
รายงานการก ากับตดิตาม การด าเนินการปอ้งกันการทุจริต 

 รอบ 6 เดอืน   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ



มุ่งเน้นการสร้างกลไกการป้องกันการทุจริต เสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล นโยบายการก ากับดูแลองค์กรทีดี่ของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
ประถมศึกษา ชุมพร เขต 2และการน าไปปฏบิติั  มีการด าเนินการสรุปได้ดังนี้

งบประมาณ ระยะเวลา ผลการ ปัญหา
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ
  1. ประกาศเจตจ านงสุจริต ร้อยละของความส าเร็จ 1.เพื่อเปน็กรอบแนวทาง บคุลากรทกุระดับ เมษายน - ด าเนินแล้วเสร็จ  -

ในการบริหารงานส านักงาน ในการปฏบิติังานตาม ในการด าเนินงาน มีจิตส านึกและมีพฤติกรรม  - กันยายน 2564 เผยแพร่ประกาศ

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แนวกทางการปฏบิติังาน ของบุคลากร ที่สามารถแยกแยะระหวา่ง บนเวป็ไซด์ของ

ชุมพร เขต 2 และ 2. สร้างจิตส านึกใหบ้คุลากร ผลประโยชน์ส่วนตัวและ หน่วยงาย

ประกาศนโยบายการ ตระหนักรู้ถึงปญัหาและ ผลประโยชน์ส่วนรวม

สร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ผลกระทบของการทจุริต ประฤติตนเปน็แบบอย่าง

ในการด าเนินงานของส านักงาน ใหด้ ารงตนอย่างมีศักด์ิศรี ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 3. ปรับฐานความคิดของ สู่การเปน็บคุคลต้นแบบ

ชุมพร เขต 2 บคุลากรใหส้ามารถแยกแยะ

ระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตัว

และผลประโยชน์ส่วนรวม

ในการด าเนินงาน

รายงานการก ากับตดิตาม การด าเนินการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 รอบ 6 เดอืน ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชมุพร เขต 2 

               ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ให้ความส าคัญในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยในปีงบประม าณ พ.ศ. ๒๕๖4
 ได้มีการด าเนินงานเพือ่ขับเคล่ือนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยน าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ เพือ่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงมีวัตถุประสงค์
เพือ่ป้องกันการทุจริตรวมทัง้พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน โดยการด าเนินการตามมาตรการ แนวทาง และกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต



งบประมาณ ระยะเวลา ผลการ ปัญหา
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ
2. การส่งเสริมคุณธรรม ร้อยละของจ านวน 1. เพื่อสร้างความเข้มแข็ง 1. ผู้บริหารและบคุลากร 80,000 เมษายน - อยู่ระหวา่ง

จริยธรรม ปอ้งกันการทจุริต บคุลากรที่ได้รับการพฒันา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทางการศึกษาในสังกัด กันยายน 2564 ด าเนินการ

และประพฤติมิชอบในหน้าที่ ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ส านักงานเขตพื้นที่การ

ราชการและการกระท าผิดวนิัย จริยธรรม การปอ้งกัน ใหเ้ปน็แบบอย่างในด้าน ศึกษาประถมศึกษาชุมพร

การทจุริตและการท าผิด การเสริมสร้างคุณธรรม เขต 2 ทกุคน 

วนิัย และความโปร่งใสในการ 2. ผู้บริหารและบคุลากร

ด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ ทางการศึกษาในโรงเรียน

2. เพื่อเปน็กรอบแนวทาง เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม

ในการด าเนินงาน ปลูกฝัง ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

แนวคิด สร้างจิตส านึก ปอ้งกันการทจุริตและ

ใหม้ีวฒันธรรมและ และประพฤติมิชอบ 

พฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต ในหน้าที่ราชการ

ในการด าเนินการ และการกระท าผิดวนิัย

3. ปรับฐานความคิดของ

บคุลากรใหส้ามารถแยกแยะ

ระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตัว

และผลประโยชน์ส่วนรวม

ในการด าเนินงาน
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งบประมาณ ระยะเวลา ผลการ ปัญหา
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ
3. พฒันานาระบบ/เวบ็ไซด์ ร้อยละของจ านวน 1.เพื่อใหผู้้รับบริการ 1.ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วน  - เมษายน - ด าเนินการ

/การเปดิเผยข้อมูล ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย  /ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถ ได้เสีย สามารถเข้าถึง กันยายน 2564  -พฒันา/ปรับปรุง

แก่ผู้มีส่วนได้เสีย/สาธารณะ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูล เข้าถึงข้อมูล ของส านักงาน ข้อมูลของส านักงานเขต  ข้อมูลหน่วยงาน

ขอ ส านักงานเขตพื้นที่ เขตพื้นที่การศึกษาประถม พื้นที่การศึกษาประถม  -พฒันา/ปรับปรุง

การศึกษาประถมศึกษา ศึกษาชุมพร เขต 2 ได้ ศึกษาชุมพร เขต 2  เวบ็ไซด์หน่วยงาน

ชุมพร เขต 2 2.เพื่อสร้างช่องทางการ 2.สร้างช่องทางการ

ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส

การทจุริตและประพฤติ การทจุริตและประพฤติ

มิชอบ มิชอบ ของบคุลากร

3. การพฒันาปรับปรุง

การด าเนินงานของ

หน่วยงานภายใน 

ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

ชุมพร เขต 2
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ภาพกิจกรรม/โครงการ 



เขา้ถึงไดจ้าก http://www.cpn2.go.th/itacpn2/o34/

โคงการ/กิจกรรม  : ประกาศเจตนจ านงสุจริตในการด าเนินงาน



Facebook หน่วยงาน
เว็บไซดห์น่วยงาน

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.cpn2.go.th

ช่องทางการร้องเรียน

โครงการ/กิจกรรม : พัฒนาระบบ/เว็บไซด/์ข้อมูลของหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์



อยู่ระหว่างการด าเนินการ
     

   โครงการ/กิจกรรม :  การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน้าที่ราชการและการกระท าผิดวินัย




