แบบสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต




ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถนุ ายน ๒๕๖๑)

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
ชื่อ นางจันทรรัตน์ นามสกุล

เรืองจิรัชยา

ตําแหน่ง



ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๑)

นักวิชาการศึกษา

กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๗๑๙๗๘๒.

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการปฏิบัติกจิ กรรม/โครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ
ยังไม่ได้
ดําเนินการ

กําลัง
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แล้ว

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของกิจกรรม/โครงการ
ยังไม่ได้เบิกจ่าย

เบิกจ่ายจริง

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)

เป้าหมายที่
กําหนด

เป้าหมายที่ทําได้

นางจันทรรัตน์
มิ.ย.๖๑
/
๑ ครั้ง
๑ ครั้ง
๑ กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/กําหนด
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานโครงการ A
๒ โครงการปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต และปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม B
/
- กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
๕๑,๒๐๐ นางจันทรรัตน์ เม.ย.- พ.ค.
และ
กลุ
ม
่
ส่
ง
เสริ
ม
ฯ
๖๑
"เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน"
/
- กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
๑๗๓,๐๐๐ นางจันทรรัตน์ เม.ย.- พ.ค.
และ
กลุ
ม
่
ส่
ง
เสริ
ม
ฯ
๖๑
"เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน"
๓ โครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต
- กิจกรรมทําความดี เพื่อสาธารณะ
นางจันทรรัตน์ เม.ย.-ก.ย.๖๑
และ กลุ่มส่งเสริมฯ

๔ โครงการยกระดับการทํางานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มิ.ย.๖๑
/
- กิจกรรมการเข้ารับการประเมิน
๑๑,๙๐๐ นางจันทรรัตน์
และ กลุ่มส่งเสริมฯ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA)

๑๑,๙๐๐

-

๗๐ คน

๕๓ คน
ปรับเปลี่ยน
จํานวน
เป้าหมาย

แบบติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หน้า ๒

ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

- กิจกรรมการประชุมเตรียมความ
นางจันทรรัตน์ เม.ย.-พ.ค.๖๑
พร้อมการตอบแบบสํารวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ประจําปี ๒๕๖๑ และชี้แจงให้
ปฏิบัติตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ
- กิจกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ ๑๑,๙๐๐
นางจันทรรัตน์ ก.พ.-มี.ค.๖๑
และ
กลุ่มส่งเสริมฯ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปี
๒๕๖๑
๕ โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชน
- กิจกรรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
๑๐๐,๐๐๐ น.ส.เสาวลักษณ์ เม.ย.-ก.ย.๖๑
บทบาทหน้าที่ และการดําเนินงาน ใน
ด้านการส่งเสริม จริยธรรมและต่อต้าน
การทุจริต
- กิจกรรมพัฒนารูปแบบ วิธีการ
น.ส.เสาวลักษณ์ เม.ย.-ก.ย.๖๑
เนื้อหา สาระ และช่องทางให้เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายทุกระดับ
รวม

ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ
ยังไม่ได้
ดําเนินการ

กําลัง
ดําเนินการ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของกิจกรรม/โครงการ

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)

ดําเนินการ
แล้ว

ยังไม่ได้เบิกจ่าย

เบิกจ่ายจริง

เป้าหมายที่
กําหนด

เป้าหมายที่ทําได้

/

๑๑,๙๐๐

-

๗๐ คน

๓๓ คน
ปรับเปลี่ยน
จํานวน
เป้าหมาย

/

-

-

๑ เล่ม

/

/

สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการที่ถึงระยะเวลาดําเนินการ ทั้งสิ้น ๓ โครงการ/กิกจรรม งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท โครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ ๓ โครงการ/กิจกรรม
ผลการเบิกจ่ายจริง
บาท ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในแผนปฏิบัตกิ าร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๑ เล่ม

แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์/กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ตอนที่ ๑ ผู้รบั ผิดชอบ ชื่อ นางจันทรรัตน์
ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

นามสกุล เรืองจิรัชยา
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา

ตอนที่ ๒ ข้อมูลผลสัมฤทธิข์ องโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)
๒.๑ วัตถุประสงค์

บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

๒.๒ ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม



ตามแผนทีก่ ําหนด

ไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนด

๒.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณ
มีการเบิกจ่าย
ยังไม่มีการเบิกจ่าย
บาท คิดเป็นร้อยละ - งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ - บาท เบิกจ่ายจริง
๒.๔ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
จัดทําประกาศเจตนารมณ์
ร้อยละของความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติ

เป้าหมาย
ที่กําหนด
๑ ครั้ง
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

เป้าหมายที่
ทําได้
๑ ครั้ง
๘๕%

บรรลุ

ไม่บรรลุ




รวม

๒.๕ ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
 ไม่มี
มี (ระบุ)
๒.๖ แนวทางพัฒนา / แก้ไข

( นางจันทรรัตน์ เรืองจิรัชยา
ผู้รายงาน
...................................... .....

)

แบบติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หน้า 4

แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม การประชุมเตรียมความพร้อมการตอบแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ประจําปี ๒๕๖๑
และชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
ตอนที่ ๑ ผู้รบั ผิดชอบ ชื่อ นางจันทรรัตน์
ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

นามสกุล เรืองจิรัชยา
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา

ตอนที่ ๒ ข้อมูลผลสัมฤทธิข์ องโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)
๒.๑ วัตถุประสงค์

บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

๒.๒ ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม



ตามแผนทีก่ ําหนด

ไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนด

๒.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณ
มีการเบิกจ่าย
ยังไม่มีการเบิกจ่าย
บาท คิดเป็นร้อยละ - งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ - บาท เบิกจ่ายจริง
๒.๔ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑

เป้าหมาย
ที่กําหนด
ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๙๐

จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
รวม

๓๓ คน

เป้าหมายที่
ทําได้
รอผลการ
ประเมิน
จาก สพฐ.
๓๓ คน

บรรลุ

ไม่บรรลุ



๒.๕ ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
 ไม่มี
มี (ระบุ)
๒.๖ แนวทางพัฒนา / แก้ไข

( นางจันทรรัตน์ เรืองจิรัชยา
ผู้รายงาน
...................................... .....

)

แบบติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หน้า 5

แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปี ๒๕๖๑
ตอนที่ ๑ ผู้รบั ผิดชอบ ชื่อ นางจันทรรัตน์
ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

นามสกุล เรืองจิรัชยา
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา

ตอนที่ ๒ ข้อมูลผลสัมฤทธิข์ องโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)
๒.๑ วัตถุประสงค์

บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

๒.๒ ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม



ตามแผนทีก่ ําหนด

ไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนด

๒.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณ
มีการเบิกจ่าย
ยังไม่มีการเบิกจ่าย
บาท คิดเป็นร้อยละ - งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ - บาท เบิกจ่ายจริง
๒.๔ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําปี ๒๕๖๑

เป้าหมาย
ที่กําหนด
๑ เล่ม

เป้าหมายที่
ทําได้
๑ เล่ม

บรรลุ

ไม่บรรลุ



รวม

๒.๕ ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
 ไม่มี
มี (ระบุ)
๒.๖ แนวทางพัฒนา / แก้ไข

( นางจันทรรัตน์ เรืองจิรัชยา
ผู้รายงาน

)

