รายงานผลการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริต ไตรมาสที่ ๑
( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)
ภายใต้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ข้อมูลสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 360 ถนนรัตนวงษำ
ม.5 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รับผิดชอบจัดกำรศึกษำสถำนศึกษำรวม 7 อำเภอ
ประกอบด้วย
1.อำเภอกันทรำรมย์
2.อำเภอยำงชุมน้อย 3.อำเภอโนนคูณ
4.อำเภอน้ำเกลี้ยง
5.อำเภอวังหิน
6.อำเภอพยุห์
๗.อำเภอเมืองศรีสะเกษ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 มีบุคลำกร ในองค์กรทั้งสิ้น
จำนวน ๗๑ คน จำแนกตำมกลุ่มงำนดังนี้
๑. ฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ ประกอบด้วย ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จำนวน ๑ คน
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จำนวน ๕ คน รวม ๖ คน
๒. กลุ่มอำนวยกำร ประกอบด้วย ผู้อำนวยกำรกลุ่มฯ จำนวน ๑ คน
บุคลำกรภำยในกลุ่มฯ จำนวน ๕ คน รวม ๖ คน
๓. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ประกอบด้วย ผู้อำนวยกำรกลุ่มฯ จำนวน ๑ คน
บุคลำกรภำยในกลุ่มฯ จำนวน คน ๗ รวม ๘ คน
๔. กลุ่มนโยบำยและแผนฯ ประกอบด้วย ผู้อำนวยกำรกลุ่มฯ จำนวน ๑ คน
บุคลำกรภำยในกลุ่มฯ จำนวน ๕ คน รวม ๖ คน
๕. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ประกอบด้วย ผู้อำนวยกำรกลุ่มฯ จำนวน ๑ คน
บุคลำกรภำยในกลุ่มฯ จำนวน ๔ คน รวม ๕ คน
๖. กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประกอบด้วย ผู้อำนวยกำรกลุ่มฯ จำนวน ๑ คน
บุคลำกรภำยในกลุ่มฯ จำนวน คน ๒ รวม ๓ คน
๗. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ประกอบด้วย ผู้อำนวยกำรกลุ่มฯ จำนวน ๑ คน
บุคลำกรภำยในกลุ่มฯ จำนวน ๔ คน รวม ๕ คน
๘. กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ประกอบด้วย ผู้อำนวยกำรกลุ่มฯจำนวน ๑คน
บุคลำกรภำยในกลุ่มฯ จำนวน ๑๖ คน รวม ๑๗ คน
๙. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลฯ ประกอบด้วย ผู้อำนวยกำรกลุ่มฯ จำนวน ๑ คน
บุคลำกรภำยในกลุ่มฯ จำนวน ๑ คน รวม ๒ คน
๑๐. กลุ่มกฎหมำยและกำหมำย ประกอบด้วย ผู้อำนวยกำรกลุ่มฯ จำนวน ๑ คน
บุคลำกรภำยในกลุ่มฯ จำนวน ๑ คน รวม ๒ คน
๑๑. กลุ่มหน่วยตรวจสอบภำยใน ประกอบด้วย ผู้อำนวยกำรกลุ่มฯ จำนวน ๑ คน
บุคลำกรภำยในกลุ่มฯ จำนวน ๑ คน รวม ๒ คน

1.๒ แผนป้องกันสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
ส ำนั กงำนเขตพื้ น ที่ก ำรศึ กษำประถมศึกษำศรีส ะเกษ เขต ๑ จึ งได้ จัด ทำแผนปฏิบั ติกำรป้อ งกั น
และปรำบปรำมกำรทุจริต สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นกรอบทิศทำงในดำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ชำติ และนโยบำยส ำคั ญ อั น จะส่ ง ผลให้ ก ำรทุ จ ริ ต ในกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรของทุ ก ส่ วนรำชกำรสั ง กั ด
กระทรวงศึกษำธิกำรลดน้อยลง
นโยบำยพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ แผนพั ฒ นำกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
สำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีส ะเกษ เขต ๑ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ศรีสะเกษ เขต ๑ เน้นบริหำรจัดกำรศึกษำเพื่อ ประโยชน์สุขของผู้รับบริกำร (Customer) และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสี ย ในกำรจั ด กำรศึ ก ษำ (Stakeholder) มุ่ ง เน้ น ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภำรกิ จ ของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
โดยใช้ แ ผนพั ฒ นำกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน เป็ น เครื่ อ งมื อ ขั บ เคลื่ อ นทิ ศ ทำงกำรบริ ห ำรจั ด กำรศึ ก ษำ
กำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อกำกับดูแลตนเองอย่ำงเป็นระบบใหญ่
(Meta-system) ระบบเชิงซ้อน (Complex system) แต่ละระบบมีระบบย่อย (Sub-System) ประกอบด้วย
๑. คณะผู้บริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (Steering Committee) ประกอบด้วย ผู้อำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ผู้อำนวยกำรกลุ่มภำรกิจ ๘ กลุ่ม
๑ หน่วย
๒. คณะขับเคลื่อนภำรกิจ (Working Team) ประกอบด้วย รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำที่รับผิดชอบกลุ่มภำรกิจ ผู้อำนวยกำรกลุ่มภำรกิจ หัวหน้ำกลุ่มงำนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในแต่
ละกลุ่มภำรกิจ
๓. กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำร (CEO) เป็นรูปแบบกำรบริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำในสังกัด จำนวน ๑๕ กลุ่มเครือข่ำย ขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรโดยประธำนกลุ่ม
เครือข่ำย
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ บริหำรจัดกำรในรูปแบบองค์คณะบุคคล
บริ ห ำรและจั ด กำรศึ ก ษำตำมเกณฑ์คุ ณ ภำพกำรบริ ห ำรจั ด กำรภำครั ฐ ยึ ด มำตรฐำนส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำ โดยยึดหลักธรรมำภิบ ำล มุ่งเน้นกำรมีส่ ว นร่วม เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัด จึงได้กำหนดทิศทำงในกำรพัฒนำองค์กรอย่ำงเป็นรูปธรรมและสำมำรถ
นำสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงชัดเจนภำยใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้ำประสงค์ ค่ำนิยมองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร
ดังนี้
วิสัยทัศน์ ( VISION)
“คุณภำพ คุณธรรม เป็นเลิศ”
คำนิยำมวิสัยทัศน์
คุณภำพ หมำยถึง ผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้มีคุณภำพเป็นสถำนศึกษำ และสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำเป็น “องค์กรคุณภำพ”
คุณธรรม หมำยถึง ผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมสถำนศึกษำ
และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเป็น“องค์กรคุณธรรม”

เป็นเลิศ หมำยถึง ผู้เรียนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ และสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมีคุณธรรมและคุณภำพเป็นเลิศในระดับชำติ
พันธกิจ (MISSION)
๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพ
๒. ส่งเสริม พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำม
หลักสูตร มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร
๓. ส่งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
๔. ส่งเสริม สนับสนุน กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่เน้นกำรมีส่วนร่วม และบูรณำกำรเพื่อสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพกำรศึกษำ
๕. ส่งเสริม สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อกำรเรียนรู้และพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำ
๖. ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ำยในกำรขับเคลื่อนวิสัยทัศน์
เป้าประสงค์ ( Goals)
๑. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ เสมอภำค
๒. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคน มีพัฒนำกำรเหมำะสม
ตำมวัยมีคุณภำพตำมหลักสูตร มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และค่ำนิยมหลักของคน
ไทย ๑๒ ประกำร
๓. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน และมีวัฒนธรรมกำรทำงำนที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์
๔. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ที่มีคุณภำพ
ประสิทธิภำพและมำตรฐำนระดับชำติ
๕. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีและใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในกำรบริหำร
จัดกำร และจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
๖. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีเครือข่ำยที่เข้มแข็งในกำรขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สู่กำร
ปฏิบัติ
ค่านิยมองค์กร (Core Values)
“ คุณภำพไม่มีเพดำน มำตรฐำนต้องสูงขึ้นเสมอ ”
วัฒนธรรมองค์กร (Organizational culture)
“ รวดเร็ว เป็นธรรม มำตรฐำน ”
ยุทธศาสตร์ (Strategics)
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำคุณภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขัน
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ส่งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมโอกำสควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียม กำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ จัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ

ตอนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 2
ม.ค.
62

สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
เจตนำรมณ์/กำหนด
ประถมศึกษำ
นโยบำยคุณธรรมและ
ศรีสะเกษ เขต ๑
ควำมโปร่งใส
ประกำศเจตจำนง
ในกำรดำเนินงำน
และนโยบำย
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำร
ดำเนินงำน
๒. กิจกรรมกำรประชุมเชิง
ร้อยละ 80 ของ
ปฏิบัติกำร
จำนวนบุคลำกร
“สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมี
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ควำมตระหนักรู้
๑ ใสสะอำด ปรำศจำกคอร์ และได้รับ
รัปชัน”
ก ำ ร ป ลู ก ฝั ง ใ ห้ มี
ทัศนคติและค่ำนิยม
ที่ ไ ม่ ย อ ม รั บ ก ำ ร
ทุจริต
๑. กิจกรรมประกำศ

สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ
ศรีสะเกษ เขต ๑
ประกำศเจตจำนง
และนโยบำย
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำร
ดำเนินงำน
บุคลำกรทุกระดับ ๑๕,๐๐๐
มีจิตสำนึกและ
พฤติกรรมที่
สำมำรถแยกแยะ
ระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองดี
มีคุณธรรม
จริยธรรม สู่กำร
เป็นบุคคลต้นแบบ

ก.พ.
62

ไตรมาส 3
มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 4
มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62
บุ คลำกรทุก กลุ่ม
งำน

บุ คลำกรทุก กลุ่ม
งำน

ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 2
ม.ค.
62

ก.พ.
62

ไตรมาส 3
มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 4
มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

๓. ก ำ ร อ บ ร ม ก ำ ร พั ฒ น ำ ร้อยละ ๘๐ ของ
คุณธรรมจริยธรรมบุคลำกร จำนวนบุคลำกร
เป้ำหมำยมีควำม
ตระหนัก
และปฏิบตั ิหน้ำที่ให้
เป็นไปตำมแนวทำง
เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน

บุคลำกรทุกระดับมี ๘๐,๐๐๐
มีควำมตระหนัก
และปฏิบตั ิหน้ำที่
ให้บริกำรอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ

กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่ ม บริ ห ารงาน
บุคคล

4. ส่งเสริมกิจกรรมทำควำมดี
เพื่อสำธำรณะ
(แบ่งปัน ลดควำมเห็นแก่ตัว
โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย
สุจริต จิตสำธำรณะ)

บุคลำกรทุกระดับ
นำผลกำรพัฒนำ
ควำมรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและ
จริยธรรมและ
สำมำรถนำควำมรู้
ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่

บุคลากรทุกกลุ่ม
งาน

4. ร้อยละ ๘๐ ของ
จำนวนบุคลำกรที่
ได้รับกำรพัฒนำ
ควำมรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและ
จริยธรรมและ
สำมำรถนำควำมรู้
ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่

-

ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 2
ม.ค.
62

๕. ศึกษำดูงำนสำนักงำนเขต ค่ำคะแนนเฉลี่ย
พื้นที่กำรศึกษำต้นแบบที่ได้
คะแนนกำรประเมินสูง

๕. กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
กำรเตรียมควำมพร้อมกำร
ตอบแบบสำรวจหลักฐำนเชิง
ประจักษ์
ประจำปี 2562

สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรประเมิน
กำรศึกษำมีผล
คุณธรรม
กำรประเมิน
และควำมโปร่งใส คุณธรรมและควำม
ของ
โปร่งใสในกำร
สำนักงำนเขตพื้น ที่ ดำเนินงำนเป็นไป
กำรศึกษำ (ITA) ตำมเป้ำหมำย หรือ
สูงกว่ำเป้ำหมำย
ไม่น้อยกว่ำ
เพื่อผลักดันให้ดัชนี
๘๕ คะแนน
ภำพลักษณ์คอร์รัป
ชัน (CPI) ของ
ประเทศไทยเพิ่ม
สูงขึ้น
ค่ำคะแนนเฉลี่ย
สำนักงำนเขตพื้นที่ ๕๐,๐๐๐
กำรประเมิน
กำรศึกษำมีผลกำร
คุณธรรม
ประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใส และควำมโปร่งใส
ของ
ในกำรดำเนินงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่ เป็น ไปตำม
กำรศึกษำ (ITA) ไม่ เป้ำหมำย หรือสูง
กว่ำป้ำหมำย
น้อยกว่ำ ๘๕

คะแนน

ก.พ.
62

ไตรมาส 3
มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 4
มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62
บุคลากรทุกกลุ่ม
งาน

- บุ ค ล า ก ร ทุ ก
กลุ่มงาน
-โรงเรียนใน
โครงการ
โรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบล

ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 2
ม.ค.
62

๖. กำรเข้ำรับกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส
กำรดำเนินงำนของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ (ITA)

ค่ำคะแนนเฉลี่ย
กำรประเมิน
คุณธรรม
และควำมโปร่งใส
ของ
สำนักงำนเขตพื้น ที่
กำรศึกษำ (ITA) ไม่

น้ อ ย ก ว่ ำ ๘ ๕
คะแนน

๗.กำรจัดทำฐำนข้อมูล
โรงเรียนสุจริต โรงเรียน
คุณภำพประจำตำบลเพื่อ
เตรียมรับกำรประเมินคุณธรรม
จริยธรรมและควำมโปร่งใส
(IAT)

โรงเรียนในโครงกำร
โรงเรียนคุณภำพ
ประจำตำบล มี
ฐำนข้อมูล/เว็บไซต์
สำหรับกำรเผยแพร่
ข้อมูล

สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
มีผลกำรประเมิน
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนเป็นไป
ตำมเป้ำหมำย หรือ
สูงกว่ำเป้ำหมำย
เพื่อผลักดันให้ดัชนี
ภำพลักษณ์คอร์รัป
ชัน(CPI) ของ
ประเทศไทยเพิ่ม
สูงขึ้น
โรงเรียนในโครงกำร ๑๐,๐๐๐
โรงเรียนคุณภำพ
ประจำตำบล
มีมีฐำนข้อมูล/
เว็บไซต์สำหรับกำร
เผยแพร่ข้อมูลทุก
โรงเรียน

ก.พ.
62

ไตรมาส 3
มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 4
มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62
-บุคลำกรทุกกลุ่ม
งำน
-โรงเรียนใน
โครงกำรโรงเรียน
คุณภำพประจำ
ตำบล

-บุคลำกรทุกกลุ่ม
งำน
-โรงเรียนใน
โครงกำรโรงเรียน
คุณภำพประจำ
ตำบล

ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 2
ม.ค.
62

โรงเรียนในโครงกำร ๕๐,๐๐๐
โรงเรียนคุณภำพ
ประจำตำบล
มีผลกำรประเมิน
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนเป็นไป
ตำมเป้ำหมำย หรือ
สูงกว่ำเป้ำหมำย
กว่ำ ๘๕ คะแนน เพื่อผลักดันให้ดัชนี
ภำพลักษณ์คอร์รัป
ชัน(CPI) ของ
ประเทศไทยเพิ่ม
สูงขึ้น
ค่ำคะแนนเฉลี่ย
โรงเรียนในโครงกำร ๒๕,๐๐๐
๙. กำรติดตำม ให้
กำรประเมิน
โรงเรียนคุณภำพ
คำแนะนำและควำม
ประจำตำบล
ช่วยเหลือโรงเรียนที่เข้ำรับ คุณธรรม
และควำมโปร่งใส มีผลกำรประเมิน
กำรประเมินคุณธรรมและ ของโรงเรียนใน คุณธรรมและควำม
ควำมโปร่งใสใน
โครงกำรโรงเรียน โปร่งใสในกำร
สถำนศึกษำ (ITA)
คุณภำพประจำ
ดำเนินงำนเป็นไป
โรงเรียนคุณภำพประจำ ตำบล (ITA) ทุก ตำมเป้ำหมำย หรือ
สูงกว่ำเป้ำหมำย
ตำบล
เพื่อผลักดันให้ดัชนี

๘. กำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรกำรเตรียมควำม
พร้อมรับกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของ
สถำนศึกษำ (ITA)
โรงเรียนคุณภำพประจำ
ตำบล

ค่ำคะแนนเฉลี่ย
กำรประเมิน
คุณธรรม
และควำมโปร่งใส
ของโรงเรียนใน
โครงกำรโรงเรียน
คุณภำพประจำ
ตำบล (ITA) ทุก
โรงเรียน ไม่น้อย

ก.พ.
62

ไตรมาส 3
มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 4
มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62
-บุคลำกรทุกกลุ่ม
งำน
-โรงเรียนใน
โครงกำรโรงเรียน
คุณภำพประจำ
ตำบล

-บุคลำกรทุกกลุ่ม
งำน
-โรงเรียนใน
โครงกำรโรงเรียน
คุณภำพประจำ
ตำบล

ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

ไตรมาส 2
ม.ค.
62

โรงเรียน ไม่น้อย

กว่ำ ๘๕ คะแนน
๑๐. กำรจัดทำแผนปฏิบตั ิกำร
ป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประจำปี 256๒

๑๑. สร้ำงสื่อประชำสัมพันธ์
แนวสร้ำงสรรค์
เพื่อให้เข้ำถึงได้ง่ำย น่ำสนใจ
และกระตุ้นให้
ประชำชนรู้สึกร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต- สื่อประชำสัมพันธ์
รณรงค์ต่อต้ำนกำรทุจริต

สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะ
เกษ เขต ๑ มีแผน
ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำร
ทุจริต ประจำปี
๒๕๖๒
จำนวนรูปแบบ
กำรประชำสัมพันธ์
ในด้ำนกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต เพื่อสร้ำง
กำรรับรู้

ภำพลักษณ์คอร์รัป
ชัน(CPI) ของ
ประเทศไทยเพิ่ม
สูงขึ้น
สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
มีผลกำรประเมิน
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนเป็นไป
ตำมเป้ำหมำย หรือ
สูงกว่ำเป้ำหมำย
เสริมสร้ำง
๓๐,๐๐๐
ภำพลักษณ์ทดี่ ี
ในองค์กรและ
สำธำรณชนให้เกิด
ควำมเชื่อมั่นใน
กระบวนกำรท่ำงำน
ด้ำนกำรป้องกัน
และต่อต้ำนกำร
ทุจริต

ก.พ.
62

ไตรมาส 3
มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 4
มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มการเงินและ
สินทรัพย์
กลุ่มอานวยการ

ตอนที่ ๓ การใช้งบประมาณของโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เขตสุจริต)ภายใต้แผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
ที่
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณที่ งบประมาณที่
ได้รับ
ใช้จริง
๑ - กิจกรรมประกำศเจตนำรมณ์/กำหนดนโยบำย บุคลำกรของ สพป.
นำงสำวรุ่งอรุณ เมธำภัทรกุล ยังไม่ได้ดำเนินกำร
คุณธรรมและควำมโปร่งใส
ศรีสะเกษ เขต ๑
นำงวิไรรัตน์ เครื่องทอง
ระหว่ำงดำเนินกำร
ในกำรดำเนินงำน
จำนวน ๙๘ คน
และคณะ
ดำเนินกำรเสร็จสิ้น

หมาย
เหตุ

๒ โครงการปลูกฝังและสร้างจิตสานึกและ
บุคลำกรของ สพป.
ค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต
ศรีสะเกษ เขต ๑
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร“สำนักงำนเขตพื้นที่ จำนวน ๙๘ คน
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑
ใสสะอำด ปรำศจำกคอร์รัปชัน”

๑๕,๐๐๐

-

นำงสำวรุ่งอรุณ เมธำภัทรกุล
นำงวิไรรัตน์ เครื่องทอง
และคณะ

ยังไม่ได้ดำเนินกำร ร่วมกับ
ระหว่ำงดำเนินกำร กิจกรรม
ดำเนินกำรเสร็จสิ้น ยกระดับ
ITA

๓ โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้
บุคลำกรของ สพป.
สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
ศรีสะเกษ เขต ๑
และผลประโยชน์ส่วนรวม
จำนวน ๙๘ คน
- กำรอบรมและพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
บุคลำกร

๘๐,๐๐๐

-

นำงสำวรุ่งอรุณ เมธำภัทรกุล
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
และคณะ

ยังไม่ได้ดำเนินกำร
ระหว่ำงดำเนินกำร
ดำเนินกำรเสร็จสิ้น

ที่

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม

๔ โครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต
กิจกรรมทำควำมดี เพื่อสำธำรณะ
(แบ่งปัน ลดควำมเห็นแก่ตัว โดยยึดหลัก
พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสำธำรณะ)

กลุ่มเป้าหมาย
บุคลำกรของ สพป.
ศรีสะเกษ เขต ๑
จำนวน ๙๘ คน

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณที่ งบประมาณที่
ได้รับ
ใช้จริง
นำงสำวรุ่งอรุณ เมธำภัทรกุล
นำงวิไรรัตน์ เครื่องทอง
และคณะ

ผลการดาเนินงาน

หมาย
เหตุ

ยังไม่ได้ดำเนินกำร
ระหว่ำงดำเนินกำร
ดำเนินกำรเสร็จสิ้น

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก
ที่
๕

๖

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม
โครงการยกระดับการทางานให้สอดคล้องกับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA)
- ศึกษำดูงำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ต้นแบบที่ได้คะแนนกำรประเมินสูง
- กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรเตรียมควำม
พร้อมกำรตอบแบบสำรวจหลักฐำนเชิง
ประจักษ์ ประจำปี 2562

กลุ่มเป้าหมาย
บุคลำกรของ สพป.
ศรีสะเกษ เขต ๑
จำนวน ๙๘ คน

บุคลำกรของ สพป.
ศรีสะเกษ เขต ๑
จำนวน ๙๘ คน

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณที่ งบประมาณที่
ได้รับ
ใช้จริง
นำงสำวรุ่งอรุณ เมธำภัทรกุล
นำงวิไรรัตน์ เครื่องทอง
และคณะ

๕๐,๐๐๐

๒๙,๑๐๐

นำงสำวรุ่งอรุณ เมธำภัทรกุล
นำงวิไรรัตน์ เครื่องทอง
และคณะ

ผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดำเนินกำร
ระหว่ำงดำเนินกำร
ดำเนินกำรเสร็จสิ้น

ยังไม่ได้ดำเนินกำร **เพิ่มเติม
ระหว่ำงดำเนินกำร ในรายงาน
ดำเนินกำรเสร็จสิ้น ยกระดับ
ITA

ที่

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

๗

- กำรเข้ำรับกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ (ITA)

๘

- กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำฐำนข้อมูล โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนสุจริต
๒๕๘ โรงเรียน

๙

- กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรเตรียมควำม
พร้อมรับกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ (ITA)
โรงเรียนคุณภำพประจำตำบล
๑๐ - กำรติดตำม ให้คำแนะนำและควำมช่วยเหลือ
โรงเรียนที่เข้ำรับกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในสถำนศึกษำ (ITA) โรงเรียน
คุณภำพประจำตำบล
๑๑ โครงกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงสัญลักษณ์
- สร้ำงสื่อประชำสัมพันธ์แนวสร้ำงสรรค์
เพื่อให้เข้ำถึงได้ง่ำย น่ำสนใจ และกระตุ้นให้
ประชำชนรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรต่อต้ำน

คณะกรรมกำรตำม
คำสั่ง สพป.ศก.๑

โรงเรียนในโครงกำร
โรงเรียนคุณภำพ
ประจำตำบล ๖๕
โรงเรียน
โรงเรียนในโครงกำร
โรงเรียนคุณภำพ
ประจำตำบล ๖๕
โรงเรียน
ทุกกลุ่มงำน

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณที่ งบประมาณที่
ได้รับ
ใช้จริง
นำงสำวรุ่งอรุณ เมธำภัทรกุล
นำงวิไรรัตน์ เครื่องทอง
และคณะกรรมกำรที่ได้รับ
กำรแต่งตั้ง
๑๐,๐๐๐

-

๕๐,๐๐๐

-

๒๕,๐๐๐

-

๓๐,๐๐๐

-

นำงสำวรุ่งอรุณ เมธำภัทรกุล
นำงวิไรรัตน์ เครื่องทอง
และคณะกรรมกำรที่ได้รับ
กำรแต่งตั้ง
นำงสำวรุ่งอรุณ เมธำภัทรกุล
นำงวิไรรัตน์ เครื่องทอง
และคณะกรรมกำรที่ได้รับ
กำรแต่งตั้ง
นำงสำวรุ่งอรุณ เมธำภัทรกุล
นำงวิไรรัตน์ เครื่องทอง
และคณะกรรมกำรที่ได้รับ
กำรแต่งตั้ง
นำงสำวรุ่งอรุณ เมธำภัทรกุล
นำงวิไรรัตน์ เครื่องทอง
และทุกกลุ่มงำน

ผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดำเนินกำร
ระหว่ำงดำเนินกำร
ดำเนินกำรเสร็จสิ้น
ยังไม่ได้ดำเนินกำร
ระหว่ำงดำเนินกำร
ดำเนินกำรเสร็จสิ้น
ยังไม่ได้ดำเนินกำร
ระหว่ำงดำเนินกำร
ดำเนินกำรเสร็จสิ้น
ยังไม่ได้ดำเนินกำร
ระหว่ำงดำเนินกำร
ดำเนินกำรเสร็จสิ้น
ยังไม่ได้ดำเนินกำร
ระหว่ำงดำเนินกำร
ดำเนินกำรเสร็จสิ้น

รายงานผลการดาเนินงาน โครงการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ITA Online) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

ที่
๑

๒
๓

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม
โครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (ITA)
๑ .กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำรชี้แจง แนว
ทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ)Integrity
and Transparency Assessment – ITA)
๒. กิจกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
(Workshop) รำยตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับแบบ
OIT โดยแบ่งเป็นรำยตัวชี้วัดย่อย
๓. กิจกรรมตรวจสอบควำมถูกต้อง เหมำะสม
รำยตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับแบบ OIT

กลุ่มเป้าหมาย
บุคลำกรของ สพป.
ศรีสะเกษ เขต ๑
จำนวน ๙๘ คน

บุคลำกรของ สพป.
ศรีสะเกษ เขต ๑
จำนวน ๙๘ คน
คณะทำงำนที่ได้รับ
กำรแต่งตั้งตำมคำสั่ง
สพป.ศรีสะเกษ เขต
๑

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณที่ งบประมาณที่
ได้รับ
ใช้จริง
๒๐,๐๐๐
๒๙,๑๐๐ นำงสำวรุ่งอรุณ เมธำภัทรกุล
นำงวิไรรัตน์ เครื่องทอง
และคณะ

๒๙,๖๐๐

-

-

-

นำงสำวรุ่งอรุณ เมธำภัทรกุล
นำงวิไรรัตน์ เครื่องทอง
และทุกกลุ่มงำน
นำงสำวรุ่งอรุณ เมธำภัทรกุล
นำงวิไรรัตน์ เครื่องทอง
และคณะกรรมกำรที่ได้รับ
กำรแต่งตั้ง

ผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดำเนินกำร
ระหว่ำงดำเนินกำร
ดำเนินกำรเสร็จสิ้น

ยังไม่ได้ดำเนินกำร
ระหว่ำงดำเนินกำร
ดำเนินกำรเสร็จสิ้น
ยังไม่ได้ดำเนินกำร
ระหว่ำงดำเนินกำร
ดำเนินกำรเสร็จสิ้น

ตอนที่ 4 สรุปผลการติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริต ไตรมาสที่ ๒ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒
4.1 ผลที่เกิดขึ้นกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ ดำเนินกำร
ประกำศเจตจำนงเขตทุจริตของผู้บริหำร
๒. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ ดำเนินกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์
และกิจกรรมภำยใต้โครงกำรเขตสุจริตอย่ำงเป็นรูปธรรม
๓. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สำมำรถบริหำรงบประมำณได้ถูกต้องตรงตำม
เงื่อนไขที่กำหนด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร
๐.๒ ผลที่เกิดขึ้นกับบุคลากรภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑. บุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ เข้ำใจบทบำท
หน้ำที่ของตนและให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
4.๓ ปัจจัยความสาเร็จ
๑. กำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ที่ สร้ำงกำรรับรู้และชี้แจงแนวทำงกำรดำเนินงำนมี
ประสิทธิภำพ
๒. ผู้บริหำรองค์กร เจ้ำหน้ำที่ บุคลำกร ภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ศรีสะเกษ เขต ๑ เห็นควำมสำคัญของกำรดำเนินโครงกำร
4.๐ ปัญหาและอุปสรรค
4.๕ แนวทางแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ
-

