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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
(1 ตุลาคม 2564 - 30 กรกฎาคม 2564)
ที่

1

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณที่

งบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว
ผลการดำเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
โครงการปลูกฝังค่านิยมต่อต้านการทุจริต สร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้กรอบแนวคิด
“จิตบริการ ประสานใจ โปร่งใส เป็นธรรม” งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 80,000 บาท
กิจกรรมเสริมสร้าง
77,000
10,387 1. จั ด ทำป้ า ยประกาศเจตจำนงการ -กลุ่มอำนวยการ
ธรรมาภิบาลใน
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
-กลุ่มกฎหมาย
สำนักงานเขตพื้นที่
2. จั ด ทำป้ า ยแสดงสั ญ ลั ก ษณ์ และการ และคดี
การศึกษา และ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
-กลุ่มพัฒนา
ภาพลักษณ์ของ
3. วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 จัดกิจกรรม ข้าราชการครู
องค์กรในการต่อต้าน
นำคณะบุคลากรในสังกัด ประกาศเจตนง และบุคลากร
การทุจริตให้มีความ
ในการบริหารงาน กล่าวคำปฏิญ ญาเขต ทางการศึกษา
ยั่งยืน
สุจริต และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้าน
การทุ จ ริ ต เพื ่ อ ขั บ เคลื ่ อ นเขตพื ้ น ที่
การศึ ก ษาให้ เ ป็ น เขตสุ จ ริ ต และสร้ า ง
วัฒนธรรมองค์กรเพื่อต่อ ต้านการทุ จ ริ ต
ทุกรูปแบบ ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรี
เขต 2
4. วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 จัด ประชุม
เชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารเจ้ า หน้ า ที ่ เ พื ่ อ ปรั บ ฐาน
ความคิ ด ให้ ส ามารถแยกแยะระหว่ า ง
ผลประโยชน์ ส ่ ว นตั ว และผลประโยชน์
ส่วนรวม โดยคณะวิทยากรจากสำนักงาน
ป . ป . ช . ป ร ะ จ ำ จ ั ง ห ว ั ด จ ั น ท บ ุ รี
กลุ่มเป้าหมายบุคลากรในสัง กัด จำนวน
53 คน หลังการประชุมมีกิจกรรมทำความ
ดีเพื่อสารธารณะ

2
ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 กิจกรรมพัฒนาการ
ประเมิน ITA
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

งบประมาณที่

งบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว
ผลการดำเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
3,000
- 1. ประชุ ม ชี ้ แ นวทางการประเมิ น และ -กลุ่มอำนวยการ
กำหนดผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรม
และความโปร่ง ใสในการดำเนินงานของ
สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาออนไลน์
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 และจัดทำ
คำสั่ง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการ คณะทำงาน
และผู้รับผิดชอบตัวชขี้วัด คำสั่งลงวันที่ 25
มิถุนายน 2564
2. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน
ตามแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) กลุ่มเป้าหมายจำนวน 48 คน
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564
ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรี เขต 2
3. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน
ตามแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) กลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหาร
สถานศึ ก ษาที ่ ม าติ ด ต่ อ ราชการกั บ
สำนักงานเขตฯ เป็นประจำ จำนวน 50
คน เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรี เขต 2
4. ประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการ
ดำเนิ น งานหรื อการปฏิบ ั ต ิห น้ า ที่ ท ี ่อาจ
ก่ อ ให้ เ กิ ด การทุ จ ริ ต หรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด การ
ขั ด กั น ระหว่ า งผลประโยชน์ ส ่ ว นตนกั บ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ ทั บ
ซ้อน) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564
ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2
5. มีการติดตามและการรายงานความ
คืบหน้าของผลการดำเนินงาน ITA
Online .จากผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดในที่
ประชุม รอง ผอ.สพป.จบ 2/ผู้อำนวยการ
กลุ่ม/หน่วย เสมอ ๆ

หมายเหตุ การใช้จ่ายงบประมาณ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
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ภาพกิจกรรมประกอบการรายงาน

4

5

6

7
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ครั้งที่ 4/2564
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมมีสุข (2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
-----------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายสมชาย อรุณธัญญา
2. นายภาณพ แจ้งพลอย
3. นายธนพล นาเลาห์
4. นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส
5. นางสาวลำใย ป้องหมู่
6. นางใกล้รุ่ง พิริยะกิตติการ
7. นางวนิดา ปราเวช
8. นางสุภาภรณ์ อุ้ยนอง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
ผูอ้ ำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
9. นางสาวอรสา สมัครสมาน
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
10. นางสาวนฤณี อ่อนวงษ์
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
11. นางกาญจนา นิยมนา
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
12. นางสาวดรุณี วัฒฐานะ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13. นางสาวนันทวรรณ ศศินิมิต ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
14. นายนาวี แหล่งสิน
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
15. นางสาวณัฐธกรฌ์ โมรา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ผู้เข้าร่วมประชุม
นางสาวสุนทรี สุวรรณวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ไม่มาประชุม เริ่มประชุมเวลา 08.30 น.
นายสมชาย อรุณธัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
เขต 2 ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. มอบกลุ่มอำนวยการ จัดทำปฏิทินการประชุมทุกวันพุธ ถึง เดือนตุลาคม 2564
2. ใช้บันทึกฉบับนี้ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น. เป็นต้นไป
3. ถ้าผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ติดภารกิจ ให้
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 คนที่ 1 2 3 รักษาการ ตามลำดับ
ประชุมแทน
4. ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ติดภารกิจ ให้บุคลากรภายในกลุ่มเข้าประชุมแทน
5. ระเบียบวาระการประชุม ไม่ต้องจัดทำ แต่ให้จัดทำการประชุมไว้เป็นหลักฐาน
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6. บันทึกการประชุม มี 3 แบบ คือ
1) จดรายละเอียดทั้งหมด
2) จดเฉพาะหัวข้อและเนื้อหาที่มีความสำคัญ
3) จดเฉพาะหัวข้อและตัวอย่างที่สำคัญ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 เรื่องของกลุ่มต่าง ๆ
4.1.1 กลุ่มนโยบายและแผน
นางใกล้รุ่ง พิริยะกิตติการ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่า
1) เรื่อง การส่งคืนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
ตามที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้แจ้งกลุ่มนโยบายและแผน เรื่อง
การคืนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ที่ยังคงค้างในระบบไม่มีการดึงคืน นั้น
กลุ่มนโยบายและแผนได้ประสานกับ นางเบญจวรรณ ดวงใจ ผอ.กลุ่มงบประมาณ 1
ของ สนผ.ได้รับการชี้แจงว่า ในการเรียกคืนงบประมาณจะต้องนำเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่ออนุมัติแจ้งสำนักคลังและสินทรัพย์ในการดึงงบประมาณคืนจากเขต จึงต้องรวบรวมงบประมาณส่งคืนของ
ทุกเขตให้เรียบร้อยครบทุกเขต คาดว่าคงจะดึงคืนภายในเดือนสิงหาคม 2564
2) เรื่อง ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 5 รายการ ของนักเรียนกัมพูชา ปีการศึกษา 2563
ด้วยกลุ่มนโยบายและแผนได้รับการประสานจากโรงเรียนในพื้นที่ชายแดน เรื่อง
การจ่ายเงินอุดหนุน 5 รายการให้กับนักเรียนกัมพูชาในกรณีนักเรียนเดินทางไป-กลับ ที่ไม่สามารถจ่ายให้กับ
นักเรียนได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด ซึ่งกลุ่มนโยบายและแผนได้ประสาน กับกลุ่มงบประมาณ 1 สนผ. แล้ว
โดยให้ดำเนินการตามแนวทางการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
โดยแนวทางแจ้งว่าสถานศึกษาต้องใช้จ่ายเงินภายในปีงบประมาณ กรณีมีเงินเหลืออยู่ให้รีบดำเนินการการ
ให้เสร็จสิ้นอย่างช้าในปีงบประมาณถัดไป ทั้งนี้ หากสถานศึกษาใช้จ่ายเงินไม่หมดตามระยะเวลา เงินที่
เหลือต้องส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
3) เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.
ทางระบบ e-MES รอบที่ 2
สำนักงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้แจ้งการเปิดรายงานผล
การดำเนินงานผ่านระบบ e-MES รอบที่ 2 โดยสามารถเข้าไปรายงานและดาวน์โหลดแบบติดตาม ฯ ได้ตั้งแต่
วันที่ 12 กรกฎาคม – 10 กันยายน 2564
4) เรื่อง การรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการในระบบ eMENSCR
- โครงการที่ได้รับการอนุมัติได้จัดส่งให้กับผู้รับผิดชอบทุกคนแล้ว
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- โครงการที่ได้รับการอนุมัติและดำเนินการแล้ว ยังไม่รายงานในไตรมาส 1
และไตรมาส 2 จำนวน 2 โครงการ คือ 1. วันสำคัญและการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีไทย
2. ประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนา
- โครงการที่ได้รับการอนุมัติและดำเนินการแล้ว ขอให้รายงานโครงการใน
ไตรมาส 3 ด้วย
5) เรื่อง งบประมาณบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ไตรมาส 4
กลุ่มนโยบายและแผนได้ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือในระบบทั้งงบประจำ
และงบตามภารกิจกลุ่ม คงเหลือในระบบประมาณ 432,883.28 บาท
ที่ประชุม รับทราบ
4.1.2 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ไม่มี 4.1.3 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสุภาภรณ์ อุ้ยนอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ รักษาการ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
1. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สิ้นไตรมาสที่ 3
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)
ผลการ
เบิกจ่าย
(ลำดับที่)

รายการ

งบดำเนินงาน
งบลงทุน

80
76

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร

29,121,303.30,647,470.-

เบิกจ่ายแล้ว/PO

25,694,425.76
19,810,207.05
(PO) 7,026,500.-

- (เบิกจ่าย) 12,783,707.05

งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
งบบุคลากร
งบภาพรวม

107
75

-

63,081,335.1,391,375.9,022,800.-

63,054,335.605,211.8,894,796.77

133,264,283.-

118,058,975.58

ร้อยละ

88.23
22.93
41.71
99.96
43.50

คงเหลือ

ร้อยละ

3,426,877.24
10,837,262.95

11.77
35.36

27,000.786,164.128,003.23
15,205,307.42

0.04
56.50

ที่ประชุม รับทราบ
4.1.4 กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวอรสา สมัครสมาน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
เรื่อง ชะลอการดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ. 2564
สพฐ. แจ้งชะลอการคัดเลือกตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
การคัดเลือกฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ และการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 ออกไปก่อน เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
และมีผู้ติดเชื้ อเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการแพร่ระบาดลุกลามกระจายในพื้นที่ทั่วประเทศ
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เพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาด จึงชะลอการสรรหาดังกล่าว ทั้งนี้ สพฐ.จะแจ้งกำหนดการสรรหา
บุคลากร ปี พ.ศ.2564 ให้ทราบในภายหลังต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
4.1.5 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวนฤณี อ่อนวงษ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
ได้รับมอบหมายจากกลุ่มอำนวยการ ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการเจ้าหน้าที่เพือ่ ปรับฐานความคิดให้สารมารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้
ที่ประชุม รับทราบ
4.1.6 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางกาญจนา นิยม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
1. เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ มีโรงเรียนที่เปิดการสอนแบบ On
Site จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดเกาะจิก และ โรงเรียนวัดผักกาด โดยจัดการเรียนการสอนครึ่งวัน
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR)
3. จัดกิจกรรมปฐมวัย โดยการเชิญคณะทำงานปฏิบัติการจัดทำแนวทางการ
ส่งเสริมการจัดประสบการณ์ ด้านสติปัญญาและประเมินการพัฒนา
ที่ประชุม รับทราบ
4.1.7 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวดรุณี วัฒฐานะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
1) การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ประจำปี 2563
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง
และช่วยเหลือเด็กนักเรียน จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา เพื่อมอบเกียรติบัตรเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติง าน
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
(พสน.) กลุ่มเป้าหมายข้าราชการครูและบุคลากร
กลุ่มที่ 2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
กลุ่มเป้าหมายผู้บริหารโรงเรียน
กลุ่มที่ 3 ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา กลุ่มเป้าหมายรองผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 (ต้องได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมความ
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ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเว้นแต่ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 9 หรือ
เทียบเท่าขึ้นไป)
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่สนใจส่งผลงานการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ มายังสพป.จันทบุรี เขต 2 ภายในวันที่ 20 กรกฏาคม 2564
2) รายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ค.64)
2.1 ข้อมูลครู นักเรียน บุคลากรผู้ติดเชื้อ
ผู้ป่วยใหม่วันนี้
ผู้ป่วยยืนยันสะสม
หายป่วยแล้ว
ผู้ป่วยรักษาอยู่
นักเรียน ครู บุคลากร นักเรียน ครู บุคลากร นักเรียน ครู บุคลากร นักเรียน ครู บุคลากร
0
0
0
3
3
0
3
2
0
0
1
0
2.2 ครู บุคลากรที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 เข็มที่ 2
ที่
1
2
3
4
5
6
7

หน่วยงาน/โรงเรียน
เข็มที่ 1 เข็มที่ 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
42
1
อำเภอขลุง
176
1
อำเภอแหลมสิงห์
92
20
อำเภอมะขาม
92
อำเภอโป่งน้ำร้อน
286
60
อำเภอสอยดาว
279
129
อำเภอเขาคิชฌกูฎ
116
31
รวม
1,083
242
ที่ประชุม รับทราบ
4.1.8 หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวนันทวรรณ ศศินิมิต ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน แจ้งให้ที่
ประชุมทราบว่า
สพฐ. สุ่มตรวจการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ โรงเรียนวัด
ทับไทร และโรงเรียนวัดมะขาม โดย สพฐ. กำหนดให้โรงเรียนส่งเอกสารเป็นคิวอาร์โค้ดให้ สพฐ. เพื่อ
ตรวจสอบ
ที่ประชุม รับทราบ
4.1.9 กลุ่มกฎหมายและคดี
1. เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.1 ตามที่กลุ่มกฎหมายและคดี ได้รับมอบหมายจากท่านผอ.สพป.จันทบุรี
เขต 2 ให้ดำเนินการตามตัวชี้วัด OIT ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการ
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ส่ง เสริมและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน นั้น
กลุ่มกฎหมายและคดี ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ง ใสในการดำเนินงานของ สพป.จันทบุรี เขต 2 ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อกำหนด
มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.จันทบุรี เขต 2 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งเวียนทุกกลุ่ม/หน่วย ทราบแล้ว จึงแจ้งเพื่อให้กลุ่ม/หน่วยที่
เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามตารางสรุป ต่อไป
ตารางสรุป : มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องตามการวิเคราะห์

ตัวชี้วัด

9.3 การบริหาร
เงินงบประมาณ

คะแนนที่ได้
ปี 63
OIT ที่ต้องทำการแก้ไข
(ต่ำกว่า
ปรับปรุง
85 คะแนน)
57.14
O19 รายงานกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณประจำ
รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

9.4 การบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

75.00

9.5การส่งเสริม
ความโปร่งใส

80.00

10.2 มาตรการ
ภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต

0

ผู้รับผิดชอบ

1. กลุ่มนโยบายและแผน
2. กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์
1. กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์
1. กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์

มาตรการขับเคลื่อน
การส่งเสริมคุณธรรมฯ

ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ให้จัดทำรายละเอียด
ข้อมูลที่เผยแพร่ตาม
ตัวชี้วัด ที่กำหนดไว้ใน
คู่มือการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
O25 นโยบายการบริหาร
1. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่
ทรัพยากรบุคคล
ทางการศึกษา
การศึกษาออนไลน์
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล
O26 การดำเนินการตาม
ประจำปีงบประมาณ
นโยบายการบริหารทรัพยากร 3. กลุ่มกฎหมายและคดี
พ.ศ. 2564
บุคคล
2. ให้มีรายละเอียด
O30 ช่องทางแจ้งเรื่อง
1. กลุ่มกฎหมายและคดี
เป็นไปตามที่มีการ
ร้องเรียนการทุจริตและ
2. กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ประชุม ITA คลินิก
ประพฤติมิชอบ
ทางไกลฯ
3. กำหนดระยะเวลา
O42 มาตรการส่งเสริม
1. กลุ่มกฎหมายและคดี
แล้วเสร็จ ภายในวันที่
คุณธรรมและความโปร่งใส
23 ก.ค. 64
ภายในหน่วยงาน
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ตัวชี้วัด

คะแนนที่ได้
ปี 63
(ต่ำกว่า
85 คะแนน)

OIT ที่ต้องทำการแก้ไข
ปรับปรุง

ผู้รับผิดชอบ

มาตรการขับเคลื่อน
การส่งเสริมคุณธรรมฯ

O43 การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน

4. การแสดงผลบน
เว็บไซต์ให้เป็นการ
แสดงผลทันที หรือแบบ
iframe โดยไม่ให้มีการ
download หรือ link
แสดงผลในเว็บไซต์อื่น
1.2 เรื่อง การจัดอบรมโครงการปลูกฝังค่านิยมต่อต้านการทุจริต สร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบแนวคิด “จิตบริการ ประสานใจ โปร่งใส เป็นธรรม” มี
กำหนดจัดในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมดี โดยมีวิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด
จันทบุรี ส่วนรายละเอียดกำหนดการ จะแจ้งเวียนให้ทุกท่านทราบ ต่อไป
2. เรื่อง การดำเนินการทางวินัย
มีจำนวน ๑ เรื่อง อยู่ระหว่างการประสานการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ที่ประชุม รับทราบ
4.1.10 กลุ่มอำนวยการ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขอให้ ผอ.กลุ่มแต่ละกลุ่มแจ้งบุคลากรภายในกลุ่มที่รับผิดชอบ OIT
ดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
-ไม่มีเลิกประชุมเวลา 12.00 น.
ณัฐธกรฌ์ โมรา
(นางสาวณัฐธกรฌ์ โมรา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ผู้จดรายงานการประชุม

นิติศาสตร์ พรมแสงใส
(นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส)
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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รายงานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ครั้งที่ 5/2564
วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมมีสุข (2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
-----------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายสมชาย อรุณธัญญา
2
2. นายภาณพ แจ้งพลอย
3. นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส
4. นางสาวลำใย ป้องหมู่
5. นางใกล้รุ่ง พิริยะกิตติการ
6. นางวนิดา ปราเวช
7. นางสุภาภรณ์ อุ้ยนอง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
8. นางสาวอรสา สมัครสมาน
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
9. นางสาวนฤณี อ่อนวงษ์
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
10. นางกาญจนา นิยมนา
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
11. นางสาวดรุณี วัฒฐานะ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12. นางสาวนันทวรรณ ศศินิมิต ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
13. นายนาวี แหล่งสิน
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
14. นางสาวณัฐธกรฌ์ โมรา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ผู้เข้าร่วมประชุม
นางสาวสุนทรี สุวรรณวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ไม่มาประชุม
นายธนพล นาเลาห์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
เริ่มประชุมเวลา 08.30 น.
นายสมชาย อรุณธัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
เขต 2 ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
การรักษามาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งยังคงมีความ
รุนแรง ให้ทุกคนรักษามาตรการอย่างเคร่งครัด โดยให้คำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์สูงสุด
ของการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 เรื่องของกลุ่มต่าง ๆ
4.1.1 กลุ่มนโยบายและแผน
นางใกล้รุ่ง พิริยะกิตติการ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
1) เรื่อง รายงานการทำงานของบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน
ตามที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ผู้อำนวยการกลุ่ม
ตรวจสอบและรายงานการทำงานในกลุ่มนโยบายและแผน นั้น
เนื่องจากในไตรมาส 4 กลุ่มนโยบายและแผน ต้องมีการเฝ้าระวังในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
(1) การจัดสรรงบประมาณ คือ งบบริหารเขต งบประสบภัยของโรงเรียน
และการจัดสรรค่าพาหนะ ภาคเรียนที่ 1/2564 ซึ่งอาจจะมีการจัดสรรงบประมาณเร่งด่วน ที่ต้องมีการเร่ง
ดำเนินการให้ทันเวลา
(2) การรายงานผลการดำเนินงานต่าง ๆ คือ รายงาน eMENSCR eMES
ITA KRS และ PMQA ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการกลุ่มนโยบายและแผนจึงขอปฏิบัติงาน ณ ที่ทำงาน
2) เรื่อง การรายงาน ITA ของกลุ่มนโยบายและแผน
คงเหลือ O4 แผนที่มากกว่า 1 ปี ของหน่วยงาน และ O11 ความก้าวหน้า
ในการรายงานผลโครงการในรอบ 6 เดือน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ
3) เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.
และมาตรฐานสำนักงาน ทางระบบ e-MES รอบที่ 1
สำนักงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้แจ้ง ให้ส่งเอกสาร
เพิ่มเติม 2 ตัวชี้วัด ซึ่งกลุ่มนิเทศฯ และ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาได้จัดส่งข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว
4) เรื่อง การจัดส่งโครงการขอรับการจัดสรรงบประมาณโรงเรียนคุณภาพ
ของชุมชน และโรงเรียน Stand Alone
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประชุมสร้างความเข้าใจ
ในการจัดทำแผนงานโครงการและคําของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการ
โรงเรียนคุณภาพผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting) เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา
๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ DOC อาคาร สพฐ. ๕ ชั้น ๙ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งกลุ่มนโยบายและแผน ได้ประสานผู้รับผิดชอบของโรงเรียนวัดหนองชิ่ม และโรงเรียนบ้านท่าขาหย่างเข้าร่วม
การประชุมดังกล่าว
สรุปผลการประชุมดังนี้
1. คณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
เห็นควรให้มีการปรับปรุงโครงการให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบาย ประเด็นปัญหาที่พบจาก
การพิจารณาโครงการ ดังนี้
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1) วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรม ไม่สอดคล้องกัน
2) โรงเรียนควรเลือกจุดเน้นเฉพาะที่สามารถดำเนินการได้สอดคล้องกับ
โครงการภายในระยะเวลาที่กำหนด กิจกรรมที่จะดำเนินการไม่จำเป็นต้องดำเนินการทั้ง 8 จุดเน้น เพื่อให้
โครงการเกิดประสิทธิภาพและเห็นผลเป็นรูปธรรมมากที่สุด ซึ่งเน้นนโยบายเร่งด่วน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความ
ปลอดภัย ด้านคุณภาพ และด้านอาชีพ โดยเลือกตามบริบทของพื้นที่ให้โครงการมีความสอดคล้องกับจุดเน้น
แสดงอัตลักษณ์ได้อย่างชัดเจน
3) แผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่สอดคล้องกับกิจกรรมและวัตถุประสงค์
ของโครงการ และไม่ระบุรายละเอียดการใช้งบประมาณที่ชัดเจน
4) โครงการที ่ จ ะดำเนิ น การต้ อ งอยู ่ ภ ายใต้ ม าตรการของ ศบค. และ
คณะกรรมการสาธารณสุขของจัดหวัด กำหนดในช่วงเวลาที่เหลือในปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564
5) ให้ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และโรงเรียน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting (คลินิกโรงเรียนคุณภาพ) ในวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564
เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินการจัดทำโครงการและคำของบประมาณ 2564 (งบดำเนินงานและงบลงทุน) โดย
ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง (ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา) จำนวน 2 รอบ ดังนี้ รอบที่ 1 เวลา
10.00 - 11.00 น. และรอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น.
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องรวบรวมคําของบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตรวจสอบความถูกต้อง และผู้อํานวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงนามรับรอง
พร้อมทั้ง จัดส่งไฟล์คําของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านทาง QR Code ภายใน
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
โรงเรียนวัดหนองชิ่มได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว คงเหลือโรงเรียนบ้าน
ท่าขาหย่างที่ต้องแก้ไข ซึ่งแจ้งให้โรงเรียนบ้านท่าขาหย่างมาแก้ไขที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาวันนี้ และจะ
นำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อลงนามในโครงการส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564
ที่ประชุม รับทราบ
4.1.2 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางวนิดา ปราเวช ผู้อำนวยการกลุ่มส่ง เสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้จัดทำ
ข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา เพื่อออกซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนที่
อุปกรณ์ชำรุด ซึ่งมีจำนวน 21 โรงเรียน โดย สพป.จบ 2 โดยได้จัดสรรงบประมาณให้จำนวน 19 โรงเรียน
จัดสรรงบประมาณเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมในการซ่อมบำรุงจำนวน 16 โรงเรียน ซึ่งมี
อยู่ 3 โรงเรียน ที่ไม่ขอรับงบประมาณ คือ
1) โรงเรียนบ้านวังตัก
ขอให้จัดสรรให้ โรงเรียนบ้านทัพนคร
2) โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย ขอให้จัดสรรให้ โรงเรียนบ้านเกาะเปริดฯ
3) โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 ขอให้จัดสรรให้ โรงเรียนบ้านกระทิงทอง
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2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ Digital Content and Education Platform เพื่อจัดทำการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์บน Platform
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ขอความร่วมมือทุกกลุ่มจัดทำการจัดการ
เรียนรู้ กลุ่มละ 1 หน่วย ซึ่ง ผอ.สพป.จบ 2 ขอให้กลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ ทำบันทึกถึง ผอ.สพป.จบ 2 ว่า
รายละเอียดที่จะให้แต่ละกลุ่มดำเนินการอย่างไร
ที่ประชุม รับทราบ
4.1.3 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสุภาภรณ์ อุ้ยนอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
1. เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่าย โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ดังนี้
- โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 26 โรงเรียน จำนวนเงิน 6,869,540.- บาท
- ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อน
ประถมศึกษา จำนวน 17 โรงเรียน จำนวน 719,640.- บาท
- ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษา
สำหรับโรงเรียนปกติ จำนวน 11 โรงเรียน 773,000.- บาท ให้โรงเรียนส่งสัญญาจัดซื้อ เพื่อ กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ ดำเนินการจัดทำ PO ในระบบ ต่อไป
2. เร่งรัดดำเนินการจัดทำข้อมูล OIT (O18-24) สำหรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ITA เพื่อลงเว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ที่ประชุม รับทราบ
4.1.4 กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวอรสา สมัครสมาน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่า
1. เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือหน่วยงานหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามนโยบายของส่วนราชการ สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
ก.ค.ศ. ได้มีมติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในการ
สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือกหน่วยงานหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ตามนโยบายของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สามารถนำผลการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามองค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน หรือองค์ประกอบที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
2. เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
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ตามที่ สพป.จบ 2 ได้ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 กำหนดยื่นคำขอย้ายระหว่างวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม
2564 กำหนดการยื่นคำขอย้ายสิ้นสุดแล้ว มีผู้ยื่นคำขอย้ายทั้งสิ้น จำนวน 18 ราย (ย้ายไปต่างเขตพื้นที่ภายใน
จังหวัดจันทบุรี จำนวน 10 ราย)
ที่ประชุม รับทราบ
4.1.5 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวนฤณี อ่อนวงษ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
กำหนดจัดประชุมการเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้ได้รับวิทยฐานะที่สูงขึ้น ในวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 อบรมที่ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 จำนวน 25 คน
กลุ่มที่ 2 อบรมออนไลน์ ด้วยระบบ Google Meet จำนวน 100 คน
ที่ประชุม รับทราบ
4.1.6 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางกาญจนา นิยม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
การรายงานผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีการจัดการเรียนการสอน 5 รูปแบบ คือ
1) ON SITE
มีจำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดเกาะจิก
2) ON AIR
มีจำนวน 12 โรงเรียน
3) ON LINE
มีจำนวน 22 โรงเรียน
4) ON DEMAND มีจำนวน 40 โรงเรียน
5) ON HAND
มีจำนวน 105 โรงเรียน
ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่จะจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ที่ประชุม รับทราบ
4.1.7 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวดรุณี วัฒฐานะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
1. เรื่อง การคัดเลือกผู้ปฏิบัติส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2563
ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จัดส่งผลงานให้สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นั้น เมื่อครบกำหนดมีผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดวังจะอ้ายส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือก
2. เรื่อง การจำหน่ายเสื้อโปโลโครงการวันละ 1 บาท ปาดน้ำตา
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ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้ประชาสัมพันธ์
การจำหน่ายเสื้อเพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมบททุนเข้าโครงการวันละ 1 บาท ปาดน้ำตา มีโรงเรียนสั่งจอง
จำนวน 39 โรงเรียน จำนวน 385 ตัว
3. เรื่อง การคัดเลือกสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี แจ้งผลการตรวจประเมิน
กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564 มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ
ได้ระดับดีเด่น
ที่ประชุม รับทราบ
4.1.8 หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวนันทวรรณ ศศินิมิต ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
1. ตามที่ สพฐ. กำหนดให้โรงเรียนส่งเอกสารเป็นคิวอาร์โค้ดให้ สพฐ. เพื่อ
ตรวจสอบสุ่มตรวจการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา
จันทบุรี เขต 2 ดำเนินการการเสร็จแล้ว 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านมะขาม ส่วนโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
และโรงเรียนวัดทับไทร อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. การรายงานค่าสาธารณูปโภค ในระบบ ars ไตรมาส 3 โรงเรียนรายงานครบ
106 โรงเรียน รายงานเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว
3. รายงานการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายการศึกษาฯ ที่เขตฯ สุ่มตรวจ 5 โรงเรียนเล็ก
2/กลาง 2/ใหญ่ 1 กำลังดำเนินการส่งเข้าในระบบ KRS
ที่ประชุม รับทราบ
4.1.9 กลุ่มกฎหมายและคดี
ตามที่ท่าน ผอ.สพป.จันทบุรี ได้สั่งการให้ ตรวจสอบการทำงานของบุคลากรในกลุ่ม
เพื่อให้ปฏิบัติงานที่บ้านให้มากที่สุด ตามประกาศ สพฐ. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของนักเรียนและบุคลากรในสังกัด สพฐ. (ฉบับที่ ๑๓) กลุ่มกฎหมายและคดี ได้
ตรวจสอบแล้ว มีภารกิจที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่
1.1 เรื่อง การดำเนินการทางวินัย มีจำนวน 1 เรื่อง อยู่ระหว่างการประสาน
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง
1.2 เรื่อง การสืบสวนข้อเท็จจริง มีจำนวน 1 เรื่อง กรณี มีบุคคลภายนอกเข้า
มาใน สพป.จบ 2 แล้วปรากฏว่าบริเวณป้อมยามถูกรื้อค้น
1.3 เรื่อง ให้คำปรึกษา มีจำนวน ๑ เรื่อง เกี่ยวกับการดำเนินการสืบสวน
ข้อเท็จจริง รร.วัดบางกะไชย
1.4 เรื่อง ITA กลุ่มกฎหมายและคดี ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามตัวชี้วัด OIT ที่
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OIT
O6

O13

O25

O26

O29

O30

O31

ข้อมูลพื้นฐาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินการ
มีการลงข้อมูลกฎหมาย
ครบตามตัวชี้วัดบน
เว็บไซต์แล้ว

มีการลงข้อมูล คู่มือการ
ปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมาย
และคดี บนเว็บไซต์แล้ว
นโยบายการบริหาร
มีการจัดทำนโยบายการ
ทรัพยากรบุคคล
บริหารทรัพยากรบุคคล
ให้มีความโปร่งใสและมี
คุณธรรม และเผยแพร่บน
เว็บไซต์แล้ว
การดำเนินการตาม
ส่ง บทความ,แนวคำ
นโยบายการบริหาร
พิพากษาฯ,ประกาศ
ทรัพยากรบุคคล
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมรม
วินัยฯให้กลุ่มบริหารงาน
บุคคลแล้ว
แนวปฏิบัติการจัดการ มีการยกเลิกแนวปฏิบัติ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต เดิมและจัดทำใหม่ ให้
และประพฤติมิชอบ
เป็นไปตามตัวชี้วัด
ช่องทางแจ้งเรื่อง
แจ้งไปยังกลุ่ม ICT ลง
ร้องเรียนการทุจริต
เว็บไซต์และมีการ
และประพฤติมิชอบ ดำเนินการแล้ว
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ได้มีการจัดทำ
ร้องเรียนการทุจริต
รายละเอียดตามตัวชี้วัด
และประพฤติมิชอบ และเผยแพร่บนเว็บไซต์
แล้ว

หมายเหตุ
ปัญหา/อุปสรรค
1. เรื่อง การแสดงผล เมื่อลงข้อมูลในเว็บไซต์แล้ว
ตอนแสดงผลยังขึ้นคำว่า download และยังไม่มี
การแสดงผลแบบ iframe หรือแสดงผลบนหน้า
เว็บไซต์ที่สามารถดูเนื้อหาได้ทั้งหมด
2. เรื่อง ความซ้ำซ้อนของข้อมูล
2.1 ข้อมูลอยู่ในกลุ่มกฎหมายและคดี หัวข้อ
เอกสารเผยแพร่ และอยู่ในหัวข้อ download
เอกสารงานกฎหมายและคดี
2.2 ข้อมูลอยู่ใน แบรนเนอร์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน

ประสานกับกลุ่มบริหารงานบุคคลผู้รับผิดชอบ
หลัก ดำเนินการแล้ว

ประสานกับกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้รับผิดชอบ
หลัก ดำเนินการแล้ว

แฟ้มเสนออยู่ห้องท่าน ผอ.สพป.จบ 2 แล้ว
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ข้อมูลพื้นฐาน
การดำเนินการ
การดำเนินการเพื่อ
1. การเบิกค่าพาหนะ/
จัดการความเสี่ยงการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ทุจริต
มาตรการจัดการความ
เสี่ยง
2. การนำทรัพย์สิน/
รถยนต์ของทางราชการ
ไปใช้ส่วนตัว
3. การเบียดบังเวลา
ราชการทำธุระส่วนตัว

O42

มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน

O43

การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน

ดำเนินการวิเคราะห์และ
ได้แจ้งกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการแล้วโดย
กำหนดแล้วเสร็จภายใน
วันที่ 23 ก.ค. 64
กลุ่มกฎหมายและคดี ได้
แจ้งบันทึกข้อความ ด่วน
ที่สุด กลุ่มกฎหมายและ
คดี ลงวันที่ 19 ก.ค. 64
แจ้งเวียนทุกกลุ่ม/หน่วย
ติดตามผลการดำเนินการ
ตามรายงานการวิเคราะห์
ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ สพป.จบ
2 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เพื่อกำหนด
มาตรการขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ

หมายเหตุ
กลุ่มกฎหมายและคดีได้ดำเนินการตาม
มาตรการจัดการความเสี่ยงแล้ว
3. มีการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย คุณธรรมและ
จริยธรรม
5. จัดโครงการฝึกอบรมปรับฐานความคิด
บุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
(กำหนดจัดวันที่ 27 ก.ค. 64 แต่ยังไม่เสนอ
เนื่องจากแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ที่มี
การปรับปรุงยังไม่แล้วเสร็จ/ให้คงกำหนดการ
เดิมหรือไม่/จำนวนกลุ่มเป้าหมายยังคงจำนวน
56 คนหรือไม่)
6. จัดให้มีหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา (ดำเนินการ
และเผยแพร่บนเว็บไซต์แล้ว)
ตามที่ได้แจ้งที่ชุมครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันพุธที่ 14
ก.ค. 64

ให้กลุ่ม/หน่วยที่เกี่ยวข้องรายงานผลการ
ดำเนินการตามแบบรายงานผลการดำเนินการฯ
ภายในวันที่ 23 ก.ค. 64
ในส่วนของกลุ่มกฎหมายและคดี ได้ดำเนินการ
ตามประเด็นที่
4. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประสานกลุ่มบริหารงานบุคคล และดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว
5. จัดทำช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้ง
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ ประสานกลุ่ม ICT และ
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
6. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริตภายในหน่วยงาน ได้ดำเนินการ
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ข้อมูลพื้นฐาน

การดำเนินการ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ สพป.จบ
2 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

หมายเหตุ
วิเคราะห์แล้ว /ท่าน ผอ.สพป.จบ 2 อนุมัติแล้ว/
แจ้งเวียนให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแล้ว/รายงาน
ผลการดำเนินการตามแนวทางฯ (รอกลุ่ม/
หน่วยที่เกี่ยวข้องแจ้งผล ภายในวันที่ 23 ก.ค.
64)/การเผยแพร่ลงเว็บไซต์ น่าจะหลังวันที่ 23
ก.ค. 64)

ที่ประชุม รับทราบ
4.1.10 กลุ่มอำนวยการ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขยายเวลาถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2564
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1. มอบ กลุ่มอำนวยการ ตรวจสอบแต่ละกลุ่ม เรื่อง มอบหมายบุคลากรให้ปฏิบัติงานที่บ้าน
โดยให้คำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงาน แล้วนำเสนอ ผอ.สพป.จบ 2
2. เรื่อง การอบรมโครงการปลูกฝังค่านิยมต่อต้านการทุจริต สร้างคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2564 ให้เลื่อนออกไปก่อน และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
3. เรื่อง การรักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ให้ปฏิบัติอย่างเข้มงวด
4. เรื่อง การประชุมผู้การอำนวยกลุ่มทุกวันพุธให้ใช้ห้องประชุมดี สพป.จบ 2
5. เรื่อง มีคนที่ไม่น่าไว้วางใจเข้ามาในสำนักงาน มอบกลุ่มกฎหมายและคดี สืบสวนหา
ข้อเท็จจริง
6. เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับฐานความคิดให้สามารถแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ให้ทุกคนสวมใส่เสื้อสีเหลือง ช่วงบ่ายจัด
กิจกรรม 5 ส. มีการประกวดกิจกรรม โดยผู้ชนะจะได้รับเกียรติบัตร
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเสื้อโปโลให้กับโรงเรียน รายได้สมทบเข้าโครงการวันละ 1 บาท
ปาดน้ำตา
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
ณัฐธกรฌ์ โมรา
(นางสาวณัฐธกรฌ์ โมรา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ผู้จดรายงานการประชุม

นิติศาสตร์ พรมแสงใส
(นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส)
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

