รายงานการกํากับ ติดตาม การดําเนินการปองกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน ประจํางบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ที่

กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานการประเมินคุรธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
๑ จัดทําแผนปฏิบัติการ เพื่อกําหนดกรอบ สํานักงานเขตพื้นที่
ต.ค.-ธ.ค.
ปองกันและ
ทิศทางการ
การศึกษาประถมศึกษา ๖๓
ปราบปรามการทุจริต ดําเนินงานปองกัน ภูเก็ต มีผลการ
ของสํานักงานเขตพื้นที่ และปราบปราม
ดําเนินงานการประเมิน
การศึกษา ประจําป
การทุจริตที่
คุณธรรมและความ
งบประมาณ พ.ศ.
สอดคลองกับ
โปรงใสในการ
๒๕๖๓
ยุทธศาสตรชาติ
ดําเนินงานเปนไปตาม
และนโยบายสําคัญ เปาหมายที่กําหนด เพื่อ
ที่เกี่ยวของ
สงผลใหดัชนี
ภาพลักษณคอรัปชัน
ของประเทศสูงขึ้น

ขั้นตอนการ
ดําเนินการ

งบประมาณ

๑. แตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓
๒. ประชุมเพื่อจัดทํา
แผนปฏิบัติการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓
๓. จัดทําแผนปฏิบัติ
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตของสํานักงาน

-

ผลการ
ดําเนินงาน
ดําเนินการแลว
เสร็จ

สรุปผลการ
ดําเนินงาน
มีแผนปฏิบัติการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓

ปญหา อุปสรรค
ขอเสนอแนะ

ที่

กิจกรรม

๒ จัดทําโครงการ
เสริมสรางคุณธรรม
และความโปรงใสใน
การดําเนินงาน

วัตถุประสงค

เพื่อกําหนดกรอบ
ภารกิจงานในการ
ดําเนินการ
เสริมสรางคุณธรรม
และความโปรงใส
ในการดําเนินงาน
ขององคกรตาม
ยุทธศาสตรและ
นโยบายที่กาํ หนด

เปาหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

สํานักงานเขตพื้นที่
ธ.ค.๖๒การศึกษาประถมศึกษา พ.ค.๖๓
ภูเก็ต มีผลการ
ดําเนินงานการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรงใสในการ
ดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด

ขั้นตอนการ
ดําเนินการ
เขตพื้นที่การศึกษา
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓
๔. เสนอแผนไปยัง
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ
๕. ดําเนินการตาม
แผนฯ
๖. ติดตามการ
ดําเนินงาน

งบประมาณ

ผลการ
ดําเนินงาน

สรุปผลการ
ดําเนินงาน

๑. ศึกษายุทธศาสตร
และนโยบาย
เปาหมาย
๒. จัดทําโครงการ
เพื่อรองรับ
ยุทธศาสตร นโยบาย
และเปาหมายที่
กําหนด

-

ดําเนินการแลว
และบางสวนอยู
ระหวาง
ดําเนินการ

มีโครงการเสริมสราง
คุณธรรมและความ
โปรงใสในการ
ดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓

ปญหา อุปสรรค
ขอเสนอแนะ

ที่

กิจกรรม

วัตถุประสงค

๓ ผูบริหารองคกรมอบ
นโยบายและสราง
ความตระหนักในการ
ดําเนินงาน

เพื่อสรางความ
ตระหนักในการ
ดําเนินงานของ
บุคลากรในสังกัด
ใหทุกภารกิจงาน
ดําเนินการอยางมี
คุณธรรมและให
เกิดความโปรงใส

๔ ประกาศเจตจํานงการ
บริหารงานดวยความ
สื่อสัตยสุจริต

เพื่อใหผูบริหาร
องคกรประกาศให
สาธารณชนไดรับ
ทราบเกี่ยวกับ
เจตจํานงในการ
บริหารงานใหเกิด
ความซื่อสัตยสุจริต

เปาหมาย

ระยะเวลา
ขั้นตอนการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
-ขาราชการและลูกจาง มี.ค.-เม.ย. ๑. ประชุมชี้แจง
และมอบนโยบายแก
ของสํานักงานเขตพื้นที่ ๖๓
ขาราชการ ลูกจาง
การศึกษาประถมศึกษา
ในสํานักงานเขต
ภูเก็ต จํานวน ๖๘ คน
พื้นที่การศึกษา
มีความตระหนักในการ
ปฏิบัติงานอยางมี
ประถมศึกษาภูเก็ต
๒. ประชุมทีมบริหาร
คุณธรรมและเกิดความ
โปรงใส
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต
เพื่อเนนย้ําการ
ดําเนินงานใหเกิด
-ขาราชการ ลูกจาง ทั้ง มี.ค.-พ.ค.
ในสวนของสํานักงาน ๖๓
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ตและ
ในสถานศึกษา ไดรบั
ทราบเจตจํานงในการ
บริหารงานของ
ผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต

- จัดทํารางประกาศ
เจตจํานงการ
บริหารงานดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต

งบประมาณ
-

-

ผลการ
ดําเนินงาน
ดําเนินการแลว
เสร็จ

สรุปผลการ
ดําเนินงาน
-ขาราชการและ
ลูกจางของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต
รับนโยบายและมี
ความตระหนักใน
การปฏิบัติงานอยาง
มีคุณธรรมและ
ดําเนินงานทุก
ภารกิจเพื่อใหเกิด
ความโปรงใส

อยูระหวางการ
ดําเนินงาน

-ขาราชการและ
ลูกจางของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต
จํานวน ๖๘ คน มี
ความตระหนักใน
การปฏิบัติงานอยาง
มีคุณธรรมและเกิด
ความโปรงใส ทั้ง
ดานการปฏิบัติ

ปญหา อุปสรรค
ขอเสนอแนะ

ที่

กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ขั้นตอนการ
ดําเนินการ

งบประมาณ

ผลการ
ดําเนินงาน

สรุปผลการ
ดําเนินงาน
หนาที่ การใช
งบประมาณ การใช
อํานาจ การใช
ทรัพยสินของทาง
ราชการ การแกไข
ปญหาและการ
ปองกันการทุจิตร
การเปดเผยขอมูล
ใหเกิดคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ มีการ
สื่อสารที่สามารถ
เขาถึงไดงาย รวมถึง
ปรับปรุงการทํางาน
เพื่อใหผูรับบริการมี
ความพึงพอใจ

ปญหา อุปสรรค
ขอเสนอแนะ

