับใช้
ในการจัดการเรียนการ
สอน

ผลการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างรอรับการ
จัดสรรงบประมาณจาก
สพฐ.

การกำกับติดตาม
ยังไม่ได้ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
ดำเนินการ ดำเนินการ
แล้ว
✓
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3. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต
งาน/กิจกรรม/
โครงการ
3.1 กิจกรรมพัฒนา
นวัตกรรมการถอด
บทเรียน (Best
Practice) โรงเรียน
สุจริต

3.2 กิจกรรมนิเทศ
กำกับ ติดตามผลการ
ดำเนินงานโครงการ
โรงเรียนสุจริต

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
เป้าหมาย ระยะเวลา ตามแผน เบิกจ่าย
ปฏิบัติการ
จริง
1 ผลงาน มิ.ย.63 ถึง 1,000
ก.ย.63

จำนวนผลงาน/นวัตกรรม
การปฏิบัติงานที่มีการบูร
ณาการและมีความ
เชื่อมโยงกัน ในการ
สนับสนุนและส่งเสริม
ให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ
5 ประการของโรงเรียน
สุจริต
จำนวนโรงเรียน
1
ม.ค.63 ถึง
ในสังกัด ได้รับ
โรงเรียน ก.ย.63
การนิเทศ กำกับ ติดตาม
การดำเนินโครงการ
โรงเรียนสุจริต

1,000

ผลการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างรอรับการ
จัดสรรงบประมาณจาก
สพฐ.

อยู่ระหว่างรอรับการ
จัดสรรงบประมาณจาก
สพฐ.

การกำกับติดตาม
ยังไม่ได้ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
ดำเนินการ ดำเนินการ
แล้ว
✓

✓
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทำให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่
เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการกำหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้าง
การปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
เป้าประสงค์ : 1. โรงเรียนโนนสะอาดวิทยามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย เพื่อพลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของ
ประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น
2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชนให้เกิดความเชื่อมั่นใน
กระบวนการทำงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ : 1. พัฒนาและยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
2. ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบสู่การปฏิบัติ
3. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการดำเนินงาน ในด้านการส่งเสริมจริยธรรม
และต่อต้านการทุจริต
4. พัฒนารูปแบบ วิธีการ เนื้อหา สาระ และช่องทางให้เหมาะสม สอดคล้องกับความ
ต้องการของลุ่มเป้ามายทุกระดับ
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4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online)
งบประมาณ
งาน/กิจกรรม/
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ระยะเวลา ตามแผน เบิกจ่าย
โครงการ
ปฏิบัติการ
จริง
กิจกรรมการประเมิน ค่าคะแนนเฉลี่ย
85
ก.ค.63 ถึง 1,500
ITA สถานศึกษา
การประเมิน ITA ของ
คะแนน ก.ย.63
สถานศึกษา (ITA) ปี
2563

ผลการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างรอรับการ
จัดสรรงบประมาณจาก
สพฐ.

การกำกับติดตาม
ยังไม่ได้ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
ดำเนินการ ดำเนินการ
แล้ว
✓
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สรุปผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563)
ที่
1

กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน
ยังไม่ได้ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
ดำเนินการ ดำเนินการ
แล้ว

การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและสร้างความ
ตระหนักรู้ให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนสุจริต เพื่อปรับพื้นฐานคิดทุก
ช่วงวัยและร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมี
✓
ส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต ป.ป.ช.สพฐ.น้อย
1.2 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและ
การมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต ป.ป.ช. สพฐ.
✓
ชุมชน
1.3 กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานบริษัทสร้างการดี
✓
สู่ Marketing 4.0
1.4 กิจกรรม ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" (เยาวชนไทย
✓
หัวใจ STRONG)
1.5 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกพลเมือง (Project Citizen)
✓
1.6 กิจกรรมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่สังคมด้วย
✓
นวัตกรรมสื่อสาธารณะเชิงสร้างสรรค์ (สื่อภาพยนตร์สั้น)
2 การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (AntiCorruption Education)
2.1 กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของ
✓
สถานศึกษาสังกัดในสังกัด
3 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต
3.1 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการถอดบทเรียน (Best
✓
Practice) โรงเรียนสุจริต
3.2 3.2 กิจกรรมนิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน
✓
โครงการโรงเรียนสุจริต
4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online)
4.1 กิจกรรมการประเมิน ITA สถานศึกษา
✓
จากตาราง โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังไม่ได้รับการแจ้งจัดสรร
งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
-

ภาคผนวก

ภาพกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
ในการต่อต้านการทุจริต ป.ป.ช.สพฐ.น้อย

