รายงานการกากับ ติตดามการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รอบ

 ไตรมาสที่ ๑



ไตรมาสที่ ๒

 ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)  ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒)
หมายเหตุ

โครงการ/ กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

การดาเนินการ

ยังไม่ อยู่ระหว่ำง ดำเนินกำร
ดำเนินกำร ดำเนินกำร แล้วเสร็จ

กลุ่มนิเทศติดตำม
1. กิจกรรมการประกาศ
เจตนารมณ์/กาหนดนโยบาย และประเมินผล
กำรจัด
ผ่านช่องทางการ
กำรศึกษำ

ประชาสัมพันธ์

- กำรประกำศเจตจำนงกำร
บริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต
- กำรประกำศนโยบำยคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
- กำรกำกับ/ ติดตำมเกีย่ วกับกำรให้
และรับของขวัญ เพื่อให้บุคลำกรถือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตำมนโยบำย
ของรัฐบำล และนโยบำยกระทรวง
ในกำรส่งเสริมกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

การเบิกจ่ายงบประมาณ
ยอดตำม
แผนฯ
-

เบิกจ่ำย

คงเหลือ

-

-

ผล
การดาเนินการ

- มีกำรประกำศเจตจำนงสุจริต
ในกำรบริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต
๒ มุ่งสู่กำรเป็นองค์กรธรรมำภิบำล
และควำมโปร่งใส
(ไม่น้อยกว่ำ ๒ ภำษำ)
- มีกำรประกำศมำตรกำรต่ำง ๆ
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต

หมายเหตุ
โครงการ/ กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

๒. โครงการปลูกฝังและสร้าง
จิตสานึกและค่านิยม
การต่อต้านและไม่ทนต่อ
การทุจริต

กลุ่มนิเทศ
ติดตำมและ
ประเมินผล
กำรจัด
กำรศึกษำ

- กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำ

๓. โครงการปรับฐานความคิด -กลุ่มกฎหมำย
บุคลากรให้สามารถแยก
และคดี
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม
- กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำร
สร้ำงควำมรับรูเ้ รื่อง "กำรกระทำที่
ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน"
- กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำร
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน

การดาเนินการ
ยังไม่ อยู่ระหว่ำง ดำเนินกำร
ดำเนินกำร ดำเนินกำร แล้วเสร็จ


ผลการดาเนินการ
การเบิกจ่ายงบประมาณ
ยอดตำม
เบิกจ่ำย คงเหลือ
แผนฯ
๒0,000 ๑๙,๐๔๐ 960 - มีกำรประชุมขับเคลื่อนหลักสูตร

ต้านทุจริตศึกษา ให้กับผู้บริหาร
และครูโรงเรียนในสังกัด สพป.
ชลบุรี เขต ๒ จานวน ๑๑๒ โรง


๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

-

ขออนุมัติ
ใช้
บุคลำกรเป้ำหมำยมีควำมตระหนัก
งบประมำณ
และปฏิบตั ิหน้ำที่ให้เป็นไปตำมแนวทำง รวมกัน
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
แบบถัวจ่ำย
- มีรำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรปฎิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน

หมายเหตุ
โครงการ/ กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

-กลุ่มพัฒนำครู
และบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ
- กลุ่มบริหำร
งำนบุคคล
- กิ จ กรรมอบรมพั ฒ นำคุ ณ ธรรม -กลุ่มอำนวยกำร
จริยธรรม (ปฏิบัติธรรม)
-กลุ่มนิเทศฯ
- กิจกรรมจิตอำสำ ทำดีถวำย
ในหลวง
- กิจกรรมเข้ำแถวเคำรพธงชำติ
วันจันทร์แรกของเดือน
- กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมตำมหลักของแต่ละศำสนำ
เช่น กิจกรรมทำบุญวันพระ
เดือนละ ๑ ครั้ง ฯลฯ

๔. โครงการสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานเพื่อต่อต้าน
การทุจริต

การดาเนินการ
ยังไม่ อยู่ระหว่ำง ดำเนินกำร
ดำเนินกำร ดำเนินกำร แล้วเสร็จ



การเบิกจ่ายงบประมาณ
ยอดตำม
เบิกจ่ำย คงเหลือ
แผนฯ

๓๐,๐๐๐ ๒๙,๙๒๐

๘๐

ผลการดาเนินการ

- บุคลำกรในสังกัด สพป.ชลบุรี
เขต ๒ ได้รับกำรเสริมสร้ำง
คุณธรรมจริยธรรมและหลักธรร
มำภิบำล ของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปลูกฝัง
และสร้ำงจิตสำนึกที่ดี ให้บุคลำกร
พัฒนำทัศนคติและวิธีคิดในกำร
ทำงำนสำมำรถทำงำนเป็นทีมได้
อย่ำงมีควำมสุข และนำหลัก
คุณธรรมจริยธรรมไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน

โครงการ/ กิจกรรม
๕. โครงการกาหนดมาตรการให้
บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล
- กำรประชุมชี้แจงให้ปฏิบัตติ ำม
มำตรกำรฯ
- กำรกำกับ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำม
มำตรกำรฯ
๖. โครงการยกระดับ
การทางานให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)
- กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติ
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสฯ
- กิจกรรมการจัดทามาตรการฯ
- กิจกรรมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ITA)

ผู้รับผิดชอบ

การดาเนินการ
ยังไม่ อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ดาเนินการ ดาเนินการ แล้วเสร็จ

- กลุ่มบริหำร
งำนบุคคล
- กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ

-กลุ่มกฎหมำย
และคดี
และ
-กลุ่มส่งเสริม
กำรศึกษำทำงไกล
เทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร





การเบิกจ่ายงบประมาณ
ยอดตาม
แผนฯ

เบิกจ่าย

๒๐,๐๐๐ ๑๙,๑๑๐

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

คงเหลือ

๘๙๐ - มีกำรกำกับ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรดำเนินงำน
ตำมมำตรกำรฯ

-

- บุคลากรมีความเข้าใจและ
ดาเนินการตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
- มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ
- มีมาตรการต่าง ๆ ในการ
ดาเนินงาน

ขออนุมัติ
ใช้
งบประมำณ
รวมกัน
แบบถัวจ่ำย

โครงการ/ กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มอำนวยกำร
๗. โครงการประชาสัมพันธ์
และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ในองค์กรและสาธารณชน
- กิจกรรมกำรสร้ำงสื่อ
ประชำสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้ำนกำร
ทุจริตผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย
เช่น สติ๊กเกอร์ประชำสัมพันธ์
ช่องทำงกำรร้องเรียน ป้ำย
ประชำสัมพันธ์
- กิจกรรมกำรประเมินควำมพึง
พอใจของผู้รับบริกำรต่อระบบ
บริหำรจัดกำรงำนสื่อสำร
เพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต
กลุ่มส่งเสริม
๘. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
กำรศึ
กษำทำงไกลฯ
จัดทาฐานข้อมูลโครงการโรงเรียน
สุจริต

การดาเนินการ
ยังไม่ อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ดาเนินการ ดาเนินการ แล้วเสร็จ

การเบิกจ่ายงบประมาณ
ยอดตาม เบิกจ่าย คงเหลือ
แผนฯ



๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐



๑๐,๐๐๐

๙,๙๔๕

-

๕๕

ผลการดาเนินการ
- มีสื่อประชำสัมพันธ์รณรงค์
ต่อต้ำน กำรทุจริตผ่ำนช่องทำง
ที่หลำกหลำย

- มีกำรประชุมและจัดทำฐำนข้อมูล
โครงกำรโรงเรียนสุจริต ของ
โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๑๒ โรง
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภำคม ๒๕๖๒

รวมทั้งสิ้น

๒๖๐,๐๐๐ ๒๕๘,๐๑๕ ๑,๙๘๕
ลงชื่อ ..... อรุณรัตน์ เหลืองปัญญำกุล.....ผู้รำยงำน
(นำงสำวอรุณรัตน์ เหลืองปัญญำกุล)
ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต ๒

หมายเหตุ

