แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงศึกษาธิการ (รอบ๑๒ เดือน)
.............................................................
๑. ชื่อหน่วยงาน
สถานะโครงการ
๒. ชื่องานกิจกรรม

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
√ สิ้นสุดโครงการแล้ว
๑.สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
๒.เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียน การร้องทุกข์ การแจ้งเบาะแส
๓.จัดระบบกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
๔.สร้างมาตรฐานการดําเนินการปราบปรามการทุจริต
๕.การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
๖.พัฒนาระบบการทุจริตและผลการปราบปรามการทุจริต
๗.มีระบบข้อมูลผลการดําเนินการการร้องเรียนในการทุจริตและอื่นๆ
๘.ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
๙.กําหนดมาตรการในการคุ้มครองพยาน ผู้แจ้งเบาะแส และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
๑๐.ส่งเสริมกิจกรรมให้นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทาง
สังคมและการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต
๑๒.ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการองค์ความร็แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
ป้องกันการทุจริต
๑๓.พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน
๑๔.พัฒนาระบบการป้องกันการทุจริต โดยให้ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วม
๑๕.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา
๑๖.ส่งเสริมกิจกรรมประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ

หน่วยงาน
๑๗.ส่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมด้านวินัย ด้านจริยธรรม
ด้านคุณธรรม ด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ
๑๘.จัดระบบช่องทางการร้องเรียนให้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
๑๙.การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน
๒๐.เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียน การร้องทุกข์ การแจ้งเบาะแส
๒๑.จัดระบบกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
๒๒.สร้างมาตรฐานการดําเนินการปราบปรามการทุจริต
๒๓.การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

๒
๒๔.พัฒนาระบบฐานข้อมูลในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและผลการปราบปราม
การทุจริต
๒๕.มีระบบข้อมูลผลการดําเนินการการ้องเรียนในการทุจริตและอื่น ๆ
๒๖.ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
๒๗.กําหนดมาตรการในการคุ้มครองพยาน ผู้แจ้งเบาะแส และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
๓. แผนงาน

√ แผนงานพื้นฐาน

๔. หลักการและเหตุผล(โดยสังเขป)
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการบริห ารราชการที่มีธรรมาภิบ าล การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด และเพื่อพัฒนาการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทสําคัญในการกระบวนการดําเนินงาน
อย่ างมีส่ ว นร่ ว ม โปร่ งใส เสมอภาคและเป็ น ธรรม สร้างระบบและกลไกที่ มีอิ ส ระอย่างแท้ จ ริงในการช่ว ยกั น
ตรวจสอบการปฏิบัติงานภาครัฐ เน้นการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านและปราบปรามการ
ทุจริต บริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนากระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทั้งระบบ
๕. วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด และ
เพื่อพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทสําคัญในกระบวนการ
ดําเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริงในการ
ช่ ว ยกั น ตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานภาครั ฐ เน้ น การบริห ารจั ด การที่ ดี มี คุ ณ ภาพ สร้า งวั ฒ นธรรมต่ อ ต้ า นและ
ปราบปรามการทุจริต บริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนากระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ
๖. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ
๖.๑ เชิงปริมาณ บุคลากรในหน่วยงานทั้งหมด รวม ๔๖ คน และโรงเรียนเอกชน จํานวน ๒๑ โรงเรียน
๖.๒ เชิงคุณภาพ หน่วยงานในสังกัด และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ปราศจากการทุจริต คอร์รัปชั่น

๓
๗.กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ(โปรดอธิบายกิจกรรม/วิธีการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง)
๑.มีกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
๒.จัดทําแผ่นพับเผยแพร่แผนป้องกันการทุจริตฯ เผยแพร่ช่องทางร้องเรียน
๓.ลงประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนป้องกันการทุจริตฯเผยแพร่แผนผังการร้องเรียนการร้องทุกข์ทางเว็บไซต์
๔.จัดทํามาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่หน่วยงานและทาง
เว็บไซต์
๕.จัดทําประกาศมาตรฐานการปราบปรามการทุจริต และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่หน่วยงานและทาง
เว็บไซต์
๖.จัดทําวิธีการป้องกันหรือกลไกเพื่อการยับยั้งการทุจริตคอร์รัปชั่นและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่หน่วยงาน
และทางเว็บไซต์
๗.จัดทําประกาศมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณและเผยแพรประชาสัมพันธ์ที่
หน่วยงาน และทางเว็บไซต์
๘.จัดทําประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ที่หน่วยงานและทางเว็บไซต์
๙.จัดทําประกาศมาตรการในการคุ้มครองพยานในการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่นและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ที่หน่วยงานและทางเว็บไซต์
๑๐.มีระบบฐานข้อมูลในการร้องเรียนกล่าวหา และผลการดําเนินการงาน
๑๑.มีข้อมูลผลการดําเนินการด้านการร้องเรียนเป็นปัจจุบัน
๑๒.ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ที่ขอความร่วมมือช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
๑๓.มีตู้รับเรื่องร้องเรียน จํานวน ๑ ตู้ ตู้รับข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ จํานวน ๑ ตู้
๑๔.จํานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทํากิจกรรมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจําวัน จํานวน ๑๕ คน
๘. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑
๙. ผลการดําเนินงานของโครงการ(ที่เกิดขึ้นจริง)
ผลผลิต
๑.มีกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
๒.มีแผ่นพับเผยแพร่แผนป้องกันการทุจริตฯ เผยแพร่ช่องทางร้องเรียน
๓.มีมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๔.มีประกาศมาตรฐานการปราบปรามการทุจริต
๕.มีวิธีการป้องกันหรือกลไกเพื่อการยับยั้งการทุจริตคอร์รัปชั่น
๖.มีประกาศมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
๗.มีประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ

๔
๘.มีประกาศมาตรการในการคุ้มครองพยานในการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น
๙.มีระบบฐานข้อมูลในการร้องเรียนกล่าวหา และผลการดําเนินการงาน
๑๐.มีข้อมูลผลการดําเนินการด้านการร้องเรียนเป็นปัจจุบัน
๑๑.ภาพกิจกรรมเกี่ยวกับงานคุณธรรม จริยธรรม เช่น วันครู วันเด็กแห่งชาติ
๑๒.มีระบบฐานข้อมูลในการร้องเรียนกล่าวหา และผลการดําเนินการงาน
๑๓.มีข้อมูลผลการดําเนินการด้านการร้องเรียนเป็นปัจจุบัน
๑๔.ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ขอความร่วมมือช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
๑๕.ส่งบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการอบรมด้านวินัย ด้านจริยธรรม ด้านคุณธรรม ด้านกฎหมาย กฎ
ระเบียบต่าง ๆ และด้านอื่น ๆ รวมจํานวน ๓๐ คน
๑๖.มีตู้รับเรื่องร้องเรียน จํานวน ๑ ตู้ ตู้รับข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ จํานวน ๑ ตู้
๑๗.จํานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทํากิจกรรมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจําวัน จํานวน ๑๕ คน
ผลลัพธ์
หน่วยงานในสังกัด และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
๑๐. งบประมาณ
๑๑.๑ งบประมาณที่ได้ รับจํานวน..........๐........... บาท
๑๑.๒ งบประมาณที่ใช้ ในไตรมาสจํานวน.....๐..................บาท
๑๑.๓ แหล่งงบประมาณ.........-....................................................
๑๑. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
๑๒.๑ ปัญหา อุปสรรค...........ไม่มี...............................................................................................................
๑๒.๒ ข้อเสนอแนะ.................ไม่มี.............................................................................................................
๑๒. ผู้รายงาน นางสาววันทนีย์ โนวิชัย ตําแหน่ง..นิติกรชํานาญการ
โทรศัพท ๐๖๔-๙๙๘-๘๓๖๔ E-MAIL: snowwhite_bt@hotmail.com
๑๓.วันที่รายงาน ณ วันที่.......๒...................เดือน... ตุลาคม................พ.ศ.๒๕๖๑...............

..........................................

