แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงศึกษาธิการ (รอบ ๑๒ เดือน)
.............................................................
๑.ชื่อหนวยงาน.. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
สถานะโครงการ
ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
๒. ชื่องานกิจกรรม ..
ประชาสัมพันธ

๑.สรางกลไกปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
๒.เผยแพรชองทางการรองเรียน การรองทุกข การแจงเบาะแส โดยใชแผนพับ

๓.จัดระบบกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
๔.สรางมาตรฐานการดําเนินการปราบปรามการทุจริต
๕.การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน
๖.พัฒนาระบบการทุจริตและผลการปราบปรามการทุจริต
๗.มีระบบขอมูลผลการดําเนินการการรองเรียนในการทุจริตและอื่น ๆ
๘.ประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่น ๆ เกี่ยวกับเรื่องรองเรียนการทุจริต
๙.กําหนดมาตรการในการคุมครองพยาน ผูแจงเบาะแสและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
๑๐.สงเสริมกิจกรรมใหนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการกลอมเกลาทาง
สังคมและการปฏิบัติงานเพื่อตอตานการทุจริต
๑๒.สงเสริมใหสถานศึกษาจัดการองคความรูแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อปองกัน
การทุจริต
๑๓.พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหวางภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
๑๔.พัฒนาระบบการปองกันการทุจริต โดยใหภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนเขามา
มีสวนรวม
๑๕.การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดชัยนาท
๑๖.สงเสริมกิจกรรมประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงาน
๑๗.สงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการอบรมดานวินัย ดานจริยธรรม
ดานคุณธรรม ดานกฎหมาย กฎ ระเบียบตาง ๆ
๑๘.จัดระบบชองทางการรองเรียนใหมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
๑๙.การสรางความเชื่อมั่นและความไววางใจตอระบบการรับเรื่องรองเรียน
๒๐.เผยแพรชองทางการรองเรียน การรองทุกข การแจงเบาะแส โดยใชแผนพัก
ประชาสัมพันธ
๒๑.จัดระบบกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
๒๒.สรางมาตรฐานการดําเนินการปราบปรามการทุจริต
๒๓.การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน
๒๔.พัฒนาระบบฐานขอมูลในการรับเรื่องรองเรียนการทุจริตและผลการปราบปรามการ
ทุจริต
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๒๕.มีระบบขอมูลผลการดําเนินการการองเรียนในการทุจริตและอืน่ ๆ
๒๖.ประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่น ๆ เกี่ยวกับเรื่องรองเรียนการทุจริต
๒๗.กําหนดมาตรการในการคุมครองพยาน ผูแจงเบาะแสและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
๒๘.จัดใหมีเกียรติบัตรกับผูที่ประพฤติดี ซื่อสัตย สุจริต เปนตัวอยางแกบุคคลทั่วไป
๓. แผนงาน



แผนงานพื้นฐาน
แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริต

๔. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป)
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติ มิช อบ ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่ อใชเป น กรอบแนวทางในการบริห ารจั ดการเพื่ อเป น การ
สงเสริมการบริหารราชการที่มีธรรมาภิบาล การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเป นขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับ การบริห ารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่ อปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด และเพื่อพัฒนาการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตอยางบูรณาการโดยใหประชาชนมีบทบาทสําคัญในการกระบวนการดําเนินงานอยางมีสวนรวม
โปรงใส เสมอภาคและเปนธรรม สรางระบบและกลไกที่มีอิสระอยางแทจริงในการชวยกันตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ภาครัฐ เนนการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพ สรางวัฒนธรรมตอตานและปราบปรามการทุจริต บริหารจัดการทุกภาค
สวนแบบบูรณาการดวยหลักธรรมาภิบาล พัฒนากระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ
๕. วัตถุประสงค
เพื่อปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด และเพื่อ
พัฒ นาการป องกันและปราบปรามการทุจริตอยางบูรณาการโดยใหประชาชนมีบทบาทสําคัญในการกระบวนการ
ดําเนินงานอยางมีสวนรวม โปรงใส เสมอภาคและเปนธรรม สรางระบบและกลไกที่มีอิสระอยางแทจริงในการชวยกัน
ตรวจสอบการปฏิบัติงานภาครัฐ เนนการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพ สรางวัฒนธรรมตอตานและปราบปรามการ
ทุจริต บริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการดวยหลักธรรมาภิบาล พัฒนากระบวนการปองกันและปราบปราม
การทุจริตทั้งระบบ
๖. ตัวชี้วัดและเปาหมายของโครงการ
๖.๑ เชิงปริมาณ บุคลากรในหนวยงาน ทั้งหมด รวม ๓๘ คน และโรงเรียนเอกชน จํานวน ๑๐ โรงเรียน
๖.๒ เชิงคุณภาพ.. หนวยงานในสังกัดและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ปราศจากการทุจริต
คอรรัปชั่น
๗.กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ(โปรดอธิบายกิจกรรม/วิธีการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง)
๑.มีกลไกปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
๒.จัดทําแผนพับเผยแพรแผนปองกันการทุจริตฯ เผยแพรชองทางรองเรียน จํานวน ๕๐๐ แผน
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เว็บไซต

๓.ลงประชาสัมพันธเผยแพรแผนปองกันการทุจริตฯเผยแพรแผนผังการรองเรียนการรองทุกขทางเว็บไซต
๔.จัดทํามาตรการเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริต และเผยแพรประชาสัมพันธที่หนวยงานและทาง

๕.จัดทําประกาศมาตรฐานการปราบปรามการทุจริต และเผยแพรประชาสัมพันธที่หนวยงานและทางเว็บไซต
๖.จัดทําวิธีการปองกันหรือกลไกเพื่อการยับยั้งการทุจริตคอรรัปชั่นและเผยแพรประชาสัมพันธที่หนวยงาน
และทางเว็บไซต
๗.จัดทําประกาศมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณและเผยแพรประชาสัมพันธท่หี นวยงาน
และทางเว็บไซต
๘.จัดทําประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประยชนทับซอนฯและเผยแพร
ประชาสัมพันธที่หนวยงานและทางเว็บไซต
๙.จัดทําประกาศมาตรการในการคุมครองพยานในการแจงเบาะแสการทุจริตคอรรัปชั่นและเผยแพร
ประชาสัมพันธที่หนวยงานและทางเว็บไซต
๑๐.มีระบบฐานขอมูลในการรองเรียนกลาวหา และผลการดําเนินการงาน
๑๑.มีขอมูลผลการดําเนินการดานการรองเรียนเปนปจจุบัน
๑๒.ใหความรวมมือกับหนวยงานอื่น ๆ ที่ขอความรวมมือชวยตรวจสอบขอเท็จจริงตาง ๆ
๑๓.สงบุคลากรในหนวยงานเขารับการอบรมดานวินัย ดานจริยธรรม ดานคุณธรรม ดานกฎหมาย กฎ
ระเบียบตาง ๆ และดานอื่น ๆ รวมจํานวน ๓๐ คน
๑๔.มีตูรับเรื่องรองเรียน จํานวน ๑ ตู ตูรับขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ จํานวน ๑ ตู
๑๕.สงบุคลากรในหนวยงานเขารับการอบรมดานวินัย ดานจริยธรรม ดานคุณธรรม ดานกฎหมาย กฎ
ระเบียบตาง ๆ และดานอื่น ๆ รวมจํานวน ๓๐ คน
๑๖.มีตูรับเรื่องรองเรียน จํานวน ๑ ตู ตูรับขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ จํานวน ๑ ตู
๑๗.จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทํากิจกรรมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
ชีวิตประจําวัน จํานวน .....๑๒....... คน
๑๘.จํานวนสถานศึกษาทํากิจกรรมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน ๒๑๐ สถานศึกษา
๑๙.มีการคัดเลือกบุคลากรใหเกียรติบัตรดานการแตงกายอนุรักษความเปนไทยเปนประจํา
เพื่อมอบเกียรติบัตร จํานวน ๒ คน คือ
๑. นางสุกัญญา มีพวง ตําแหนงศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
๒. นางสาวลัดดา พันธใจธรรม ตําแหนงนักวิชาการศึกษาชํานาญการ
๒๐.มีการคัดเลือกบุคลากรดีเดน ดังนี้
๑. ดานมีความพอเพียง จํานวน ๑ ราย คือ นางพรรณงาม พูลวัฒนา ตําแหนง
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
๒. ดานมีวินัย จํานวน ๑ ราย คือ นางสิตานัน เลียบเงิน ตําแหนงนักทรัพยากร
บุคคลชํานาญการ
๓. ดานมีความสุจริต จํานวน ๑ ราย คือ นางสาวภัทรมน เกษสุวรรณ ตําแหนง
นิติกรชํานาญการพิเศษ
๔.ดานมีจิตอาสา จํานวน ๑ ราย คือนางเจนทิพย บุญเมือง ตําแหนงเจาพนักงาน
ธุรการปฏิบัติงาน
๒๑.โครงการกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนยุวกาชาด จังหวัดชัยนาท มีผูเขารวมโครงการ

-4ผูบริหาร เจาหนาที่ ผูบังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด จํานวน ๒,๐๐๐ คน ผลที่ไดรับ ผูเขารวมโครงการ
เกิดความศรัทธาในกิจการกาชาด มีจิตอาสาที่แสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตอสังคม
กิจกรรม
-จัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถว
-จัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีเยี่ยมผูปวย รพ.วัดสิงห
-จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยขนที่ ร.ร.ชัยนาทพิทยาคม
-ทํากิจกรรมลูกเสือจิตอาสา "พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร"
-จัดกิจกรรม จิตอาสา ประชารัฐรวมใจ คลองสวย น้ําใสไรผักตบชวา
-จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทําความดีดวยหัวใจ"
-จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ
๒๒.โครงการครอบครัวสุขสันตสมานฉันทสังคมไทย จังหวัดชัยนาท มีผูเขารวมโครงการ บุตรหลาน
พอแม ผูปกครอง นักเรียน จํานวน ๒๐๐ คน ผูปกครองมีทักษะการดูแลบุตรหลานไดอยางเหมาะสม มีภูมิคุมกันใน
การดําเนินชีวิต ครอบครัวอบอุนเขมแข็งมีความรัก มีความสามัคคี มีคุณธรรม มีจิตสํานึกสาธารณะและมีพฤติกรรมที่
พึงประสงคตอสังคม
-จัดกิจกรรมคายครอบครัวสุขสันตสรางสรรคสังคมไทย
๘. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑
๙. ผลการดําเนินงานของโครงการ(ที่เกิดขึ้นจริง)
ผลผลิต
๑.มีกลไกปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
๒.มีแผนพับเผยแพรแผนปองกันการทุจริตฯ เผยแพรชองทางรองเรียน
๓.มีมาตรการเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริต
๔.มีประกาศมาตรฐานการปราบปรามการทุจริต
๕.มีวิธีการปองกันหรือกลไกเพื่อการยับยั้งการทุจริตคอรรัปชั่น
๖.มีประกาศมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
๗.มีประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนฯ
๘.มีประกาศมาตรการในการคุมครองพยานในการแจงเบาะแสการทุจริตคอรรัปชั่น
๙.มีระบบฐานขอมูลในการรองเรียนกลาวหา และผลการดําเนินการงาน
๑๐.มีขอมูลผลการดําเนินการดานการรองเรียนเปนปจจุบัน
๑๑.ภาพกิจกรรมเกี่ยวกับงานคุณธรรม จริยธรรม เชน วันครู วันเด็กแหงชาติ
๑๒.มีระบบฐานขอมูลในการรองเรียนกลาวหา และผลการดําเนินการงาน
๑๓.มีขอมูลผลการดําเนินการดานการรองเรียนเปนปจจุบัน
๑๔.ใหความรวมมือกับหนวยงานอื่น ๆ ที่ขอความรวมมือชวยตรวจสอบขอเท็จจริงตาง ๆ
๑๕.สงบุคลากรในหนวยงานเขารับการอบรมดานวินัย ดานจริยธรรม ดานคุณธรรม ดานกฎหมาย กฎ
ระเบียบตาง ๆ และดานอื่น ๆ รวมจํานวน ๓๐ คน
๑๖.มีตูรับเรื่องรองเรียน จํานวน ๑ ตู ตูรับขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ จํานวน ๑ ตู

-5๑๗.จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทํากิจกรรมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
ชีวิตประจําวัน จํานวน .....๑๒....... คน
๑๘.จํานวนสถานศึกษาทํากิจกรรมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน ๒๑๐ สถานศึกษา
๑๙.มีการคัดเลือกบุคลากรใหเกียรติบัตรดานการแตงกายอนุรักษความเปนไทยเปนประจํา
เพื่อมอบเกียรติบัตร จํานวน ๒ คน คือ
๑. นางสุกัญญา มีพวง ตําแหนงศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
๒. นางสาวลัดดา พันธใจธรรม ตําแหนงนักวิชาการศึกษาชํานาญกา
๒๐.มีการคัดเลือกบุคลากรดีเดน ดังนี้
๑. ดานมีความพอเพียง จํานวน ๑ ราย คือ นางพรรณงาม พูลวัฒนา ตําแหนง
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
๒. ดานมีวินัย จํานวน ๑ ราย คือ นางสิตานัน เลียบเงิน ตําแหนงนักทรัพยากร
บุคคลชํานาญการ
๓. ดานมีความสุจริต จํานวน ๑ ราย คือ นางสาวภัทรมน เกษสุวรรณ ตําแหนง
นิติกรชํานาญการพิเศษ
๔.ดานมีจิตอาสา จํานวน ๑ ราย คือนางเจนทิพย บุญเมือง ตําแหนงเจาพนักงาน
ธุรการปฏิบัติงาน
๒๑.โครงการกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนยุวกาชาด จังหวัดชัยนาท มีผูเขารวมโครงการ
ผูบริหาร เจาหนาที่ ผูบังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด จํานวน ๒,๐๐๐ คน ผลที่ไดรับ ผูเขารวมโครงการ
เกิดความศรัทธาในกิจการกาชาด มีจิตอาสาที่แสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตอสังคม
กิจกรรม
-จัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถว
-จัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีเยี่ยมผูปวย รพ.วัดสิงห
-จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยขนที่ ร.ร.ชัยนาทพิทยาคม
-ทํากิจกรรมลูกเสือจิตอาสา "พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร"
-จัดกิจกรรม จิตอาสา ประชารัฐรวมใจ คลองสวย น้ําใสไรผักตบชวา
-จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทําความดีดวยหัวใจ"
-จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ
๒๒.โครงการครอบครัวสุขสันตสมานฉันทสังคมไทย จังหวัดชัยนาท มีผูเขารวมโครงการ บุตรหลาน
พอแม ผูปกครอง นักเรียน จํานวน ๒๐๐ คน ผูปกครองมีทักษะการดูแลบุตรหลานไดอยางเหมาะสม มีภูมิคุมกันใน
การดําเนินชีวิต ครอบครัวอบอุนเขมแข็งมีความรัก มีความสามัคคี มีคุณธรรม มีจิตสํานึกสาธารณะและมีพฤติกรรมที่
พึงประสงคตอสังคม
-จัดกิจกรรมคายครอบครัวสุขสันตสรางสรรคสังคมไทย
ผลลัพธ
หนวยงานในสังกัดและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ปราศจากการทุจริตคอรรัปชั่น

-6๑๐. งบประมาณ
๑๑.๑ งบประมาณที่ไดรับ จํานวน..........๐........... บาท
๑๑.๒ งบประมาณทีใ่ ชในไตรมาส จํานวน..... ๐..................บาท
๑๑.๓ แหลงงบประมาณ.........-....................................................
๑๑. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
๑๒.๑ ปญหา อุปสรรค...........ไมมี...............................................................................................................
๑๒.๒ ขอเสนอแนะ .................ไมมี.............................................................................................................
๑๒. ผูรายงาน..นางสาวภัทรมน เกษสุวรรณ ..ตําแหนง.. นิติกรชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท. ๐๙๐ –๖๔๗๓๘๗๐ ..โทรสาร. ๐๒-๔๑๐๖๗๑-๒ ..E-mail: .Ketsuwan.com@gmail.com
๑๓.วันที่รายงาน ณ วันที.่ ......๒...................เดือน... ตุลาคม................พ.ศ. .... ๒๕๖๑...............
..........................................

