
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต ประจ างบประมาณ 2565 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 

รอบ 6 เดือน (1 ตลุาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
 

ตอนที่ 1 บทน า 
               ด้วยสํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้บูรณาการความร่วมมือกับสํานักคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในการดําเนินการป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเกิดคุณลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ 
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ เพ่ือร่วมผนึกกําลังและ 
ความร่วมมือในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่นําไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต สํานักคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานจึงขอให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ 
ไปสู่การปฏิบัติโดยกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์ 
หลักท่ีใช้ในการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้คํานึงถึง 
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ป ี
(พ.ศ. 2561 – 2580) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 
- 2564)  
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ซึ่งประกอบไปด้วยแผนปฏิบัติการตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติ 
การตามแผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเป็นกรอบ 
ทิศทางในการดําเนินการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสํานึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

1. กิจกรรมส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการต่อต้านการทุจริต 
2. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 

เขต 1 กิจกรรม สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น 
3. กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาและสถานศึกษา 
4. กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
5. พัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
6) การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจําปี 2565 
ดังนั้น สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จึงขอรายงานความคืบหน้าของการดําเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือนแรก  
(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ดังนี้ 

 



 

ตอนที่ ๒  การด าเนินการป้องกันการทุจริต ประจ างบประมาณ 2565  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รอบ 6 เดือน 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้ดําเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาล 
          ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (เขตสุจริต) โดยแบ่งกิจกรรมดังนี้ 
  

แนวทางการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
แล้ว 

ผู้รับผิดชอบ 
ความก้าวหน้า 
การด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1. กิจกรรมส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาในการต่อต้านการทุจริต 

- - กลุ่มนิเทศ

ติดตาม 
ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
ระหว่ำงด ำเนินกำร 
ด ำเนินกำรเสร็จสิ้น 

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัด
กิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี
เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง เช่น  
- กิจกรรมเข้าแถวเคารพธง
ชาติ กล่าวคําปฏิญญาเขต
สุจริต  
- กิจกรรมประชุมเพ่ือรับมอบ
นโยบายการให้บริการภายใต้
หลักธรรมาภิบาล 
- ประกาศนโยบายงดรับ
ของขวัญ 
 
 
 



แนวทางการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
แล้ว 

ผู้รับผิดชอบ 
ความก้าวหน้า 
การด าเนินการ 

หมายเหตุ 

2. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กิจกรรม 
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น 

17,640 - กลุ่มนิเทศ

ติดตาม 

 

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
ระหว่ำงด ำเนินกำร 
ด ำเนินกำรเสร็จสิ้น 

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มี
กําหนดการจัดกิจกรรมในวันที่ 
6 กรกฎาคม 2565 

3. กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงาน 
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

50,000 - ทุกกลุ่มงาน ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
ระหว่ำงด ำเนินกำร 
ด ำเนินกำรเสร็จสิ้น 

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้
ดําเนินการโดยผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมได้เข้าร่วมการประชุม
เชิงปฏิบัติการการบูรณาการ
ความร่วมมือในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจําปี
งบประมาณ 2565 และการ
รายงานผลการประเมิน ITA 
Online ในปีงบประมาณที่
ผ่านมา พร้อมทั้งนําเสนอการ
วิเคราะห์ผลการประเมิน
เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบแต่ละ
ตัวชี้วัดทราบและเตรียม
ปรับปรุงการนําเสนอข้อมูล 

 



แนวทางการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
แล้ว 

ผู้รับผิดชอบ 
ความก้าวหน้า 
การด าเนินการ 

หมายเหตุ 

4. กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 

17,640 - กลุ่มอํานวยการ ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
ระหว่ำงด ำเนินกำร 
ด ำเนินกำรเสร็จสิ้น 

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  
จะดําเนินการในช่วง 
ไตรมาสที่ 3 

5. พัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 14,720 - กลุ่มบริหารงาน

บุคคล 
ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
ระหว่ำงด ำเนินกำร 
ด ำเนินกำรเสร็จสิ้น 

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  
จะดําเนินการใน 
ช่วงไตรมาสที่ 3 

6) การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจําปี 2565 
- - กลุ่มนิเทศ

ติดตาม 
ยังไม่ได้ดําเนินการ 
ระหว่างดําเนินการ 
ดําเนินการเสร็จสิ้น 

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้
จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต และได้เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 1 



ตอนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปอ้งกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (1 ตลุาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

 
3.1 ผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือน / ความส าเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ตามเป้า  

1. บุคลากรของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมครบ 100 % และมีจิตสํานึกใน วัฒนธรรมองค์กร, บุคลากร
มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  

2. บุคลากรของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มีความรู้ และจิตสํานึกในการปฏิบัติตน มีความคิด     
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว,ผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ทับซ้อน และการป้องกันการ ทุจริตประพฤติ 
มิชอบ  

3. บุคลากรของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทุกคนมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA ประจําปี
งบประมาณ 2565 

4. ผู้บริหารสูงสุด ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน และบคุลากรของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 และประกาศ
นโยบายงดรับของขวัญประจําปีงบประมาณ 2565 

 
3.2 ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  
การดําเนินกิจกรรมต่างๆที่กําหนดไว้ในโครงการไม่เป็นไปตามกําหนดการ เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID 19 )  จึงจําเป็นต้องปรับแนวทางการดําเนินกิจกรรมและกิจกรรมที่จําเป็นเร่งด่วนต้องดําเนินการ 
 
3.3 ตัวอย่างกิจกรรมที่ด าเนินการ 

- ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาระบบการ 
ให้บริการตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้บุคลากรในส านักงานได้รับทราบ 
          วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมเพชร สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  
เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธาน 
การประชุมเพ่ือมอบนโยบายการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาระบบการให้บริการตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส 
และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้บุคลากรในสํานักงานได้รับทราบ สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
โดยมี นายคําโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อํานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 
และบุคลากรในสํานักงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 
 
 
 
 
 

 
 



 
2. กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต  

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  
พร้อมด้วยรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสํานักงาน  
ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคําปฏิญญาเขตสุจริต เพ่ือเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ 
ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพ้ืนที่การศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (เขตสุจริต) 
จากนั้น ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  
แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้รับทราบและถือปฏิบัติ ให้โอวาทเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการภายในสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจําทุกวันจันทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


