รายงานการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(เขตสุจริต)
1.1 กิจกรรมการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ด้วยกิจกรรมสุจริตดีที่ สพป.เลย เขต 2
- การประกาศเจตจานงสุจริต
- กาหนดนโยบายการทาข้อตกลง(Mou) การ
ต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต
- จัดทามาตรการป้องกันต่อต้านการทุจริต
- การรณรงค์สร้างจิตสานึกปลูกฝังและ
ป้องกันต่อต้านการทุจริต
- กิจกรรมกล่าวคาปฏิญญา การปฏิบตั ิงาน
และการเป็นข้าราชการที่ดี
- กิจกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬา ปลูกฝัง
จิตสานึกต้านทุจริต
- กิจกรรมปลูกฝังจิตสานึกสร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริตด้วยธรรมะ
- การประชาสัมพันธ์ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล

เป้าหมายการ
ดาเนินงาน
หน่วย
ปริมาณ
ครั้ง

งบประมาณ
50,000

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ผลลัพธ์

การเบิกจ่าย

1.ร้อยละ 100 ของการทา
ข้อตกลง (Mou) และการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันต่อต้านการ
ทุจริต
2. ร้อยละ 100
ของจานวนบุคลากรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความตระหนักรู้ และ
ได้รับการปลูกฝังให้มีทัศนคติและ
ค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต

1. สพป.เลย เขต 2
มีมาตรการ กิจกรรมใน
การป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต
2.บุคลากรในสังกัด
สพป.เลย เขต 2 มี
จิตสานึกและค่านิยมไม่
ยอมรับการทุจริต
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถ
ดารงดารงตนอย่างมี
ศักดิ์ศรีและมีเกียรติภูมิ

50,000

แผนการกากับ ติดตาม ผลดาเนินงาน
และใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3



ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม
อานวยการ/
กลุ่มสงเสริม
การจัด
การศึกษา

รายงานการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม
1.2 การปรับฐานความคิดสร้างจิตสานึกและ
ค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต
- กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความ
รับรูเ้ รื่องการกระทาที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์สว่ นร่วม
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางเขตพื้นที่
การศึกษา "สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและ
ปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิต
สาธารณะ"
- การประชุมเสวนา “เขตสุจริตไม่คิด
คอรัปชั่น”
- กิจกรรมปรับเปลี่ยนเรียนรูจ้ ากหน่วยงาน
ต้นแบบที่เป็นเลิศ

เป้าหมายการ
ดาเนินงาน
หน่วย
ปริมาณ
ครั้ง

65

งบประมาณ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ผลลัพธ์

การเบิกจ่าย

100,000

2. ร้อยละ 100
ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและ
จริยธรรมและสามารถนาความรู้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่
4. ร้อยละ 100
ของจานวนบุคลากร มี
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และมี
คุณธรรม จริยธรรมด้านความ
พอเพียง มีวินัย ซื้อสัตย์สุจริต มี
จิตสาธารณะ

3.บุคลากรสังกัด สพป.
เลย 2 ทุกระดับมี
จิตสานึกและพฤติกรรมที่
สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติตน
เป็นพลเมืองดี มี
คุณธรรม จริยธรรม สู่
การเป็นบุคคลต้นแบบ
4.บุคลากรสังกัด สพป.
เลย 2 ทุกระดับมี
วัฒนธรรมต่อต้านการ
ทุจริตมีคุณธรรม
จริยธรรมด้านความ
พอเพียง มีวินัย ซื้อสัตย์
สุจริต มีจิตสาธารณะ

100,000

แผนการกากับ ติดตาม ผลดาเนินงาน
และใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3



ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล/กลุ่ม
พัฒนาครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา

รายงานการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
โครงการ/กิจกรรม
1.3 การยกระดับการทางานให้สอดคล้องกับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
- การประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
- การจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจาปี 2562
- การจัดทาคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- การจัดทาการรายงานการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
- การจัดทารายงานผลทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ

เป้าหมายการ
ดาเนินงาน
หน่วย
ปริมาณ
ครั้ง

200

งบประมาณ
60,000

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
5. ร้อยละ 80 ของ การ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ผลลัพธ์

การเบิกจ่าย

5.สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2 มีผล
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
ระดับสูงมาก

60,000

แผนการกากับ ติดตาม ผลดาเนินงาน
และใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3



ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา/
กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์

รายงานการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
โครงการ/กิจกรรม
1.4 การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กร
และสาธารณชน
- สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการดาเนินการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแลการต่อต้านการ
ทุจริต
- พัฒนาระบบการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
และช่องทางการดาเนินส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต
- จัดทาโปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ วารสาร เกี่ยวกับ
การดาเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
การต่อต้านการทุจริต

เป้าหมายการ
ดาเนินงาน
หน่วย
ปริมาณ
ชิ้น

5

งบประมาณ
40,000

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
6. จานวนรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์
ในด้านการต่อต้านการ
ทุจริต เพื่อสร้างการรับรู้
7.ร้อยละ100
ของความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อระบบบริหาร
จัดการงานสื่อสารเพื่อต่อต้าน
การทุจริต (ช่องทาง/
การนาเสนอข้อมูล)

ผลลัพธ์

การเบิกจ่าย

6. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2 มีสื่อ
ประชาสัมพันธ์ มี
ช่องทางในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ การ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแลการต่อต้าน
การทุจริต ที่มี
ประสิทธิภาพ สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กร
และสาธารณชน

40,000

แผนการกากับ ติดตาม ผลดาเนินงาน
และใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3



ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนโยบาย
และแผน/กลุ่ม
อานวยการ/
กลุ่ม ICT

คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒
ที่ 139 / ๒๕๖2
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
****************************************************************************************************
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ได้จัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (เขตสุจริต)
ให้เป็นไปตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด และสามารถขับเคลื่อนการดาเนินงานไปสู่
เป้าหมาย ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนา บุคลากรให้เห็นความสาคัญของความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง มีจิต
สาธารณะ ผ่านกระบวนการคิด นาไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม และยั่งยืน มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 3 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต และยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต ๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
๑.คณะกรรมการอานวยการ
๑.๑ นายพลชัย ชุมปัญญา
ผอ.สพป.เลย ๒
ประธานกรรมการ
๑.2 นายกานนท์ แสนเภา
รอง ผอ.สพป.เลย ๒
รองประธานกรรมการ
๑.3 นายมหิทธา พรหมลิ
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฯ กรรมการ
๑.๔ นายเจริญศักดิ์ บรรพลา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
๑.๕ นายศักดิ์ชัย วายุวัฒนศิริ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการ
๑.๖ นางขวัญใจ วายุวัฒนศิริ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กรรมการ
๑.๗ นายประยงยุทธ ธีระนันท์ ผอ.กลุ่มอานวยการ
กรรมการ
๑.๘ นางสาวสรัญญา ปานะสุทธิ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
๑.๙ นายคณิศร มาตย์ผล
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
1.10 นางกุสุมา แก้วไชยยะ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ กรรมการ
๑.๑๑ นางสาวศรีสนุ ันท์ พุ่มไพจิตร ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑.๑๒ นางจริยา สุวรรณศรี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑.๑๒ นางยุวดี ชุมปัญญา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ/เลขานุการ
๑.๑๓ นางสาวกุลธิดา สนธิมูล ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๔ นางสาวขวัญจิรา พรมใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ วางแผน ดาเนินการ อานวยการให้คาปรึกษา เสนอแนะ ดูแล ประสานงานตลอดจนแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ ในการดาเนินโครงการเขตสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ตลอดจนติดตาม เร่งรัด การดาเนินงาน ของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้แล้วเสร็จ และบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้

๒
๒.คณะกรรมการกากับ ติดตาม รายงานผลการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบด้วย
2.1 กลุ่มอานวยการ
๑) นายประยงยุทธ ธีระนันท์ ผอ.กลุ่มอานวยการ
ประธานกรรมการ
๒) นางกฤตยากร วิชาเดช นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๓) นางสาวณัชชา อินปัญญา นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
กรรมการ/เลขานุการ
2.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑) นายเจริญศักดิ์ บรรพลา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประธานกรรมการ
๒ นางกุสุมา แก้วไชยยะ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ กรรมการ
๓) นางสาวยุวดี วังคีรี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กรรมการ/เลขานุการ
2.3 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์/หน่วยตรวจสอบภายใน
๑) นางขวัญใจ วายุวัฒนศิริ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ประธานกรรมการ
๒) นายคณิศร มาตย์ผล
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
๓) นางพิรุณ สีหะวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กรรมการ/เลขานุการ
2.4 กลุ่มนโยบายและแผน/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ
๑) นายศักดิ์ชัย วายุวัฒนศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
๒) นางสาวกุลธา สนธิมูล
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ
๓) นางสาวขวัญจิรา พรมใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรรมการ/เลขานุการ
2.5 กลุ่มเสริมการจัดการศึกษา
๑) นางสาวสรัญญา ปานะสุทธิ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวศุภนิช เพิ่มพูน นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการ
๓) นางสาวณัฐจรีย์ กาญจนรจิต นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการ/เลขานุการ
2.6 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๑) นายมหิทธา พรหมลิ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวศรีสนุ ันท์ พุ่มไพจิตร ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
3) นางจริยา สุวรรณศรี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
4) นางยุวดี ชุมปัญญา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ/เลขานุการ
มีหน้าที่ กากับ ติดตาม ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ ดูแล ประสานงาน แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ตลอดจน
เร่งรัด การดาเนินงาน ให้แล้วเสร็จ บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3.คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ประกอบด้วย
3.๑ นายกานนท์ แสนเภา
รอง ผอ.สพป. เลย. ๒
3.๒ นางขวัญใจ วายุวัฒนศิริ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
3.๓ นางวนิดา ศรีไตรภพ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
3.๔ นางสาวแสนสุข วุทธนู
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
3.๕ นางพิรุณ สีหะวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
3.๖ นางยุรี ศรีสะอาด
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
3.๗ นางสาวปัฎสุธีกาญจน์ มูลกองศรี เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
3.๘ นางฐิติมา วันทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๓
3.๙ นางยุวดี ชุมปัญญา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
3.๑๐ นางสาวกุลธิดา สนธิมูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดทาเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง บัญชีเบิกจ่าย ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับงบประมาณ ให้เป็นที่เรียบร้อย
ตามระเบียบของทางราชการ
4. คณะกรรมการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคาสั่งนี้
มีหน้าที่ ดาเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในเวลากาหนดและมีประสิทธิภาพ
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด หากมีอุปสรรค ปัญหาในการดาเนินงานให้รายงานคณะกรรมการอานวยการทราบเพื่อ
หาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่

30

สั่ง ณ วันที่ 30

เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖2 เป็นต้นไป
เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖2

(นายพลชัย ชุมปัญญา)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคาสั่งที่ ..139...../2562 ลงวันที่ ..30.... เมษายน 2562
การดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตด้วย กิจกรรมสุจริตดีที่
สพป.เลย เขต 2
กิจกรรม
1.1 เดินรณรงค์สร้างจิตสานึกปลูกฝังและป้องกันต่อต้านการทุจริต
1.2 ค่ายคุณธรรมนาสู่เขตสุจริต

50,000

เม.ย.-ส.ค.62

กลุ่มอานวยการ/
กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา

2. การปรับฐานความคิดสร้างจิตสานึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทน
ต่อการทุจริต
กิจกรรม
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางเขตพื้นที่การศึกษา
"สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์
สุจริต รับผิดชอบ สามัคคี มีจิตสาธารณะ"

100,000

เม.ย.-ส.ค.62

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล/กลุ่ม
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

๕
แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

3.การยกระดับการทางานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
กิจกรรม
1) ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
2) ประชุมชี้แจงเตรียมรับการประเมิน ITA
3) ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)
4) จัดทารายงานผลทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
4.การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชน
กิจกรรม
1) ประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบการป้องกันการทุจริต และสร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการดาเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
การต่อต้านการทุจริต ของ สพป.เลย เขต 2
5.การจัดการฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริต
กิจกรรม ประชุมจัดทาฐานข้อมูล โรงเรียนสุจริต
รวมทั้งสิ้น

60,000

เม.ย.-ก.ค.62

40,000

เม.ย.-ส.ค.62

10,000
260,000

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา/
กลุ่มบริหาร
การเงินและ
สินทรัพย์/หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน
กลุ่มนโยบาย
และแผน/กลุ่ม
อานวยการ
กลุ่ม ICT

รายงานการประชุม
วางแผนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ครั้งที่ 2 /2562 วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ สพป.เลย เขต ๒
****************************************************
ผู้มาประชุม
ตามเอกสารบัญชีลงเวลาการประชุม
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ประธานในการประชุม นายมหิทธา พรหมลิ กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระ
การประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1.

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
๑.การลงพื้นที่นิเทศ กากับ และติดตามการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 สถานที่อาคารรวมใจชั้น 2 และการประชุมจัดประชุมเพื่อยกระดับ
การทางานให้สอดคล้องกับการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง
ประชุมเฉลิมพระเกียรติ
๒.ในวันที่ ๕ มิ.ย.๖๒ มีการประชุมเพื่อเตรียมการต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตจากประเทศออสเตรีย
ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ติดตามเรื่องห้องสมุดเคลื่อนที่ ซึ่งจะลงพื้นที่ที่โรงเรียนบ้านผาหวาย
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ 1 /2562 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
ให้ที่ประชุมรับรอง
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ การประชุมจัดประชุมเพื่อยกระดับการทางานให้สอดคล้องกับการประเมิน ITA ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต ๒ (คาสั่งฯ)
3.2 การลงพื้นที่นิเทศ กากับ และติดตามการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562
3.3 การศึกษาดูงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและองค์กรคุณธรรมต้นแบบจากสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562
3.4 รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal integrity and Transparency Assessment : IIT)
ให้เข้าไปตอบแบบสอบถามในระหว่างวันที่ 3-14 มิถุนายน 2562 โดยในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 สพฐ.จะส่งลิ้ง
จานวนผู้ตอบ IIT มายังผู้รับผิดชอบเพื่อให้กากับติดตามการประเมินให้ครบตามจานวนที่ สพฐ.กาหนด
3.5 รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External integrity and Transparency Assessment :
EIT) ให้เข้าไปตอบแบบสอบถามในระหว่างวันที่ 18-28 มิถุนายน 2562 สพฐ.จะส่งช่องทางการตอบไปยังอีเมล์
ส่วนตัวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกโดยตรง
3.6 การตอบคาถามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data integrity and
Transparency Assessment: OIT) ในระหว่างวันที่ 1-12 กรกฎาคม 2562 โดยส่งข้อมูลผ่านระบบ Online

3.7 รายงานการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
ผู้รับผิดชอบ
1.กลุ่มอานวยการ/กลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม
การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตด้วย
กิจกรรมสุจริตดีที่ สพป.เลย เขต 2 โดยจะ
จัดกิจกรรม เดินรณรงค์สร้างจิตสานึก
ปลูกฝังและป้องกันต่อต้านการทุจริต ค่าย
คุณธรรมนาสู่เขตสุจริต

2.กลุ่มบริหารงานบุคคล/ รับผิดชอบเรื่องการปรับฐานความคิดสร้าง
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร จิตสานึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทน
ทางการศึกษา
ต่อการทุจริต โดยจัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
"สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและปลูกฝัง
ความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิต
สาธารณะ" ภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (เขตสุจริต) ในระหว่างวันที่ 57 กรกฎาคม 2562
3.กลุ่มนิเทศติดตามและ
การยกระดับการทางานให้สอดคล้องกับการ
ประเมินผลการจัด
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
การศึกษา/กลุ่มบริหาร
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
การเงินและสินทรัพย์/
-ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน
-จัดประชุมเพื่อยกระดับการทางานให้
สอดคล้องกับการประเมิน ITA ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
-ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
-จัดทารายงานผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
4.กลุ่มนโยบายและแผน/ การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและ
กลุ่มอานวยการ/กลุ่ม ICT สาธารณชน โดยจัดกิจกรรมประชุม
ปฏิบัติการพัฒนาระบบการป้องกันการ
ทุจริต และสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ
การดาเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และการต่อต้านการทุจริต ของ สพป.เลย
เขต 2ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วัน/เวลา/สถานที่
กลุ่มเป้าหมาย
วันที่ 26 มิถุนายน
นักเรียนชั้น
2562
ประถมศึกษาปีที่ 5-6
ณ โรงเรียนบ้านนาวัว ในกลุ่มเครือข่าย
จานวน 120 คน
ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรใน สพป.เลย
เขต 2
ในระหว่างวันที่ 5-7 บุคลากรใน สพป.เลย
กรกฎาคม 2562 ณ เขต 2 จานวน 65
สานักปฏิบัติธรรม
คน
พุทธบารมี ต.วัดธาตุ
อ.เมือง จ.หนองคาย

- 7 มิถุนายน 2562
- 11 มิถุนายน
2562
- 1-12 กรกฎาคม
2562
-สิงหาคม 2562

-คณะกรรมการ
ดาเนินงาน 30 คน
-บุคลากรใน สพป.เลย
เขต 2 ผู้บริหารหรือ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนสุจริต
จานวน 200 คน

วันที่ 19 มิถุนายน
2562 ณ สพป.เลย
เขต 2

บุคลากรใน สพป.เลย
เขต 2 ทุกคน

3.8 รายงานการกากับ ติดตาม ตรวจสอบข้อมูล OIT สรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10
O11
O12
O13
O14
O15
O16
O17

กลุ่มอานวยการ
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน
ทุกกลุ่มงาน
ทุกกลุ่มงาน
ทุกกลุ่มงาน
กลุ่มอานวยการ
ทุกกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารการเงินฯ
กลุ่มบริหารการเงินฯ
กลุ่มบริหารการเงินฯ
กลุ่มบริหารการเงินฯ
กลุ่มบริหารการเงินฯ
กลุ่มบริหารการเงินฯ
กลุ่มบริหารการเงินฯ

O18
O19
O20
O21
O22
O23
O24

ดาเนินการ กาลัง
แล้ว
ดาเนินการ

























ตัวชี้วัด

O25
O26
O27
O28
O29
O30
O31
O32
O33
O34
O35
O36
O37
O38
O39
O40

O41
O42
O43
O44
O45
O46
O47
O48

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มอานวยการ
ทุกกลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มอานวยการ
ทุกกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารการเงินฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ทุกกลุ่มงาน

ดาเนินการ
แล้ว

กาลัง
ดาเนินการ


























มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การกากับ ติดตาม ตรวจสอบข้อมูล OIT ครั้งต่อไป
การประชุมคณะกรรมการกากับ ติดตาม ตรวจสอบข้อมูล OIT กาหนดวันที่ 25 มิถุนายน
2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ โดยตรวจสอบข้อมูลในระบบ online ส่งข้อมูลที่นางสาวขวัญจิรา พรมใจ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ

๔.2 มอบหมายผู้รับผิดชอบในการประชุมเพื่อยกระดับการทางานให้สอดคล้องกับการประเมิน ITA
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 (กาหนดการ)
1) รับ-ส่งวิทยากร นายสายัณห์ ทองแท้ นางอารยา ชาติอิสรพงศ์
2) รับลงทะเบียน นางสาวสุนิสา บุญปัน นางสาวยุวดี วังคีรี
3) พิธีกร/พิธีการ นางจริยา สุวรรณศรี
4) ปฏิคม บุคลากรกลุ่มอานวยการ
5) สถานที่ นายประยงยุทธ ธีระนันท์ และบุคลากรกลุ่มอานวยการ
6) ควบคุมเครื่องเสียง/คอมพิวเตอร์ นางสาวกุลธิดา สนธิมูล นางสาวขวัญจิรา พรมใจ
นายอุทัย สียอด
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
4.๓ การลงพื้นที่นิเทศ กากับ และติดตามการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562
- กาหนดการ
- คาสั่งคณะกรรมการดาเนินงาน
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
-ไม่มี
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
นางยุวดี ชุมปัญญา
ผู้จดรายงานการประชุม
นายมหิทธา พรหมลิ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

