แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงศึกษาธิการ (รอบ ๖ เดือน)
.............................................................
๑.ชื่อหน่วยงาน.. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
สถานะโครงการ
ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
สิ้นสุดโครงการแล้ว
๒. ชื่องานกิจกรรม ..

๑.การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
๒.การประกาศเจตนารมณ์/กาหนดนโยบาย
๓.การปลูกฝังและสร้างจิตสานึกและค่านิยม การต่อต้านและไม่ทน

ต่อการทุจริต
๔.การปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
๕.ส่งเสริมกิจกรรมทาความดีเพื่อสาธารณะ แบ่งปัน ลดความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลัก
พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ
๖.สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ที่ผิดต่อจริยธรรมโดยการให้ความร่วมมือ
ให้มีส่วนร่วมเพื่อต่อต้านการทุจริต
๗.โครงการวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจาปี ๒๕๖๒
๘.โครงการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดาเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มากจากพระราชดาริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
๙.ส่งเสริมกิจกรรมให้นาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทาง
สังคมและการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต
๑๐.ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการองค์ความรู้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อป้องกัน
การทุจริต
๑๑.โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท:ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับ
นโยบาย/ยุทธศาสตร์
๑๒.สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
๑๓.พัฒนาระบบการป้องกันการทุจริต โดยให้ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วม
๑๔.แผนการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๑๕.โครงการสร้างเสริมความเข้าในและตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนและการดาเนิน
กิจการโรงเรียนเอกชนในระบบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๑๖.พัฒนาบุคลากรในเรื่องเกณฑ์การประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

-2๑๗.ส่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมด้านวินัย ด้านจริยธรรม
ด้านคุณธรรม ด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ด้านการาพัฒนาศักยภาพตามหน่วยงานต่าง ๆ
๑๘.โครงการอบรมปฏิบัติธรรมนาสุข
๑๙.จัดระบบช่องทางการร้องเรียนให้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
๒๐.เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียน การร้องทุกข์ การแจ้งเบาะแส โดยใช้แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
๒๑.จัดทาช่องทางการรังฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการขององค์กร
๒๒.จัดระบบกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
๒๓.พัฒนาระบบฐานข้อมูลในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและผลการปราบปรามการ
ทุจริต
๒๔.กาหนดมาตรการในการคุ้มครองพยาน ผู้แจ้งเบาะแสและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
๒๕.จัดให้มีเกียรติบัตรกับผู้ที่ประพฤติดี ซื่อสัตย์ สุจริต และมีคุณธรรมหลัก ๔ ประการ คือ
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป และเกียรติบัตรสาหรับผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต

๓. แผนงาน

แผนงานพื้นฐาน
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

๔. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิช อบ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็ น กรอบแนวทางในการบริห ารจั ดการเพื่ อเป็ นการ
ส่งเสริมการบริหารราชการที่มีธรรมาภิบาล การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเป็ นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับ การบริห ารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด และเพื่อพัฒนาการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทสาคัญในการกระบวนการดาเนินงานอย่างมีส่วนร่วม
โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริงในการช่วยกันตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ภาครัฐ เน้นการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านและปราบปรามการทุจริต บริหารจัดการทุกภาค
ส่วนแบบบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนากระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ
๕. วัตถุประสงค์

-3เพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด และเพื่อ
พัฒ นาการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทสาคัญในการกระบวนการ
ดาเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริงในการช่วยกัน
ตรวจสอบการปฏิบัติงานภาครัฐ เน้นการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านและปราบปรามการ
ทุจริต บริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนากระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทั้งระบบ

๖. เป้าหมาย
๖.๑ เชิงปริมาณ บุคลากรในหน่วยงาน ทั้งหมด รวม ๓๘ คน และโรงเรียนเอกชน จานวน ๑๐ โรงเรียน
๖.๒ เชิงคุณภาพ.. หน่วยงานในสังกัดและสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ปราศจากการทุจริต
คอร์รัปชั่น
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๑- กันยายน ๒๕๖๒
๘. กิจกรรมที่ดาเนินการ
๑.มีระบบฐานข้อมูลในการร้องเรียนกล่าวหาเป็นปัจจุบัน และผลการดาเนินการงาน
๒.จัดทาแผ่นพับเผยแพร่แผนป้องกันการทุจริตฯ เผยแพร่ช่องทางร้องเรียน จานวน
๕๐๐ แผ่น
๓.ลงประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนป้องกันการทุจริตฯเผยแพร่แผนผังการร้องเรียนการร้องทุกข์ทาง
เว็บไซต์
๔.จัดทามาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่หน่วยงานและ
ทางเว็บไซต์
๕.จัดทาประกาศมาตรฐานการปราบปรามการทุจริต และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่หน่วยงานและ
ทางเว็บไซต์
๖.จัดทาวิธีการป้องกันหรือกลไกเพื่อการยับยั้งการทุจริตคอร์รัปชั่นและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่
หน่วยงานและทางเว็บไซต์
๗.จัดทาประกาศมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่
หน่วยงานและทางเว็บไซต์
๘.จัดทาประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ที่หน่วยงานและทางเว็บไซต์
๙.จัดทาประกาศมาตรการในการคุ้มครองพยานในการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่นและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ที่หน่วยงานและทางเว็บไซต์
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CHAINAT WINS มีความหมายว่า
C

=

Collaboration หมายถึง ความร่วมมือในการทางาน

H

=

Honest

A

=

Accountability หมายถึง มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

I

=

Integrity

หมายถึง ยึดมั่นในคุณธรรม ความถูกต้อง

N

=

Normality

หมายถึง เป็นปกติวิสัย

A

=

Attitude

หมายถึง มีทัศนคติที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน

T

=

Teamwork

หมายถึง การทางานเป็นทีม

W

=

Willful

หมายถึง ความมุ่งมั่นตั้งใจทางานอย่างเต็มศักยภาพ

I

=

Improvement หมายถึง การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ

N

=

Network

หมายถึง การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์

หมายถึง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงาน

S
=
Service Mind หมายถึง การมีจิตบริการ
๑๑.มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
๑๒.มาตรการป้องกันการรับสินบน
๑๓.มาตรการกลไกการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมฯ
๑๔.มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียน
๑๕.มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างฯ
๑๖.มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
๑๗.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๑๘.มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
๑๙.ส่งบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการอบรมด้านวินัย ด้านจริยธรรม ด้านคุณธรรม ด้านกฎหมาย
กฎ ระเบียบต่าง ๆ และด้านอื่น ๆ รวมจานวน ๒๐ คน
๙. ผลการดาเนินงาน / ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ
๑.มีกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
๒.มีแผ่นพับเผยแพร่แผนป้องกันการทุจริตฯ เผยแพร่ช่องทางร้องเรียน
๓.มีมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต

-5๔.มีประกาศมาตรฐานการปราบปรามการทุจริต
๕.มีวิธีการป้องกันหรือกลไกเพื่อการยับยั้งการทุจริตคอร์รัปชั่น
๖.มีประกาศมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
๗.มีประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประยชน์ทับซ้อนฯ
๘.มีประกาศมาตรการในการคุ้มครองพยานในการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น
๙.มีระบบฐานข้อมูลในการร้องเรียนกล่าวหา และผลการดาเนินการงาน
๑๐.มีข้อมูลผลการดาเนินการด้านการร้องเรียนเป็นปัจจุบัน
๑๑.มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
๑๒.มาตรการป้องกันการรับสินบน
๑๓.มาตรการกลไกการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมฯ
๑๔.มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียน
๑๕.มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างฯ
๑๖.มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
๑๗.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๑๘.มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
๑๙.ภาพกิจกรรมเกี่ยวกับงานคุณธรรม จริยธรรม

๑๐. ภาพกิจกรรม (ที่สื่อถึงการดาเนินการสู่ความสาเร็จของเป้าประสงค์ จานวน ๕ ภาพ)

-6การประชุมจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันฯ
ประจางบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ทาบุญตักบาตรวันปีใหม่

ทาบุญตักบาตรวันออกพรรษา

ดารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมใส่เสื้อผ้าขาวหรือชุดขาวทุกวันพระ

๑๑. งบประมาณ
๑๑.๑ งบประมาณที่ได้รับ จานวน..........๒๖,๐๐๐........ บาท
๑๑.๒ งบประมาณที่ใช้ในไตรมาส จานวน.....๓,๖๑๐.......บาท
๑๑.๓ แหล่งงบประมาณ.........-....................................................
๑๒. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
๑๒.๑ ปัญหา อุปสรรค...........ไม่ม.ี ..............................................................................................................
๑๒.๒ ข้อเสนอแนะ .................ไม่ม.ี ............................................................................................................
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๑๓. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
-พัฒนามาตรการการปราบปรามการทุจริตให้มากยิ่งขึ้นไป
-พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
๑๔. ผู้รายงาน..นางสาวภัทรมน เกษสุวรรณ์ ..ตาแหน่ง.. นิติกรชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์. ๐๙๐ –๖๔๗๓๘๗๐ ..โทรสาร. ๐๒-๔๑๐๖๗๑-๒ ..E-mail: .Ketsuwan.com@gmail.com
๑๕.วันที่รายงาน ณ วันที่........๑๑..........เดือน... เมษายน................พ.ศ. .... ๒๕๖๑...............
..........................................

