รายงานผลการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติราชการดานการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
จังหวัดศรีสะเกษ
ประจำป%งบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
กลุ3มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร 045 – 611139
มีนาคม 2564

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)
ยุทธศาสตร/ที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
กลยุทธ/ที่ 1 ปรับความคิดทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยกระหวางผลประโยชน/สวนตัวและผลประโยชน/สวนรวม
เปาหมาย
หนวยงาน
ที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ/
หนวย คาเปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ
รับผิดชอบ
นับ
ครั้ง
12
ไมใช/งบประมาณ 1 ต.ค. 63 - 30 สํานักงานสถิติจังหวัดศรีสะ
การปรับฐานความคิดเจ/าหน/าที่
1 การจัดบอรด “NSO โปรงใส” เพื่อ จํานวนครั้งที่ได/ดําเนินการ
ก.ย. 64
เกษ
จัดทําบอรด "NSO โปรงใส"
ในองคกรให/มีคานิยม รวมต/าน
เผยแพรเอกสารเกี่ยวกับเรื่อง
การทุจริตมีจิตสํานึกสาธารณะ
คุณธรรม จริยธรรมและการ
และสามารถแยกแยะระหวาง
ป(องกันการทุจริต
ผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวมและการ
สร/างกระบวนการกลอมเกลา
ทางสังคมในการป(องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอยางเป6น
ระบบ
2 โครงการเสริมสร/างจริยธรรม
ข/าราชการสํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดศรีสะเกษ

ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ไม
น/อยกวาร/อยละ 86

3 โครงการฝNกอบรมพัฒนากร
ระหวางประจําการด/านการ
เปลี่ยนแปลง ปO พ.ศ. 2564

พัฒนากรมีความรู/ เกี่ยวกับการ จํานวนพัฒนากรมีความเข/าใจ
ในบทบาทในการขับเคลื่อน
จัดซื้อจัดจ/าง โครงการโคก
หนอง นา โมเดล
กระบวนงาน โคก หนอง นา
โมเดล มีความรู/ในระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ/าง โครงการโคก
หนอง นา โมเดล ร/อยละ 80

สํานักงานพัฒนาชุมชนปลอด
การทุจริตประพฤติมิชอบ
ประชาชนมีความศรัทธาใน
การพัฒนาชุมชน

ผลการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
แล/ว จํานวน 6
ครั้ง
อยูระหวาง
ดําเนินการ
จํานวน 6 ครั้ง

คน

136

5,000 บาท

1 ต.ค. 63 - 30 สํานักงานพัฒนุมชนจังหวัด
ก.ย. 64
ศรีสะเกษ

อยูระหวาง
ดําเนินการ
ไตรมาส 3 - 4

คน

96

145,700 บาท

1 ต.ค. 63 - 30 สํานักงานพัฒนุมชนจังหวัด
ก.ย. 64
ศรีสะเกษ

อยูระหวาง
ดําเนินการ
ไตรมาส 3 - 4

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)
ยุทธศาสตร/ที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
กลยุทธ/ที่ 1 ปรับความคิดทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยกระหวางผลประโยชน/สวนตัวและผลประโยชน/สวนรวม
เปาหมาย
หนวยงาน
ที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ/
หนวย คาเปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ
รับผิดชอบ
นับ
4 รณรงคเผยแพรการป(องกันและ
จํานวนชองทางการรณรงค
จํานวนชองทางการรณรงค
ชองทาง
3
ไมใช/งบประมาณ 1 ต.ค. 63 - 30 สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ปราบปรามการทุจริต
เผยแพรและประชาสัมพันธไม เผยแพรและประชาสัมพันธ
ก.ย. 64
ศรีสะเกษ
น/อยกวา 3 ชองทาง
จังหวัดมีชองทางในการรณรงค
และประชาสัมพันธการป(องกัน
และปราบปรามการทุจริต

ผลการ
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ
ไตรมาส 3 - 4

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)
ยุทธศาสตร/ที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
กลยุทธ/ที่ 2 สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ/

1 แผนปฏัติการด/านการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของสํานักงาน
พาณิชยจังหวัดศรีสะเกษ ประจําปO
งบประมาณ พ.ศ. 2564
1.1 กิจกรรม "เสริมสร/างคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติหน/าที่"
ปTญหาการร/องเรียนเจ/าหน/าที่
ภายในสังกัด กรณีฝVาฝWน
จริยธรรมและจรรยาข/าราชการ
ไมเกินร/อยละ 3 ตอปO
1.2 กิจกรรมการประกาศยกยอง
การทําความดี มีความสุจริต จิต บุคลากรในสังกัดสํานักงาน
อาสาของบุคลากรและเจ/าหน/าที่ พาณิชยจังหวัดศรีสะเกษ ได/รับ
ในสังกัดสํานักงานพาณิชยจังหวัด การประกาศยกยอง จํานวน 2
ครั้ง
ศรีสะเกษ

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หนวย
คา
นับ เปาหมาย

ครั้ง

12

ครั้ง

2

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ผลการ
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ
ไตรมาส
3-4

สํานักงานพาณิชจังหวัด
ศรีสะเกษ

2 จัดกิจกรรมแสดงพลังตอต/านการ
ทุจริต

จํานวนข/าราชการและพนักงาน สร/างจิตสํานึกและคานิยมใน
ราชการ ที่แสดงพลังตอต/าน การตอต/านการทุจริต ให/กับ
การทุจริตไมน/อยกวาร/อยละ 80 ข/าราชการและพนักงานราชการ

ราย

80

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดศรี
สะเกษ

3 เผยแพรความรู/ด/านการป(องกัน
การทุจริต

จํานวนข/าราชการและพนักงาน ข/าราชการและพนักงาน
ราชการได/รับความรู/ด/านการ ราชการได/รับความรู/ด/านการ
ป(องกันและปราบปรามการ
ป(องกันการทุจริตเพิ่มขึ้น
ทุจริตฯ

ครั้ง

12

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดศรี
สะเกษ

อยูระหวาง
ดําเนินการ
ไตรมาส
3-4
อยูระหวาง
ดําเนินการ
ไตรมาส
3-4

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)
ยุทธศาสตร/ที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
กลยุทธ/ที่ 2 สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ/

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หนวย
คา
นับ เปาหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ผลการ
ดําเนินการ

4 โครงการเสริมสร/างสมรรถนะ
จํานวนครั้งในการเสริมสร/าง
สมรรถนะบุคลากรของ
บุคลากรของสํานักงาน
ประกันสังคมโดยสอดแทรกเนื้อหา สํานักงานประกันสังคม
การสร/างจิตสํานึก คุณธรรม ความ
โปรงใส การตอต/านการทุจริต
ประพฤติมิชอบไว/ในโครงการ

บุคลากรมีทัศนคติที่ดีตอการ
ทํางานรวมกัน และตอองคกร
สร/างความผูกพันธตอองคกร
และความสัมพันธอันดีระหวาง
เพื่อนรวมงาน รวมทั้งรวมสร/าง
วัฒนธรรมองคกรที่ดี

จํานวน

1

152000 บาท

1 ต.ค. 63 - 31
มี.ค. 64

สํานักงานประกันสังคม
จังหวัดศรีสะเกษ

ดําเนินการ
แล/ว

5 การประชุมประจําเดือนของ
บุคลากรในสังกัด โดยการ
สอดแทรกความรู/ คุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสํานึก สาธารณะ
จิตอาสา และความเสียสละเพื่อ
สวนรวม

จํานวนครั้งที่มีความสอดแทรก
ความรู/คุณธรรม จริยธรรมฯ ใน
การประชุมประจําเดือน
บุคลากรในสังกัด

บุคลากรมีจิตสํานึกในการไม
กระทําผิดวินัยมีคุณธรรม
จริยธรรม จิตสํานึกสาธารณนะ
จิตอาสาและความเสียสละ
เพื่อสวนรวม

ครั้ง

12

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานป(องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ศรีสะเกษ

ดําเนินการ
แล/ว จํานวน
6 ครั้ง
อยูระหวาง
ดําเนินการ
6 ครั้ง

6 กิจกรรมเผยแพรให/ความรู/เพื่อ
เสริมสร/างและป(องกันการกระทํา
ผิดวินัย ปลูกฝTงความพอเพียง มี
วินัย ซื่อสัตย สุจริต

จํานวนครั้งที่มีกิจกรรมเผยแพร บุคลากรมีจิตสํานึกในการไม
ความรู/เพื่อเสริมสร/างและ
กระทําผิดวินัย ซึ่งอาจเอื้อตอ
ป(องกันการกระทําผิดวินัยฯ
การทุจริตได/

ครั้ง

12

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานป(องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ศรีสะเกษ

ดําเนินการ
แล/ว จํานวน
6 ครั้ง
อยูระหวาง
ดําเนินการ
6 ครั้ง

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)
ยุทธศาสตร/ที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
กลยุทธ/ที่ 2 สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ/

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หนวย
คา
นับ เปาหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ผลการ
ดําเนินการ

จํานวนบุคลากรเข/ารวม
7 ประกาศเจตจํานงสุจริตในการ
บริหารงานมุงนําสูการเป6นองคกรที่ กิจกรรมไมน/อยกวาร/อยละ
100
ยึดมั่นในหลักคุณธรรม เทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย และการลงเวลา
ปฏิบัติงานของบุคลากรใน
หนวยงาน ด/วย QR Code สแกน
เวลาเข/า - ออก

บุคลากรในหนวยงานทุกคนมี
ความรู/ความเข/าใจในการ
บริหารงานองคกรที่มีความ
โปรงใส

ครั้ง

1

500 บาท

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานคลังจังหวัด
ศรีสะเกษ

อยูระหวาง
ดําเนินการ
ไตรมาส
3-4

8 โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ

จํานวนผู/เข/ารวมโครงการไม
น/อยกวาร/อยละ 60

ครั้ง

1

ไมใช/งบประมาณ

12 มี.ค. 64

สํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดศรีสะเกษ

ดําเนินการ
แล/ว

9 การประชุมประจําเดือนโดยมีการ
สอดแทรก วาระการประชุม
เกี่ยวกับการป(องกันและปราบการ
ทุจริตภาครัฐ

จํานวนบุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานด/วยความซื่อสัตย
สุจริตโปรงใส ตรวจสอบได/ไม
น/อยกวา 19 คน

ผู/เข/ารวมโครงการมีความรู/
ความสามารในการเข/ารวม
โครงการฯ
ข/าราชการและเจ/าหน/าที่
ปฏิบัติงานด/วยความโปรงใส

คน

18

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานประมงจังหวัดศรี
สะเกษ

อยูระหวาง
ดําเนินการ
ไตรมาส
3-4

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)
ยุทธศาสตร/ที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
กลยุทธ/ที่ 2 สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ/

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หนวย
คา
นับ เปาหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ผลการ
ดําเนินการ

10 โครงการประชุมเพื่อเพิ่ม
จํานวนเจ/าหน/าที่การเงินมี
ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน ความรู/ ความเข/าใจ ระเบียบ
เบื้องต/น
กระทรวงการคลังวาด/วยการ
จัดซื้อจัดจ/าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กระบวนการจัดซื้อจัดจ/าง งาน
ขุดโครงการโคก หนอง นา
โมเดล การเบิกคาใช/จายในการ
เดินทางไปราชการ ไมน/อยกวา
22 คน

เจ/าหน/าที่การเงินฯ สามารถ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ/างและ
การบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560
การจัดซื้อจัดจ/าง งานขุด
โครงการ โคก หนอง นา โมเดล
การเบิกคาใช/จายเดินทางไป
ราชการ
มีความรู/ในข/อพึงระวังในการ
ปฏิบัติงาน

คน

22

36,000 บาท

1 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดศรีสะเกษ

อยูระหวาง
ดําเนินการ
ไตรมาส
3-4

บุคลากรในสังกัดสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ มี
ความมุงมั่นปฏิบัติหน/าที่ปฏิบัติ
ตนปฏิบัติงานด/วยความซื่อสัตย
สุจริตตลอดจนสงเสริมให/มี
ระบบและกระบวนการกลอม
เกลาทางสังคมเพื่อต/านทุจริต
ปลูกฝTงทัศนคติคานิยมในการ
ป(องกันตอต/านการทุจริต ไม
น/อยกวา 47 คน

บุคลากรในสังกัดสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
เกิดทัศนคติและคานิยมในการ
ป(องกันและตอต/านการทุจริต
และคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักธรรมาภิบาลสามารถปฏัติ
งานด/วยความโปรงใสตรวจสอบ
ได/

คน

47

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ศรีสะเกษ

อยูระหวาง
ดําเนินการ
ไตรมาส
3-4

11 กิจกรรมเสริมสร/างความรู/และ
ทัศนคติเกี่ยวกับความซื่อสัตย
สุจริตและการป(องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)
ยุทธศาสตร/ที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
กลยุทธ/ที่ 2 สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

12 โครงการสร/างความปรองดอง
สมานฉันท โดยใช/หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา (หมูบ/านรักษาศีล
5)
13 เผยแพรเอกสารที่เกี่ยวข/องกับการ
รณรงคการสร/างคุณธรรม
จริยธรรม ในองคกรโดยเผยแพร
ทางเว็บไซตของสํานักงาน

14 โครงการฝNกอบรมสัมมนา เรื่อง
การป(องกันและปราบปรามการ
ทุจริตโดยเผยแพรข/อมูลขาวสาร
ประชาสัมพันธทางเว็บไซตของ
สํานักงานๆ ภายใต/ภารกิจของ
สํานักงานฯ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ/

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หนวย
คา
นับ เปาหมาย
ร/อยละ

หมูบ/าน 150,000 บาท
ต/นแบบ
2 หมูบ/าน

ระยะเวลาดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ผลการ
ดําเนินการ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดศรีสะเกษ

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดศรีสะเกษ

8

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดศรีสะเกษ

อยูระหวาง
ดําเนินการ
ไตรมาส
3-4

19

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดศรีสะเกษ

อยูระหวาง
ดําเนินการ
ไตรมาส
3-4

จํานวนของหมูบ/านที่ได/รับ
ทราบและตอบรับการเข/ารวม
กิจกรรมโครงการ

หมูบ/านที่เข/าโครงการเป6น
หมูบ/านรักษาศีล 5

จํานวนเผยแพรเอกสารที่
เกี่ยวข/องกับการรณรงคการ
สร/างคุณธรรม จริยธรรม ใน
องคกรโดยเผยแพรทางเว็บไซต
ของสํานักงานฯ

เผยแพรเอกสารที่เกี่ยวข/องกับ
การรณรงคการสร/างคุณธรรม
จริยธรรม ในองคกรโดย
เผยแพรทางเว็บไซตสํานักงานฯ
อยางตอเนื่อง

ครั้ง

12

จํานวนครั้งในการถายทอด
ความรู/ในการป(องกันและ
ปราบปรามการทุจริตฯ

ประชาชนมีชองทางในการรับรู/
ข/อมูลขาวสารในการป(องกัน
และปราบปรามการทุจริตฯ

ครั้ง

เพื่อสงเสริมและเป6นเครื่องมือ
ในการปลุกจิตสํานึกเพื่อให/
บุคลากรมีความรับผิดชอบและ
ดําเนินการด/วยความมี
คุณธรรมจริยธรรมตอต/านการ
ทุจริต

คน

15 กิจกรรมประกาศเจตจํานงสุจริต บุคลากรในสังกัด และ
เสริมสร/างคุณธรรมและความ
ผู/เข/ารวมกิจกรรม ไมน/อยกวา
โปรงใสในการบริหารงาน และการ 19 คน
ปฏิบัติงาน

งบประมาณ

อยูระหวาง
ดําเนินการ
ไตรมาส
3-4
ดําเนินการ
แล/ว จํานวน
6 ครั้ง
อยูระหวาง
ดําเนินการ
6 ครั้ง

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)
ยุทธศาสตร/ที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
กลยุทธ/ที่ 2 สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

16 กิจกรรมพัฒนาองคความรู/ด/านการ บุคลากรในสังกัด และ
ผู/เข/ารวมกิจกรรม ไมน/อยกวา
สงเสริมคุณธรรม และจริยธรรม
ข/าราชการและเจ/าหน/าที่ของรัฐ
19 คน

ผลลัพธ/

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หนวย
คา
นับ เปาหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ผลการ
ดําเนินการ

บุคลากรในหนวยงาน จํานวน
19 คน มีความรู/ความเข/าใจใน
โครงการพัฒนาองคความรู/ด/าน
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ข/าราชการและเจ/าหน/าที่ของรัฐ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการทํางานให/มีคุณลักษณะ
เป6นข/าราชการที่มีคุณธรรม
จริยธรรม

คน

19

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดศรีสะเกษ

อยูระหวาง
ดําเนินการ
ไตรมาส
3-4

17 กิจกรรมสร/างจิตสํานึกและ
ตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต
- สร/างจิตสํานึกและความตระหนัก
ในจิตสาธารณะ
- กิจกรรมจิตอาสาทุกเดือน ๆ ละ
1 ครั้ง

ร/อยละ 100 ของบุคลากรใน
สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
ศรีสะเกษ

บุคลากรเป6นผู/มีความซื่อสัตย
และมีจิตสาธารณะในการ
ปฏิบัติหน/าที่

คน

50

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดศรีสะเกษ

อยูระหวาง
ดําเนินการ
ไตรมาส
3-4

18 กิจกรรมสร/างจิตสํานึกและ
ตระหนักในการตอต/านการทุจริต
- สร/างคานิยม สังคมคุณธรรม
ต/านการทุจริต โดยการประกาศ
คานิยมองคกรและให/เจ/าหน/าที่ทุก
คนถือปฏิบัติ

ร/อยละ 100 ของบุคลากรใน
สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
ศรีสะเกษ

บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม
ไมมีการทุจริต

คน

50

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดศรีสะเกษ

อยูระหวาง
ดําเนินการ
ไตรมาส
3-4

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)
ยุทธศาสตร/ที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
กลยุทธ/ที่ 3 ประยุกต/หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปBนเครื่องมือตานทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1 กิจกรรมสงเสริมการปฏิบัติงาน

จํานวนผู/เข/ารวมประชุม และ
ด/วยหลักคุณธรรม จริยธรรม และ เข/ารวมกิจกรรม ไมน/อยกวา
ธรรมาภิบาลการประชุมหนวยงาน 30 คน

2 กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาทักษะ

ด/านการประกอบอาชีพ"การ
ดําเนินชีวิตปรัชญาพอเพียงและ
การทําปุbยอินทรีย" ประจําปO
งบประมาณ 2564
3 กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาทักษะ
ด/านการประกอบอาชีพประจําปO
งบประมาณ พ.ศ. 2564
"การศึกษาดูงานวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม
4 โครงการจิตอาสาพอเพียงต/านทุจริต

ผลลัพธ/
บุคลากรในสังกัดมีความรู/ด/าน
คุณธรรมจริยธรรมฯ ในการ
ปฏิบัติงาน

เปาหมาย
หนวยงาน
ผลการ
หนวย
คา
งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ
รับผิดชอบ
ดําเนินการ
นับ เปาหมาย
คน
30
ไมใช/งบประมาณ 1 ต.ค. 63 - 30 สํานักงาน
อยูระหวาง
ดําเนินการ
ก.ย. 64
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล/อมจังหวัดศรีสะเกษ ไตรมาส
3-4
คน
30
5,500 บาท
8 มี.ค. 64
สํานักงานคุมประพฤติ
อยูระหวาง
จังหวัดศรีสะเกษ
ดําเนินการ
ไตรมาส
3-4

จํานวนผู/เข/ารวมประชุม และ
เข/ารวมกิจกรรม ไมน/อยกวา
30 คน

ประชาชนมีทักษะด/านการ
ประกอบอาชีพ"การดําเนินชีวิต
ปรัชญาพอเพียงและการทําปุbย
อินทรีย"

จํานวนผู/เข/ารวมประชุม และ
เข/ารวมกิจกรรม ไมน/อยกวา
30 คน

ประชาชนมีทักษะด/านการ
ประกอบอาชีพ

คน

30

2,600 บาท

15 มิ.ย. 64

จํานวนบุคลากรในสังกัด
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรี
สะเกษ เป6นต/นแบบที่ดีและมี
ความเป6นจิตอาสาในการทํา
ความดีสร/างประโยชน
สาธารณะพร/อม รับใช/
ประชาชนในสังคมและ
ประเทศชาติ ไมน/อยกวา 47
คน

บุคลากรในสังกัดสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ตระหนักถึงความเป6นจิตอาสา
และสามารถนําแนวทางไป
ประยุกตใช/ในการปฏิบัติงาน
และการใช/ชีวิตประจําวัน

คน

47

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดศรีสะเกษ

อยูระหวาง
ดําเนินการ
ไตรมาส
3-4

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ศรีสะเกษ

อยูระหวาง
ดําเนินการ
ไตรมาส
3-4

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)
ยุทธศาสตร/ที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
กลยุทธ/ที่ 3 ประยุกต/หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปBนเครื่องมือตานทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

5 สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลัก

เศรษฐกิจ

6 โครงการสงเสริมการดําเนินชีวิต

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

7 เสริมสร/างความรู/เกี่ยวกับการ

ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ปฏิบัติงานที่สุจริตโปรงใสแก
บุคลากรเพื่อประยุกตใช/ในการ
ปฏิบัติงานที่สุจริตโปรงใส
8 สร/างจิตสํานึกและความตระหนัก

แกบุคลากร
- สงเสริมให/ใช/หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช/ในชีวิตประจําวัน

ตัวชี้วัด
จํานวนครั้งในการจัดอบรม
สงเสริมการเรียนรู/เกี่ยวกับการ
ดําเนินชีวิตตามหลักเศษฐกิจ
พอเพียง
- ครูนักเรียนในเขตปฏิรูปที่ดิน
เข/ารวมโครงการไมน/อยกวา
ร/อยละ 80
- ครู นักเรียนในเขตปฏิรูปที่ดิน
ฯ เข/ารวมโครงการ มีความรู/
ความเข/าใจเกี่ยวกับการดําเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ไมน/อยกวา ร/อยละ 80

ผลลัพธ/
ผู/เข/ารวมอบรมมีความรู/
เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตตาม
หลักเศษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย
หนวยงาน
หนวย
คา
งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ
รับผิดชอบ
นับ เปาหมาย
ครั้ง
4
ไมใช/งบประมาณ 1 ต.ค. 63 - 30 สํานักงานปฏิรูปที่ดิน
ก.ย. 64
จังหวัดศรีสะเกษ

ผลการ
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ
ไตรมาส
3-4
อยูระหวาง
ดําเนินการ
ไตรมาส
3-4

ครู นักเรียนในเขตปฏิรูปที่ดินฯ
เข/ารวมโครงการ มีความรู/
ความเข/าใจเกี่ยวกับการดําเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

คน

170

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดศรีสะเกษ

จํานวนผู/เข/ารวมอบรม
เสริมสร/างความรู/เกี่ยวกับการ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ปฏิบัติงาน จํานวน 20 คน

ผู/เข/ารวมอบรมความรู/เกี่ยวกับ
การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ปฏิบัติงานที่สุจริตโปรงใสแก
บุคลากรเพื่อประยุกตใช/ในการ
ปฏิบัติงานที่สุจริตโปรงใส

คน

20

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานสหกรณจังหวัด
ศรีสะเกษ

อยูระหวาง
ดําเนินการ
ไตรมาส
3-4

ร/อยละ 100 ของบุคลากรใน
สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
ศรีสะเกษ

บุคลากรนําหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช/ในการปฏิบัติ
หน/าที่ราชการ

คน

50

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดศรีสะเกษ

อยูระหวาง
ดําเนินการ
ไตรมาส
3-4

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)
ยุทธศาสตร/ที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
กลยุทธ/ที่ 3 ประยุกต/หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปBนเครื่องมือตานทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

9 โครงการขยายผลโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริระดับ
อําเภอ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ/

จํานวนผู/เข/ารวมโครงการในแต ผู/เข/ารวมโครงการสามารถนํา
ละอําเภอ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกตใช/เป6นเครื่องมือ
ตอต/านการทุจริต

เปาหมาย
หนวยงาน
หนวย
คา
งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ
รับผิดชอบ
นับ เปาหมาย
อําเภอ
22
220,000 บาท 1 ต.ค. 63 - 30 ที่ทําการปกครองจังหวัด
ก.ย. 64
ศรีสะเกษ

ผลการ
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ
ไตรมาส
3-4

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)
ยุทธศาสตร/ที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
กลยุทธ/ที่ 4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ/

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หนวย
คา
นับ เปาหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ผลการ
ดําเนินการ

1 จัดให/มีชองทางการรับเรื่อง
ร/องเรียนและรับฟTงข/อคิดเห็นที่
สะดวกและหลากหลาย

จํานวนชองทางรับเรื่อง
ประชาชนมีชองทางในการ
ร/องเรียน ไมน/อยกวา 5 ชองทาง ร/องเรียนและแสดงความ
คิดเห็นที่สะดวกและหลากหลาย

ชอง

5

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสง
แวดล/อมจังหวัดศรีสะเกษ

อยูระหวาง
ดําเนินการ
ไตรมาส
3-4

2 แสดงเจตนารมณตอต/านคอรรัปชัน
"พม.โปรงใส" กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย
- เพื่อแสดงเจตนารมณของ
ผู/บริหารและเจ/าหน/าที่ สํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัดศรีสะเกษในการ
มุงมั่นแก/ไขปTญหาการทุจริตอยาง
ตอเนื่อง

ร/อยละ 100 ของบุคลากรใน
สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
ศรีสะเกษ

บุคลากรมุงเน/นแก/ไขปTญหา
การทุจริตอยางตอเนื่อง

คน

50

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดศรีสะเกษ

อยูระหวาง
ดําเนินการ
ไตรมาส
3-4

สอดแทรกความรู/ด/านการ
ป(องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

อําเภอ

3

320,000 บาท

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

ที่ทําการปกครองจังหวัดศรี
สะเกษ

อยูระหวาง
ดําเนินการ
ไตรมาส
3-4

จํานวนอําเภอชายแดนที่เข/า
3 โครงการสร/างความสัมพันธ
ระหวางประชาชนกับประชาชนใน รวมโครงการ
พื้นที่ชายแดน (People to
people Connectivity)

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)
ยุทธศาสตร/ที่ ๒ “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”
กลยุทธ/ที่ 2 เรงรัดการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐทุกระดับ
เปาหมาย
หนวยงาน
ผลการ
ระยะเวลา
ดําเนินงาน คา
ที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ/
หนวย
งบประมาณ
รับผิดชอบ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
นับ
เปาหมาย
ครั้ง
1 ครั้ง
ไมใช/
1 ต.ค. 63 - สํานักงานประมง อยูระหวาง
1 เข/ารวมประชุม/กิจกรรม วัน
จํานวนครั้งของการเข/า บุคลากรที่เข/ารวมฯ มี
งบประมาณ 30 ก.ย. 64 จังหวัดศรีสะเกษ ดําเนินการ
ตอต/านการทุจริตของจังหวัดศรีสะ รวมประชุม/กิจกรรม จิตสํานึกตระหนักถึงความ
ไตรมาส 3 - 4
เกษ เพื่อสร/างจิตสํานึก คานิยม แตละครั้ง ไมน/อยกวา ซื่อสัตย สุจริตรวมป(องกัน
คุณธรรม จริยธรรรม และ
1 ครั้ง
และปราบปรามการทุจริต
ตระหนักรู/เรื่องความซื่อสัตยสุจริต
2

ประมวลจริยธรรมข/าราชการและ
บังคับวาด/วยจรรยาข/าราชการ
สําหรับผู/บริหารและผู/ปฏิบัติงาน
และเจ/าหน/าที่ในวาระการประชุม
สํานักงาน

3

จํานวนบุคลากรใน
รณรงคเผยแพรประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม สํานักงาน
ของข/าราชการและลูกจ/าง และ
ข/อพึงระวังเกี่ยวกับพฤติกรรมที่
เข/าขายในการทุจริตเพื่อเป6นหลัก
ในการประพฤติปฏิบัติตน

จํานวนของการประชุม
ประมวลจริยธรรมเพื่อ
กําหนดเป(าหมายการ
ดําเนินงาน ปO 2565
ไมน/อยกวา 4 ครั้ง

ข/าราชการและผู/เข/ารวม
ประชุมรับทราบตามประมวล
จริยธรรมข/าราชการและ
บังคับวาด/วยจรรยา
ข/าราชการสําหรับผู/บริหาร
และผู/ปฏิบัติงาน

ครั้ง

4

ไมใช/
งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - สํานักงานปฏิรูป อยูระหวาง
30 ก.ย. 64 ที่ดินจังหวัดศรีสะ ดําเนินการ
เกษ
ไตรมาส 3 - 4

บุคลากรปฏิบัติงานตาม กฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข/อง

คน

50

ไมใช/
งบประมาณ

1 ต.ค. 63 30 ก.ย. 64

สํานักงาน
อยูระหวาง
สหกรณจังหวัด
ดําเนินการ
ศรีสะเกษ
ไตรมาส 3 - 4

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)
ยุทธศาสตร/ที่ ๒ “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”
กลยุทธ/ที่ 2 เรงรัดการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐทุกระดับ
เปาหมาย
ระยะเวลา
หนวยงาน
ผลการ
ดําเนินงาน คา
ที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ/
หนวย
งบประมาณ
ดําเนินการ
รับผิดชอบ
ดําเนินการ
นับ
เปาหมาย
คน
50
ไมใช/
1 ต.ค. 63 - สํานักานพัฒนา อยูระหวาง
4 สร/างจิตสํานึกและตระหนักใน
ร/อยละ 100 ของ
บุคลากรปฏิบัติหน/าที่ตาม
การประพฤติตามประมวล
บุคลากรในสํานักงาน มาตรฐานจริยธรรมและ
งบประมาณ 30 ก.ย. 64 สังคมและความ ดําเนินการ
จริยธรรม
พัฒนาสังคมและความ จรรยาบรรณวิชาชีพ
มั่นคงของมนุษย ไตรมาส 3 - 4
- กิจกรรมสงเสริมให/เจ/าหน/าที่
มั่นคงของมนุษย
จังหวัดศรีสะเกษ
ปฏิบัติหน/าที่โดยยึดหลัก
จังหวัดศรีสะเกษ
มาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
5

มาตรการสร/างความโปรงใสใน
การปฏิบัติราชการ
- กําหนดให/มีนโยบาย/ประกาศ/
คําสั่ง/ระเบียบเป6นแนวทาง
ปฏิบัติงานเพื่อสร/างกระบวนการ
ที่มีความโปรงใสตรวจสอบได/ทุก
ขั้นตอน
- สร/างความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคลให/เป6นไปตาม
หลักคุณธรรมทั้งในเรื่องการบรรจุ
แตงตั้ง โยกย/าย โอน เลื่อน
ตําแหนง/เงินเดือนและการ
มอบหมายงานดําเนินงานโดย
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
อยางเครงครัด

ร/อยละ 100 ของ
มีความโปรงใสในการ
บุคลากรในสํานักงาน บริหารงานบุคคล ไมถูก
พัฒนาสังคมและความ ร/องเรียนจากการดําเนินงาน
มั่นคงของมนุษย
จังหวัดศรีสะเกษ

ไมใช/
งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - สํานักงานพัฒนา อยูระหวาง
30 ก.ย. 64 สังคมและความ ดําเนินการ
มั่นคงของมนุษย ไตรมาส 3 - 4
จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)
ยุทธศาสตร/ที่ ๒ “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”
กลยุทธ/ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อใหไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป'ที่มีสัดสวนเหมาะสมกับการแกปPญหา
เปาหมาย
ดําเนินงาน
หนวยงาน
ที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ/
งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ
หนวย
คา
รับผิดชอบ
นับ เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินการ

1 โครงการสํารวจความพึงพอใจและ จํานวนครั้งที่ราษฎรผู/มารับ
ราษฎรผู/มารับบริการมีความ
ไมพึงพอใจตอการให/บริการของ
บริการกรอกแบบสอบถามตาม พึงพอใจ ในการให/บริการของ
สํานักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
โครงการในแตละเดือน
สํานักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
ไมน/อยกวาร/อยละ 80

ครั้ง

12

ไมใช/งบประมาณ 1 ต.ค. 64 - 30 สํานักงานที่ดินจังหวัด
ก.ย. 64
ศรีสะเกษ

2 ประเมินความพึงพอใจของ
จํานวนผู/มารับบริการและผู/มี
ผู/รับบริการและผู/มีสวนได/สวนเสีย สวนได/สวนเสีย ไมน/อยกวา
ทางเว็บไซตหนวยงาน
ร/อยละ 80

ครั้ง

30

สํานักงาน
อยูระหวาง
ทรั
พ
ยากรธรรมชาติ
แ
ละ
2 ต.ค. 64 - 30
ดําเนินการ
ไมใช/งบประมาณ
สิ
ง
่
แวดล/
อ
มจั
ง
หวั
ด
ศรี
ส
ะเกษ
ก.ย. 64
ไตรมาส
3-4
สํานักงานสาธารณสุข
อยูระหวาง
จั
ง
หวั
ด
ศรี
ส
ะเกษ
1 ต.ค. 64 - 30
ดําเนินการ
50,340 บาท
ก.ย. 64
ไตรมาส
3-4
สํานักงานสาธารณสุข
อยูระหวาง
จั
ง
หวั
ด
ศรี
ส
ะเกษ
ดําเนินการ
2 ต.ค. 64 - 30
121,780 บาท
ก.ย. 64
ไตรมาส
3-4

ผู/มาใช/บริการมีความพึงพอใจ
ในการรับบริการ

3 โครงการตรวจสอบภายใน
หนวยงานในสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

จํานวนหนวยงานที่ได/รับการ หนวยงานได/รับการตรวจสอบ หนวยงาน
ตรวจในทุกแหงคิดเป6น 100% ภายในทุกแหงคิดเป6น 100 % ในสังกัด

298

4 โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน
หนวยงานภาครัฐ (ITA)

จํานวนหนวยงานที่ผานการ
ประเมินร/อยละ 90

หนวยงาน
ในสังกัด

44

แตละหนวยงานผานการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสฯ ร/อยละ 90

ดําเนินการ
แล/วจํานวน 6
ครั้งอยู
ระหวาง
ดําเนินการ
จํานวน 6 ครั้ง

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)
ยุทธศาสตร/ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
กลยุทธ/ที่ ๒ การรายงานผลสะทอนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy cycle feedback)

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ/

1 โครงการสํารวจความพึงพอใจและ จํานวนครั้งราษฎรผู/มารับ
ราษฎรผู/มารับบริการมีความ
ไมพึงพอใจตอการให/บริการของ
บริการกรอกแบบสอบถามตาม พึงพอใจ ในการให/บริการของ
สํานักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
โครงการ
สํานักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
ไมน/อยกวาร/อยละ 80

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หนวย
คา
นับ เปาหมาย
ครั้ง

12

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักงานที่ดินจังหวัด
ศรีสะเกษ

ผลการ
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ
ไตรมาส
3-4

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)
ยุทธศาสตร/ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
กลยุทธ/ที่ 4 สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห/ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองค/กรปกครองทองถิ่น
เปาหมาย
หนวยงาน
ดําเนินงานคา
ที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ/
หนวย
งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ
รับผิดชอบ
นับ
เปาหมาย
1
จัดฝNกอบรมหลักสูตร"ระบบ
จํานวนผู/เข/ารวมอบรม ผู/เข/ารวมระบบมีความรู/
คน
120
30,000 บาท 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. สํานักงานคลัง
คํานวณราคากลางงานกอสร/าง ระบบการคํานวณราคา ความสามารถในการ
64
จังหวัดศรีสะเกษ
ของทางราชการด/วย
กลางฯ
คํานวณราคากลางงาน
อิเล็กทรอนิกสสําหรับเจ/าหน/าที่
กอสร/างของทางราชการ
ขององคกรปกครองสวนท/องถิ่น
ด/วยอิเล็กทรอนิกสสําหรับ
ในจังหวัดศรีสะเกษ
เจ/าหน/าที่ขององคกร
ปกครองสวนท/องถิ่น
1

โครงการพัฒนาและเสริมสร/าง
ศักยภาพเครือขาย ภาคราชการ
ภาคประชาสังคม ภาคี
เครือขายการป(องกันและเฝ(า
ระวังการทุจริตจังหวัดศรีสะเกษ

จํานวนของผู/เข/า
โครงการพัฒนาและ
เสริมสร/างศักยภาพ
เครือขาย ภาคราชการ
ภาคประชาสังคม ภาคี
เครือขายการป(องกัน
และเฝ(าระวังการทุจริต
จังหวัดศรีสะเกษ ไม
น/อยกวา 300 คน

ผู/เข/ารวมโครงการมี
ศักยภาพในการป(องกันและ
เฝ(าระวังการทุจริตจังหวัด
ศรีสะเกษ

คน

300

146,300 บาท

ผลการ
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ
ไตรมาส
3-4

5 เม.ย. 64
สํานักงาน
ดําเนินการแล/ว
(ระยะเวลา 1 วัน) จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)
ยุทธศาสตร/ที่ 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเนนเชิงรุก”
กลยุทธ/ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการเสริมสร/างความรู/เพื่อ
ยกระดับการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(ITA) จังหวัดศรีสะเกษ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ/

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หนวย
คา
นับ เปาหมาย

จํานวนของข/าราชการพลเรือน ข/าราชการพลเรือนและ
และข/าราชการองคกร
ข/าราชการองคกรปกครอง
ปกครองสวนท/องถิ่นเข/ารวม ท/องถิ่นนําความรู/จากการ
การอบรม ไมน/อยกวา 300 คน อบรมมาใช/เพื่อยกระดับการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใส (ITA) จังหวัดศรีสะเกษ

คน

300

2 โครงการสงเสริมธรรมาภิบาลและ จํานวนของข/าราชการที่เข/า
ข/าราชการมีความรู/ความเข/าใจ
ตอต/านการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมโครงการ ไมน/อย 170 คน ในการตอต/านการทุจริต
สํานักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
ประพฤติมิชอบ
ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ดําเนินการในวันเสารที่ 27
มีนาคม 2564)

ราย

170

3 การบูรณาการความรวมมือ
เครือขายให/เป6นไปในทิศทาง
เดียวกัน เชน การชวยเหลือ
สงเคราะหผู/ประสบภัย เป6นด/วย
ความรวดเร็วทั่วถึง และเป6นธรรม

ภัย

หนวยงานภาครัฐเอกชนที่
เกี่ยวข/องรวมบูรณาการกันใน
การดําเนินการให/ความ
ชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย
ได/ตามระเบียบ หลักเกณฑที่
เกี่ยวข/อง

ผู/ประสบภัย ได/รับความ
ชวยเหลือตามระเบียบ
หลักเกณฑที่เกี่ยวข/องเป6นไป
ด/วยความรวดเร็วทั่วถึง และ
เป6นธรรม

งบประมาณ
144,500 บาท

ระยะเวลาดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

5 เม.ย. 64
สํานักงานจังหวัดศรีสะเกษ ดําเนินการแล/ว
(ระยะเวลา 1 วัน)

24,000 1 ต.ค. 63 - 31
มี.ค. 64

3-4
ไมใช/งบประมาณ
(อัคคีภัย,
วาตภัย,
อุทกภัย,
ภัยแล/ง
อื่นๆ)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานที่ดินจังหวัด
ศรีสะเกษ

ดําเนินการแล/ว

สํานักงานป(องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดศรีสะเกษ

อยูระหวาง
ดําเนินการ
ไตมาส
3-4

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)
ยุทธศาสตร/ที่ 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเนนเชิงรุก”
กลยุทธ/ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

4 โครงการอบรมบุคลากรด/าน
กฎระเบียบตางๆ เพื่อสร/างความ
เข/มแข็งตอต/านการทุจริต
5 ตรวจแรงงานในระบบ

6 แนวปฏิบัติการรับเงินคาจ/างจาก
นายจ/างให/แกลูกจ/าง

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ/

จํานวนครั้งของการอบรม
บุคลากรด/านกฎระเบียบตางๆ
เพื่อสร/างความเข/มแข็งตอต/าน
การทุจริต ไมน/อยกวา 3 ครั้ง
จํานวนหนวยงานและบุคลากร
ตรวจแรงงานในระบบ

ผู/เข/ารวมอบรมมีความรู/ด/าน
กฎระเบียบตางๆ เพื่อสร/าง
ความเข/มแข็งตอต/านการทุจริต
หนวยงานสุจริตโปรงใส

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หนวย
คา
นับ เปาหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

ครั้ง

3

ไมใช/งบระมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

แหง/คน

150/
2,100

2,400 บาท

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานสวัสดิการและ
คุ/มครองแรงงานจังหวัด
ศรีสะเกษ

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานสวัสดิการและ
คุ/มครองแรงงานจังหวัด
ศรีสะเกษ

ไมมีเป(าหมายขึ้นอยูกับการยื่นคําร/องขอให/ชวยเหลือของลูกจ/าง

7 ZERO CORRUPTION
หนวยงานไมมีการทุจริตคอร
รัปชัน

หนวยงานสุจริต โปรงใส

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล/อมจังหวัดศรีสะ
เกษ
สํานักงานสวัสดิการและ
คุ/มครองแรงงานจังหวัด
ศรีสะเกษ

ผลการดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ
ไตมาส
3-4
อยูระหวาง
ดําเนินการ
ไตมาส
3-4
อยูระหวาง
ดําเนินการ
ไตมาส
3-4
อยูระหวาง
ดําเนินการ
ไตมาส
3-4

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)
ยุทธศาสตร/ที่ 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเนนเชิงรุก”
กลยุทธ/ที่ 2 สรางกลไกการปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด/าน
การจัดซื้อจัดจ/างภาครัฐด/วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส สําหรับเจ/าหน/าที่
ผู/ปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ
ในสวนภูมิภาค

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ/

จํานวนครั้งโครงการอบรมเชิง ผู/เข/ารวมอบรมมีความรู/ด/าน
ปฏิบัติการด/านการจัดซื้อจัดจ/าง การจัดซื้อจัดจ/างภาครัฐด/วยวิธี
ภาครัฐด/วยวิธีอิเล็กทรอนิกส ฯ อิเล็กทรอนิกส
ไมน/อยกวา 1 ครั้ง

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หนวย ปริมาณ ระยะเวลาดําเนินการ
นับ
งาน
ครั้ง

1

1 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 64

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักงานคลังจังหวัด
ศรีสะเกษ

ผลการ
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ
ไตรมาส
3-4

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)
ยุทธศาสตร/ที่ 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเนนเชิงรุก”
กลยุทธ/ที่ 2 สรางกลไกการปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ/

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หนวย ปริมาณ ระยะเวลาดําเนินการ
นับ
งาน

2 โครงการฝNกอบรมหลักสูตรการบูร
ณาการความรวมมือ เพื่อป(องกัน
และลดปTญหาการจัดซื้อจัดจ/างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ จํานวน 2
รุน (งบจังหวัด)
4.1 รุน 1 สวนราชการในจังหวัด
ศรีสะเกษจํานวน 95 คน (สําหรับ
หัวหน/าหนวยงานของรัฐ) แผน
ดําเนินการภายในเดือน ก.ค. 64
ห/องประชุมของหนวยงานรัฐหรือ
เอกชนในจังหวัดศรีสะเกษ
4.2 รุน 2 องคกรปกครองสวน
ท/องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน
217 อปท. (สําหรับ ผอ.กองคลัง
หรือเจ/าหน/าที่ที่ได/รับมอบหมาย
ด/านพัสดุ) แผนดําเนินการภายใน
เดือน ก.ค. 64 ห/องประชุมของ
หนวยงานรัฐหรือเอกชนในจังหวัด
ศรีสะเกษ

2 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 64

วัน

2

วัน

2

ร/อยละของหนวยงานที่เข/ารวม
โครงการ

ร/อยละของหนวยงานที่เข/ารวม
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักงานคลังจังหวัด
ศรีสะเกษ

ผลการ
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ
ไตรมาส
3-4

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)
ยุทธศาสตร/ที่ 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเนนเชิงรุก”
กลยุทธ/ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปPญหาการทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1 สงเสริมให/เจ/าหน/าที่ของรัฐทุก
จํานวนบุคลากรที่เข/ารับการ
ระดับได/เรียนรู/และปฏิบัติงานตาม ฝNกอบรม เรื่อง คุณธรรม
หลักธรรมาภิบาล
จริยธรรม ของข/าราชการ

ผลลัพธ/
มุงสงเสริมสร/างจิตสํานึกและ
คานิยมให/แกหนวยงาน

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หนวย
คา
นับ เปาหมาย
คน

18

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ผลการ
ดําเนินการ

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานประมงจังหวัด
ศรีสะเกษ

อยูระหวาง
ดําเนินการ
ไตมาส
3-4

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)
ยุทธศาสตร/ที่ 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเนนเชิงรุก”
กลยุทธ/ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสรางสรรค/เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในสังคม
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หนวย
คา
นับ เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ/

จํานวนชองทางที่ทําการสํารวจ
ความพึงพอใจของผู/รับบริการ
และผู/มีสวนได/สวนเสียฯ/1
ชองทาง

จํานวนชองทางที่ทําการสํารวจ
ความพึงพอใจของผู/รับบริการ
และผู/มีสวนได/สวนเสียฯ/1
ชองทาง

ชอง

2 โครงการสํารวจความพึงพอใจและ จํานวนราษฎรผู/มารับบริการ ราษฎรผู/มารับบริการมีความ
ไมพึงพอใจตอการให/บริการของ กรอกแบบสอบถามตามโครงการ พึงพอใจ ในการให/บริการของ
สํานักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
สํานักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
ไมน/อยกวาร/อยละ 80
3 จัดให/มีศูนยขาวสารตามกฎหมาย
วาด/วยข/อมูลขาวสารของทาง
ราชการ
- จัดตั้งศูนยข/อมูลขาวสารตาม
พ.ร.บ. ข/อมูลขาวสาร

1 โครงการพัฒนาแนวทางการ
ให/บริการของสํานักงานคลังจังหวัด
ศรีสะเกษเพื่อประสิทธิภาพและ
ความโปรงใส กิจกรรม : จัดทํา
ชองทางการสํารวจอยางน/อย 1
ชองทาง และสํารวจความพึงพอใจ
ของผู/รับบริการและผู/มีสวนได/สวน
เสียตอการให/บริการของสํานักงาน
คลังจังหวัด

ศูนยข/อมูลขาวสาร 1 ศูนย

เป6นหนวยงานที่มีข/อมูล
ขาวสารตาม พ.ร.บ. ข/อมู,
ขาวสารโดยเฉพาะขาวสาร
เกี่ยวกับการปราบปรามการ
ทุจริตด/านสังคม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ผลการ
ดําเนินการ

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

1

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานคลัง
จังหวัดศรีสะเกษ

อยูระหวาง
ดําเนินการ
ไตมาส
3-4

ครั้ง

12

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานที่ดินจังหวัด
ศรีสะเกษ

อยูระหวาง
ดําเนินการ
ไตมาส
3-4

ศูนย

1

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัดศรีสะเกษ

อยูระหวาง
ดําเนินการ
ไตมาส
3-4

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)
ยุทธศาสตร/ที่ 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเนนเชิงรุก”
กลยุทธ/ที่ 5 การพัฒนา วิเคราะห/ และบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานเพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
เปาหมาย
ดําเนินงาน
หนวยงาน
ที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ/
งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ
หนวย
คา
รับผิดชอบ
นับ เปาหมาย
1 การควบคุมภายในของสหกรณ/
กลุมเกษตรกร

จํานวนสหกรณ/กลุม เกษตรกร สหกรณ/กลุม เกษตรกร มีการ
ในจังหวัดศรีสะไมน/อยกวา 70 ควบคุมภายในระดับพอใช/ขึ้นไป
แหง

แหง

70

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานสหกรณจังหวัด
ศรีสะเกษ

ผลการ
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ
ไตรมาส
3-4

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)
ยุทธศาสตร/ที่ 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเนนเชิงรุก”
กลยุทธ/ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค/ความรูเชิงสรางสรรค/ของบุคลากรดานการปองกันการทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1 สงเสริมให/เจ/าหน/าที่ของรัฐ
ทุกระดับได/เรียนรู/และปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด
จํานวนบุคลากรที่เข/ารับการ
ฝNกอบรม เรื่องคุณธรรม
จริยธรรมของข/าราชการ ไม
น/อยกวา 18 คน

ผลลัพธ/
บุคลากรที่เข/ารับการฝNกอบรม
มีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข/าราชการ

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หนวย
คา
นับ เปาหมาย
คน

18

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักงานประมงจังหวัด
ศรีสะเกษ

ผลการ
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ
ไตรมาส
3-4

รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)
ยุทธศาสตร/ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ/ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องรองเรียนการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการรับเรื่องราวร/องทุกข

ตัวชี้วัด
จํานวนครั้งที่มีการร/องเรียน
เรื่องการทุจริตของข/าราชการ
ผานเว็บไซต

รายงานการร/องเรียนเกี่ยวกับ
2 มีรายงานหรือแจ/งเป6นลายลักษ
อักษรให/ประชาชน ผู/ร/องเรียนร/อง การทุจริต
ทุกขได/รับถึงการได/รับเรื่อง
ระยะเวลาและแจ/งผลการ
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร/องเรียน
ร/องทุกข
- การแก/ไขเรื่องร/องเรียนอยาง
เหมาะสม
- การแจ/งผลเรื่องร/องเรียนหรือแจ/ง
ผลการดําเนินการเรื่องร/องเรียนให/ผู/
ร/องทราบ
- มีระบบแจ/งเบาะแสการทุจริต

ผลลัพธ/
บุคลากรในสํานักงานมีจติ สํานึก
ที่ดี รวมมือกันป(องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หนวย ปริมาณ
นับ
งาน
ครั้ง

สํานักงาน พมจ. ศก. เป6น
เรื่อง
หนวยงานที่มีระบบการแจ/ง
ร/องเรียน
เบาะแสการทุจริตอยางเหมาะสม เกีย่ วกับ
การทุจริต

1

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ผลการ
ดําเนินการ

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานประมงจังหวัด
ศรีสะเกษ

อยูระหวาง
ดําเนินการ
ไตรมาส
3-4

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัดศรีสะเกษ

อยูระหวาง
ดําเนินการ
ไตรมาส
3-4

