รายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โรงเรียนบ้ำนทุ่งหงำว
ตำบลหงำว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำระนอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
โรงเรียนบ้ำนทุ่งหงำว สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำระนอง
ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์
โครงกำร/กิจกรรม
ผลกำรดำเนินกำร
ประจำปีงบประมำณ 2562
ตัวชี้วัด
เป้ำหมำย
1. ปลูกและปลุกจิตสำนึกกำร 1. จัดกิจกรรมศึกษำเรียนรู้
จำนวนครั้ง
2 ครั้ง/ปี
ดำเนินกำรแล้ว
ต่อต้ำนกำรทุจริต เน้นกำร และพัฒนำคุณภำพชีวิต ด้วย
ปรับเปลี่ยนฐำนควำมคิดของ เศรษฐกิจพอเพียง
คนในทุกภำคส่วนในกำรรักษำ
ผลประโยชน์สำธำรณะ
2. จัดกิจกรรมเสริมสร้ำง
จำนวนกิจกรรม 1 ชั่วโมง/หลักสูตร ดำเนินกำรแล้ว
จิตสำนึกต่อสถำบันชำติ
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
3. โครงกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับ จำนวนหลักสูตร 1 หลักสูตร/ปี
ดำเนินกำรแล้ว
วินัยข้ำรำชกำรให้กับ
ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่
4. เผยแพร่ควำมรู้เรื่องกำร จำนวนช่องทำงใน เผยแพร่ไม่น้อย
ดำเนินกำรแล้ว
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กำรเผยแพร่
กว่ำ 4 ช่องทำง
แก่เจ้ำหน้ำที่
5. เผยแพร่กฎหมำย/ควำมรู้ จำนวนช่องทำงใน เผยแพร่ไม่น้อย
ดำเนินกำรแล้ว
ที่เกี่ยวกับกำรรับทรัพย์สิน
กำรเผยแพร่
กว่ำ 4 ช่องทำง
หรือประโยชน์อื่นใด
6. ส่งเสริมค่ำนิยมกำรยกย่อง จำนวนครั้ง
1 ครั้ง/ปี
ดำเนินกำรแล้ว
และเชิดชูคนดี มีควำม
ซื่อสัตย์ (ข้ำรำชกำรดีเด่น)
7. จัดให้มีกำรประชุมภำยใน
จำนวนครั้ง
1 ครั้ง/เดือน
ดำเนินกำรแล้ว
หน่วยงำน เพื่อควบคุม
กำกับ ดูแล กำรปฏิบัติงำน
กำรประพฤติปฏิบัติตนของ
บุคลำกรภำยในหน่วยงำนให้
เป็นไปตำมมำตรำฐำนทำง
คุณธรรมและจริยธรรม

8. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับธรรม
มะ เพื่อส่งเสริมคุณภำพชีวิต
และสร้ำงจิตสำนึกที่ดีให้กับ
บุคลำกรโรงเรียนบ้ำนทุ่ง
หงำว

จำนวนครั้ง

2 ครั้ง/ปี

ดำเนินกำรแล้ว

9. จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์
และเสริมสร้ำงให้สังคมไทย
เป็นสังคมแห่งธรรมำภิบำล
เช่น จัดกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่ำง 3 ศำสนำ ฯลฯ

จำนวนกิจกรรม

4 กิจกรรม/ปี

ดำเนินกำรแล้ว

ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้ำหมำย
ประจำปีงบประมำณ 2562
ตัวชี้วัด
เป้ำหมำย
2. บูรณำกำรทำงำนของ
1. กำรเปิดเผยข้อมูลผลกำร ร้อยละของโครงกำร ร้อยละ 100
หน่วยงำนในกำรต่อต้ำนกำร จัดซื้อจัดจ้ำงรำยโครงกำร ที่มีกำรเปิดเผย
ทุจริตและพัฒนำเครือข่ำย ทั้งหมดให้สำธรณชนทรำบ ข้อมูลผลกำรจัดซื้อ
บนเว็ปไซต์หรือสื่อ อื่น ๆ จัดจ้ำง
2. ทบทวนคู่มือกำรตรวจกำร จำนวนครั้ง
1 ครั้ง/ปี
จ้ำงและกำรควบคุมงำน
พร้อมทั้งเผยแพร่ทำงเว็ปไซต์
ของโรงเรียนบ้ำนทุ่งหงำว
3. ศึกษำดูงำนหน่วยงำน
จำนวนครั้ง
1 ครั้ง/ปี
ต้นแบบภำครัฐ ในกำร
ให้บริกำรและรับผิดชอบต่อ
สังคม
4. จัดตั้งกลุ่มเครือข่ำย
จำนวนสมำชิก
50 คน
ต่อต้ำนกำรทุจริตบนสังคม
ออนไลน์
5. โครงกำรประเมินผลลัพธ์ ร้อยละควำมพึง
ร้อยละ 90
ควำมเชื่อมั่นและควำมพึง
พอใจของ
พอใจของผู้รับบริกำรและผู้มี ผู้รับบริกำรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ส่วนได้ส่วนเสียต่อ
ภำรกิจของกรม ฯ
ยุทธศำสตร์

โครงกำร/กิจกรรม

ผลกำรดำเนินกำร
ดำเนินกำรแล้ว

ดำเนินกำรแล้ว

ดำเนินกำรแล้ว

ดำเนินกำรแล้ว

ดำเนินกำรแล้ว

ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้ำหมำย
ผลกำรดำเนินกำร
ประจำปีงบประมำณ 2562
ตัวชี้วัด
เป้ำหมำย
3. พัฒนำระบบบริหำรและ 1. กำรมีส่วนร่วมของ
ร้อยละของโครงกำร ร้อยละ 90
ดำเนินกำรแล้ว
เครื่องมือในกำรป้องกันและ ประชำชนในกำรติดตำม ก่อสร้ำงที่มี
ปรำบปรำมกำรทุจริต
ตรวจสอบควำมโปร่งใสของ งบประมำณมำกกว่ำ
กำรดำเนินโครงกำรก่อสร้ำง 2 ล้ำนบำทขึ้นไปที่
ประชำชนเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในโครงกำร
2. เปิดช่องทำงและ
จำนวนช่องทำงใน ไม่น้อยกว่ำ 4
ดำเนินกำรแล้ว
ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนมี กำรประชำสัมพันธ์
ช่องทำง
ส่วนร่วมสะท้อนควำมเห็น
และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ
ของกรม ฯลฯ
- มีหน่วยงำน
ประชำสัมพันธ์ ณ ที่ทำกำร
ของหน่วยงำน
- มีข้อมูลตำมภำรกิจกำรที่
กฎหมำยกำหนดทำงเว็บไซต์
ของหน่วยงำนหรือ Social
Media
- มีกำรเผยแพร่ข้อมูลทำง
หรือกระจำยเสียงหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เป็น วำรสำร
แผ่นพับ เป็นต้น
3. มีกำรประกำศเผยแพร่
มีแผนผังขั้นตอน เผยแพร่แผนผัง
ดำเนินกำรแล้ว
ขั้นตอนกระบวนกำรในกำร
กระบวนกำร
กระบวนกำร
ดำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียน ดำเนินกำรต่อเรื่อง
ร้องเรียน
- มีกำรรำยงำนผลกำร
ร้องเรียน
ดำเนินกำร เรื่องร้องเรียนให้
ผู้ถูกร้องเรียนทรำบ
- มีกำรแจ้งตอบรับเรื่อง
รำยงำนสรุปกำร 3 ครั้ง/เดือน โดย ดำเนินกำรแล้ว
ร้องเรียนภำยใน 15 วัน
ดำเนินกำรต่อเรื่อง แยกประเภทของ
ร้องเรียน
เรื่องร้องเรียน
ยุทธศำสตร์

โครงกำร/กิจกรรม

- มีกำรรำยงำนผลกำร
ดำเนินกำรหรือ
ควำมก้ำวหน้ำในกำร
ดำเนินกำรเรื่องร้องเรียน
4. จัดทำรำยงำนและสถิติ จำนวนครั้งในกำร
กำรดำเนินกำรต่อเรื่อง
จัดทำรำยงำนและ
ร้องเรียนประจำปี
สถิติ
งบประมำณ พ.ศ. 2562
5. โครงกำรจัดทำและ
จำนวนครัง้
ประเมินมำตรฐำนควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำน
หน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ของ
สำนักงำน ป.ป.ช.

1 ครั้ง /ปี

ดำเนินกำรแล้ว

1 ครั้ง /ปี

ดำเนินกำรแล้ว

ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้ำหมำย
ผลกำรดำเนินกำร
ประจำปีงบประมำณ 2562
ตัวชี้วัด
เป้ำหมำย
4. เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำน 1. กำรดำเนินงำนด้ำนกำร จำนวนครั้งในกำร จำนวน 4 ครั้ง/ปี ดำเนินกำรแล้ว
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้กับ ต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่นใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
บุคลำกร
องค์กร
- ส่งเสริมให้มีกำร
แลกเปลี่ยนควำมรู้และข้อมูล
ข่ำวสำรด้ำนกำรป้องกันและ จำนวนหลักสูตรที่มี
จำนวน 4
ปรำบปรำมกำรทุจริตใน กำรให้ควำมรู้
หลักสูตร
ระหว่ำงหน่วยงำนองค์กรที่
เกี่ยวข้อง
- สอดแทรกควำมรู้ด้ำนกำร
ป้องกันกำรทุจริต และโทษ
ของกำรทุจริตไว้ในหลักสูตร
กำรฝึกอบรม
จำนวนครั้งในกำร
1 ครั้ง/ปี
- เผยแพร่ควำมรู้ จัดอบรม เผยแพร่/อบรม
สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่เข้ำข่ำยกำร
ทุจริต กำรปฏิบัติหรือละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ
2. ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ด้ำน ควำมถี่ในกำร
2 ครั้ง/เดือน
ดำเนินกำรแล้ว
กำรป้องกันและปรำบปรำม ประชำสัมพันธ์
กำรทุจริตทำงเสียงตำมสำย
(ส่วนกลำง) หรือสือ่ อื่นๆ
3. จัดอบรมหลักสูตรซักซ้อม จำนวนสำนัก ฯ
อย่ำงน้อย 8
ดำเนินกำรแล้ว
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรตอบ
สำนัก
ข้อเสนอแนะของหน่วยงำน
ภำยนอกและกำรดำเนินกำร
ทำงวินัย
4. จัดทำรำยงำนและสถิติ จำนวนครั้งในกำร
1 ครั้ง /ปี
ดำเนินกำรแล้ว
กำรถูกชี้มูลควำมผิด/กำรตั้ง จัดทำรำยงำนและ
ข้อสังเกตของ สำนักงำน
สถิติ
ป.ป.ช./ป.ป.ท./สตง. ต่อ
เจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนของ
ยุทธศำสตร์

โครงกำร/กิจกรรม

กรมทำงหลวงชนบท
ประจำปี 2562
5. จัดทำรำยงำนผลกำร
ควำมสำเร็จของกำร รำยงำนผลได้ตรง
ดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
จัดทำรำยงำน ตำมระยะเวลำที่
กำรป้องกันและปรำบปรำม
กำหนด
กำรทุจริต ประจำปี 2562

ดำเนินกำรแล้ว

