รายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
มิติ/ภารกิจตามมิติ
มิติที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทน ต่อ
การทุจริต
ภารกิจตามมิติ 1
การสร้างจิตสานึกและสร้างความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้งฝ่าย
การเมืองและฝ่ายประจา

โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต
3. โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบประจาปี
4. โครงการมาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริต
5. โครงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

มิติที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทน ต่อ
การทุจริต
ภารกิจตามมิติ 2
การสร้างจิตสานึกและสร้างความ
ตระหนักของภาคธุรกิจและ
ประชาชน

1.ประกาศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม เรื่องเจตจานง
การบริหารงานด้วยความสุจริต
2.โครงการส่งเสริมธนาคารขยะเพื่อสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช้
3.โครงการกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคง
ยั่งยืนของครอบครัว ลดปัญหาสังคม พัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
4. โครงการจัดฝึกอบรมเยาวชนคุณธรรม จริยธรรม
5. โครงการทาความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

มิติที่ 2: การบริหารราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต
ภารกิจตามมิติ 1
แสดงเจตจานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
มิติที่ 2: การบริหารราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต
ภารกิจตามมิติ 2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

1.โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน

1. คาสั่ง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป
2. โครงการ “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี”
3. โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ผลการดาเนินงานปีพ.ศ. 256๒













ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ






ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ








ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ

 ดาเนินการ
 ไม่ได้ดาเนินการ





ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ

มิติ/ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม
4. โครงการยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน
5. โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน

มิติที่ 2: การบริหารราชการเพื่อ 1. โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ป้องกันการทุจริต
ภารกิจตามมิติ 3 การใช้ดุลยพินิจ 2. โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ของพินิจของฝ่ายบริหาร/
เจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการ
3. โครงการการมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอน
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
การปฏิบัติราชการ
มิติที่ 2: การบริหารราชการเพื่อ 1. โครงการพ่อ - แม่ ดีเด่น
ป้องกันการทุจริต
ภารกิจตามมิติ4 การเชิดชูเกียรติ 2.โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตน
แก่หน่วยงานหรือบุคคล
ให้เป็นที่ประจักษ์
3.โครงการกิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน
มิติที่ 3: การบริหารราชการเพื่อ 1.โครงการมาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนภูเวียง
ป้องกันการทุจริต
วิทยาคมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ภารกิจตามมิติ1 การให้ความรู้ 2 โครงการมาตรการจัดให้มีช่องทางที่ผู้ปกครองเข้าถึงข้อมูล
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารของโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
3.โครงการกิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง
พัสดุ และทรัพย์สินของโรงเรียนและการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง
มิติที่ 3: การบริหารราชการเพื่อ 1.โครงการการดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ป้องกันการทุจริต
ภารกิจตามมิติ2 กระบวนการรับ 2.โครงการกิจกรรมรายงานผล
ฟังความคิดเห็นและการรับเรื่อง
การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
ร้องเรียน
ภารกิจตามมิติ 3
1.โครงการจัดประชุมผู้ปกครอง
ภารกิจตามมิติ 3 การสร้างกลไก
และช่องทางส่งเสริมการมีส่วนร่วม 2.โครงการมาตรการแต่งตั้งตัวแทนข้าราชการครูบุคลากรทาง
ของประชาชนในการบริหาร
การศึกษา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
กิจการ
3.โครงการมาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
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มิติ/ภารกิจตามมิติ
มิติที่ 4 : การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกลในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ภารกิจตามมิติ1 การพัฒนากลไก
การตรวจสอบภายในองค์กร
มิติที่ 4 : การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกลในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ภารกิจตามมิติ 2 การสนับสนุน
ภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ

โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.256๐-256๓
2.โครงการกิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

3.โครงการมาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

1.โครงการมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ
กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง
การโอน ย้าย
2.โครงการกิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบ
3.โครงการกิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน
มิติที่ 4: การเสริมสร้างและ 1.โครงการกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสมาคมครูผู้ปกครองให้มีบทบาท
ปรับปรุงกลไกลในการตรวจสอบ ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
การปฏิบัติราชการขององค์กร
2.โครงการกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ครูบุคลากรทางการศึกษา
ภารกิจตามมิติ 3 การส่งเสริม
บทบาทการตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น
มิติที่ 4: การเสริมสร้างและ 1.โครงการมาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน
ปรับปรุงกลไกลในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการขององค์กร
2.โครงการกิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุจริต
ภารกิจตามมิติ 4 เสริมพลังการมี
3.โครงการ " อบรมท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส”
ส่วนร่วมของชุมชน
(Community)และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
การดาเนินการตาม แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของโรงเรียน
ภูเวียงวิทยาคม ประจาปีงบประมาณ 2563 ส่งผลให้การปฏิบัติงานของข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา
มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ มากขึ้น ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การให้บริการ มีคุณภาพ
มากขึ้น และทาให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและ
นามาใช้ประกอบการจัดทาแผนสาหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการ
เสริมสร้าง ภาพลักษณะของโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ให้เป็นที่ยอมรับ มีความน่าเชื่อถือและสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค
ปัจจัยสนับสนุน
1. คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ให้ความสาคัญกับ
การส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น การ ประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริม
สนับสนุนการดาเนินงานงานตามแผน และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง
2. พนักงาน ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างสังกัด ให้ความร่วมมือการดาเนินการในแต่ละกิจกรรม
ตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความสาคัญในการดาเนินการตามแผนฯ
ปัญหาอุปสรรค
1. ขาดเจ้าหน้าทีผ่ ู้รบั ผิดชอบงานโดยตรง และไม่มีความรู้ในการส่งเสริ มการขับเคลื่อนแผนฯ
ให้เป็นรูปธรรม
2. ขาดการสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรที่ใช้สาหรับการดาเนินงานตามแผนฯ
ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ประจาปีงบประมาณ 2563 เพื่อนามาใช้ในการปรับแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบของโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ประจาปีงบประมาณ 2563 เห็นควรดาเนินการดังนี้
1. กาหนดให้มกี ารระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจรรยาข้าราชการ
2. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณและบุคลากร สาหรับการดาเนินกิจกรรม/โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นเพิม่ ขึ้น
3. จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนะนาในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตคอร์รปั ชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ หรือหาผูเ้ ชี่ยวชาญในการส่งเสริมตามกิจกรรม/โครงการ
เพื่อให้ความรู้ในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีต่อองค์กร

