รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ 2562
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)

โรงเรียนวัดปทุมนายก

อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

ก
คำนำ
โรงเรียนวัดปทุมนายกได้จัดทารายงานตามแผนป้องกันการทุจริต ระยะที่ 1 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม
2561 – มีนาคม 2562) โรงเรียนได้ดำเนินงานและมีข้อเสนอแนะผลจากการดำเนินงานดังรายที่ได้จัดขึ้น และรายงานตาม
วัตถุประสงค์และแผนการป้องกันการทุจริต ให้กับผู้บริหารได้รับทราบ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงการกากับติดตามการ
ดำเนินการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนวัดปทุมนายกให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
โรงเรียนวัดปทุมนายก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

ข
สารบัญ
คำนำ
สารบัญ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
สร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
พัฒนาเครื่องมือและระบบการ บริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริต ในหน่วยงาน
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ ต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร ทุกภาคส่วน
สรุปโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หน้า
ก
ข
1
1
3
4
5

1

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ของโรงเรียนวัดปทุมนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)
สร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
สถานะการดำเนินการ
ที่
1

2

โครงการ/กิจกรรม

ยังไม่ถึง
กำหนด/
ยกเลิก

อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
ดำเนินการ แล้วเสร็จ

กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตร
ต้านทุจริต

√

กิจกรรมบริษัทสร้างการดี

√

รายละเอียดการดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1. โรงเรียนได้นำหลักสูตรต้านทุจริตมาสอดแทรกในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น
ผลผลิต ร้อยละ 95 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการต้าน
ทุจริต และนักเรียนทุกคนได้เรียนหลักสูตรต้านทุจริต
ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 นักเรียนได้เรียนหลักสูตรต้านทุจริตและมี
ผลงานครบทุกชั้นเรียน
1.. สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี โดยได้ดำเนิน
กิจกรรมตามหลักสูตรสู่อาชีพ เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4 และชั้นอื่นๆ ได้ส่งเสริมทักษะอาชีพและมีความซื่อสัตย์ สุจริตใน
การประกอบอาชีพ นักเรียนทุกคนจะได้เรียนหลักสูตรสู่อาชีพตาม
กิจกรรมของแต่ละระดับชั้นได้กำหนดไว้
ผลผลิต ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
สร้างอาชีพที่ซื่อสัตย์ สุจริตและร่วมกิจกรรม ผ่าน
ผลลัพธ์ อยูใ่ นระหว่างดำเนินการ

นางสาวศิริวรรณ
เสนา และคณะกรรม
การ

นางสาวตุลามนีษ์
เกตุโกสน และคณะ
กรรมการ

2

สถานะการดำเนินการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ยังไม่ถึง
กำหนด/ยกเลิก

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

รายละเอียดการดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณธรรม
จริยธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลผลิต ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานศึกษา
ผลลัพธ์ อยูใ่ นระหว่างดำเนินการ
1. ดำเนินงานจัดกิจกรรมการอบรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต โครงการโรงเรียน
สุจริต”เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจในด้านคุณธรรมจริยธรรม และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันได้ และผู้เข้าร่วมอบรมนา
ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนสอดส่องดูแล
ความสุจริตของโรงเรียนสู่การปฏิบัติ โดยมี
กลุ่มเป้าหมายจeนวน 10 คน
ผลผลิต ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ ป.ป.ช.
สพฐ.น้อย
ผลลัพธ์ ร้อยละ 95 นักเรียนจำนวน 10 คนเข้าร่วมการ
อบรมการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย

นางสาวตุลามนีษ์ เกตุ
โกสน
นางสาวพัชรินทร์ ม่วง
ประเสริฐ

3

กิจกรรมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา

√

4

กิจกรรมอบรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย
และป.ป.ช.สพฐ. ชุมชน

√

นางสาวกัญชลี กอง
วิเศษพงศ์ และคณะ
กรรมการ

3

พัฒนาเครื่องมือและระบบการ บริหารงานเพือ่ ป้องกันการทุจริต ในหน่วยงาน
สถานะการดำเนินการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ยังไม่ถึง
กำหนด/ยกเลิก

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

รายละเอียดการดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1. มีการจัดตั้งศูนย์แจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตบน website ของโรงเรียนวัดปทุมนายก ในรอบ 6
เดือนที่ผ่านมาไม่มีการร้องเรียน
ผลผลิต ร้อยละ 95 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการจัดตั้งศูนย์แจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 ไม่มีการร้องเรียน
1. มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการมีการประชาสัมพันธ์
ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานและประกาศบน
website ของโรงเรียน
ผลผลิต ร้อยละ 95 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ
ผลลัพธ์ ร้อยละ 95 จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ

นางสาวพัชรินทร์ ม่วง
ประเสริฐ
นางสาวตุลามนีษ์ เกตุ
โกสน

1

กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์แจ้ง
เบาะแสและเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต

√

2

กิจกรรมการจัดทาคู่มือเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ข้าราชการ

√

นางสาวตุลามนีษ์ เกตุ
โกสน

4

เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ ต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร ทุกภาคส่วน
สถานะการดำเนินการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านการต่อต้านการทุจริต
ให้คณะครูบุคลากรและนักเรียน
ในโรงเรียน

ยังไม่ถึง
กำหนด/ยกเลิก

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

รายละเอียดการดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

√

1. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการ
ต่อต้านการทุจริตให้คณะครู บุคลากรและนักเรียนใน
โรงเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มีการจัด
นิทรรศการหลักสูตรการสอนทุจริตในสถานศึกษา ใน
เดือนมีนาคม 2563
ผลผลิต ร้อยละ 95 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องด้านการต่อต้านการทุจริตให้คณะครู บุคลากร
และนักเรียนในโรงเรียน
ผลลัพธ์ ร้อยละ 95 คณะครู บุคลากรและนักเรียนมีการ
จัดนิทรรศการหลักสูตรการสอนทุจริตในสถานศึกษา

คณะทำงานโรงเรียน
สุจริต คณะครูทุกคน

1

สรุปโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)
ประเด็น ยุทธศาสตร์
สร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน

ชื่อโครงการ
กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้าน
ทุจริต
กิจกรรมบริษัทสร้างการดี

กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษา
กิจกรรมอบรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และ
ป.ป.ช.สพฐ. ชุมชน
พัฒนาเครื่องมือและระบบการ
กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์แจ้งเบาะแสและ
บริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริต เรื่องร้องเรียนการทุจริต
ในหน่วยงาน
กิจกรรมการจัดทาคู่มือเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของข้าราชการ
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร ด้านการต่อต้านการทุจริตให้คณะครู
ทุกภาคส่วน
บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน

ความสำเร็จ
ของผลผลิต

ความสำเร็จ
ของผลลัพธ์

95%

100%

90%

n/a

90%

n/a

90%

95%

95%

100%

95%

95%

95%

95%

หมายเหตุ : 1. n/a หมายถึง ยังไม่สามารถแสดงผลหรือประเมินผลได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการดาเนินการ
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
5
โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 85
4
โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 80
3
โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 75
2
โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 70
1
โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 65

ผูร้ ับผิดชอบ
นางสาวศิริวรรณ
เสนา
นางสาวตุลามนีษ์
เกตุโกสน
นางสาวตุลามนีษ์
เกตุโกสน
นางสาวกัญชลี
กองวิเศษพงศ์
นางสาวพัชรินทร์
ม่วงประเสริฐ
นางสาวตุลามนีษ์
เกตุโกสน
คณะทำงาน
โรงเรียนสุจริต
คณะครูทุกคน

