
แบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของหน่วยงานโรงเรียนบ้านทับกี่       ประจ าปีงบประมาณ  2562 

ล าดับที่ แนวทาง/มาตรการ กิจกรรม ผลการปฏิบัติ/วันที่ด าเนินการ
ของแต่ละกิจกรรม 

เอกสารแนบ ผู้รบัผิดชอบ 

1 ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต โดยการสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชน 

1. จัดให้มีช่องทางรับสมัครเครือข่ายภาคประชาชนเพ่ือให้
มีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐในจังหวัด 

2. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่
ประชาชน เกี่ยวกับ 

- วิธีการตรวจสอบและการเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ข้อมูลประชาชนผ่าน
ทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

- การให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ/หลักการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการประมูลแบบระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 

- วิธีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของส่วนราชการและ
การเขียนค าร้องที่ถูกต้อง 

- ช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

3. การให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการประมูลงานและการจัดซื้อจัดจ้างโดย
เผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างโดยเผยแพร่ประกาศการ
จัดซื้อจัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์ www.Nakhonnayok.go.th 

4. การติดตามการด าเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชน
อย่างต่อเน่ือง 

 ด าเนินการ    

 ไม่ได้ด าเนินการ 

 

 

 ด าเนินการ    

 ไม่ได้ด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ด าเนินการ    

 ไม่ได้ด าเนินการ 

 

 

แบบเสนอข้อคิดเห็น 

บันทึกการประชุม 

 

 

บันทึกการประชุม
ผู้ปกครอง 

บันทึกเสียงตาม
สาย 

 

 

 

 

 

 

 

แบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ค าสั่งภาคี 4 ฝ่าย 

แบบตรวจรับผัสดุ 

 

น.ส.ฑิตฐิตา บุญประสพ 

 

 

 

นายศฤงคาร หล้ากันหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอภิเชษฐ์ ป้านภูมิ 

 



 

ล าดับที่ แนวทาง/มาตรการ กิจกรรม ผลการปฏิบัติ/วันที่ด าเนินการ
ของแต่ละกิจกรรม 

เอกสารแนบ ผู้รับผิดชอบ 

2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐมี
ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

 

1) การสนับสนุนโครงการ/กจิกรรม ด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทจุริต 

2) การส่งเสริมด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

 

 

3) การจัดกิจกรรมยกย่องให้รางวัล
ข้าราชการ/พนักงานที่ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 

สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของส านักงานคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.)  หน่วยงานภาครัฐ 
และหน่วยงานอื่นๆ ในพ้ืนที่จังหวัด 

1. การส่งเสริมให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานรัฐเข้ารับ
การส่งเสริมในหลักสูตรต่างๆ 

 

2. การเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการส่งเสริมด้านคุณธรรม
และจริยธรรม และภัยของการทุจริตคอรร์ัปชั่นให้กับ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ได้รับทราบ 

3. ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการ/พนักงานที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่นและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่อง 
ความซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นข้าราชการ/
พนักงานดีเด่น 

 ด าเนินการ    

 ไม่ได้ด าเนินการ 

 

 

 ด าเนินการ    

 ไม่ได้ด าเนินการ 

 

 ด าเนินการ    

 ไม่ได้ด าเนินการ 

 

 

 ด าเนินการ    

 ไม่ได้ด าเนินการ 

 

ค าสั่ง 

หนังสือเชิญประชุม 

 

โครงการโรงเรียน 

โครงการขอ
งบประมาณ 

 

 

 

เกียรติบัตร 

โล ่

นายศฤงคาร หล้ากันหา 

 

 

 

นายศฤงคาร หล้ากันหา 

 

 

 

 

 

นายศฤงคาร หล้ากันหา 

 

3 

 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

1) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

2) การปรับปรงุวิธีการท างาน 

 

 

1. หน่วยงานรักษาระดับมาตรฐานการลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในปี 2562 

2. ปรับปรุงข้ันตอน/วิธีการท างานที่เป็นอุปสรรค 

3. ปลูกผังข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและประชาชนให้
เป็นคนดีมีคุณสมบัติในความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่รู้ สู้งาน
เชี่ยวชาญงาน 

 

 ด าเนินการ    

 ไม่ได้ด าเนินการ 

 

 

คู่มือการ
บริหารงาน 

นายศฤงคาร หล้ากันหา 
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ล าดับที่ แนวทาง/มาตรการ กิจกรรม ผลการปฏิบัติ/วันที่ด าเนินการ
ของแต่ละกิจกรรม 

เอกสารแนบ ผู้รับผิดชอบ 

4 ส่งเสริมคุณธรรมในระบบราชการ 
โดยเฉพาะการแต่งต้ังโยกย้ายและ
ป้องกันการกลั่นแกล้ง 

 

 - ส านักงานจังหวัดโดยมีกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลเปน็
หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์จากข้าราชการที่กล่าวโทษ
ข้าราชการด้วยกันเองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือถูก
กลั่นแกล้งในการแต่งต้ังโยกย้าย เลื่อนเงินเดือนและการ
ประเมิน 

 ด าเนินการ    

 ไม่ได้ด าเนินการ 

 

บันทึกการประชุม 

ใบค าร้องขอย้าย 

นายศฤงคาร หล้ากันหา 
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จัดระบบการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ 

 

1. จัดท าแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

2. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 

 ด าเนินการ    

 ไม่ได้ด าเนินการ 

 

แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

ครูและบุคลากรโรงเรียน
บ้านทับกี่ 

 

6 การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ทางราชการ พ.ศ. 2540 

- มีหนังสือแจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้ส่วนราชการใน
จังหวัดถือปฏิบัติ 

 ด าเนินการ    

 ไม่ได้ด าเนินการ 

 

พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารทาง
ราชการ พ.ศ. 

2540 

นายศฤงคาร หล้ากันหา 

 

7 การอ านวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

 

1. จัดท าระบบรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ หรือจัด
ช่องทางให้ผู้ติดต่อ/รับบริการประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส 

2. มีการตอบรับข้อร้องเรียน 

3. มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพ่ือน ามา
ปรับปรุงการให้บริการ 

 

 ด าเนินการ    

 ไม่ได้ด าเนินการ 

 

ข้ันตอนการ
ด าเนินงาน 

คู่มือการปฏิบัติงาน 

นายศฤงคาร หล้ากันหา 
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ล าดับที่ แนวทาง/มาตรการ กิจกรรม ผลการปฏิบัติ/วันที่ด าเนินการ
ของแต่ละกิจกรรม 

เอกสารแนบ ผู้รับผิดชอบ 

8 ติดตามผลการปฏิบัติงาน 

 

1. ติดตามผลการปฏิบัติงานเก่ียวกับมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

2.ให้หน่วยงานเสนอผลงานการด าเนินกิจกรรมตาม 

โครงการต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติที่ดี 

 

 ด าเนินการ    

 ไม่ได้ด าเนินการ 

 

แบบนิเทศ ติดตาม
ประเมินผล 

แบบรายงานผล
การด าเนินงาน 

นายศฤงคาร หล้ากันหา 

 

 
 

ลงชื่อ       ผู้รายงาน 
                     (นายศฤงคาร  หล้ากันหา) 
            ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
                  โทรศัพท์/โทรสาร.0862052315 

 
 
หมายเหตุ  แบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงเรียนบ้านทับกี่    
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