แบบรายงานผลการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
รอบการดาเนินงาน 1/ 2564
แบบ
ตัวชี้วัด
แผนการขับเคลื่อน
ผลการดาเนินการ
(แนบเอกสาร/
ประเด็นที่ต้องแก้ไข
ประเด็นที่ต้อง
ภาพถ่าย ฯลฯ )
พัฒนา
IIT
การปฏิบัติ - การปฏิบัติงาน
- จัดทา flow
- สานักงานการ
หน้าที่
ตามขั้นตอน
chart ในแต่ละ ท่องเที่ยวและกีฬา
- การปฏิบัติงาน
งาน
จังหวัดศรีสะเกษ
อย่างเท่าเทียม
- เน้นย้า/ส่งเสริม ดาเนินการจัดทา flow
- พฤติกรรมการ
จิตสานึกในการ chart ในจานวน 5 กลุ่ม
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติหน้าที่ด้วย งาน
(มุ่งผลสาเร็จ,ให้
ความโปร่งใสและ - เน้นย้า/ส่งเสริม
ความสาคัญกับงาน
รับผิดชอบ
จิตสานึกในการปฏิบัติ
มากกว่าธุระส่วนตัว,
หน้าที่ด้วยความโปร่งใส
พร้อมรับผิด)
- การเรียกรับ
ผลประโยชน์
- การให้ผลประโยชน์
การใช้
- ความรู้เกี่ยวกับ
- ผอ.กองต้อง
- ท่องเที่ยวและกีฬา
งบประมาณ แผนการใช้จ่าย
ถ่ายทอดให้
จังหวัดศรีสะเกษ
งบประมาณ
บุคลากรรับทราบ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
- การเบิกจ่าย
- ติดตามการ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
เบิกจ่ายงบตาม งบประมาณ ให้กับ
(คุ้มค่า,ตรง
แผนงาน/
บุคลากรในสานักงานฯ
วัตถุประสงค์)
โครงการ
ทราบ
- การใช้จ่ายเพื่อ
ที่ สงป. อนุมัติ
- ดาเนินการ
ประโยชน์ส่วนตัว/พวก - มอบหน่วยงาน ตามระเบียบและ
พ้อง
ที่เกี่ยวข้อง
มาตรการส่งเสริมความ
- การเบิกจ่ายเท็จ
ติดตามตรวจสอบ โปร่งใสฯ อย่างเคร่งครัด
เช่น OT วัสดุ อุปกรณ์ OT/ค่าเดินทาง - เปิดเผยข้อมูลที่จาเป็น
ค่าเดินทาง
วัสดุอุปกรณ์
ใน website ของ
ควรมีบัญชี
สานักงานการท่องเที่ยว
ควบคุมและ
และกีฬาจังหวัด
รายงานทุกเดือน ศรีสะเกษ

ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม
https://sisak
et.mots.go.t
h/organize_
sub.php

https://sisak
et.mots.go.t
h/

-2แบบ

ตัวชี้วัด

แผนการขับเคลื่อน
ประเด็นที่ต้องแก้ไข
ประเด็นที่ต้อง
พัฒนา
- ดาเนินการ
ตามระเบียบและ
มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสฯ
- เปิดเผยข้อมูลที่
จาเป็นใน
website

การใช้อานาจ -การได้รับ
มอบหมายงาน
อย่างเป็นธรรม
-การประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ตามปริมาณและ
คุณภาพของผลงาน
-การคัดเลือกผู้
เข้ารับการฝึกอบรม
ศึกษาดูงานให้
ทุนการศึกษา
อย่างเป็นธรรม
-การสั่งการให้
ทาธุระส่วนตัว
-การสั่งการให้
ทาในสิ่งที่
ไม่ถูกต้อง/เสี่ยงต่อการ
ทุจริต
-การบริหารงานบุคคล
ของหน่วยงานถูก
แทรกแซง
มีการซื้อขายตาแหน่ง
เอื้อประโยชน์ให้กลุ่ม/
พวกพ้อง

ผลการดาเนินการ
ข้อเสนอแนะ
(แนบเอกสาร/
เพิ่มเติม
ภาพถ่าย ฯลฯ )
-จัดทาประกาศ
สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
ศรีสะเกษ เรื่อง นโยบาย
คุณธรรมและความ
โปร่งใส ลงวันที่ 10
สิงหาคม พ.ศ.2563
เพื่อประกาศให้บุคลากร
ในสานักงานทราบโดย
ทั่วกัน
- ทุกหน่วยงาน
-สานักงานการท่องเที่ยว
มอบหมายงาน
และกีฬาจังหวัดศรีสะ
เป็นลายลักษณ์
เกษมอบหมายงานเป็น
อักษรและ
ลายลักษณ์อักษร ตาม
เชื่อมโยงการ
คาสั่งสานักงานการ
ถ่ายตัวชี้วัด
ท่องเที่ยวและกีฬา
ลงสู่ระดับบุคคล
จังหวัดศรีสะเกษ ที่
รวมทั้งประเมินผล
30/2563 ลงวันที่ 8
การปฏิบัติงาน
มิถุนายน 2563 เรื่อง
ตามผลงาน
แต่งตั้งบุคคลปฏิบัติ
- หน่วยงานมี
หน้าที่ตามโครงสร้างของ
เกณฑ์การ
สานักงานการท่องเที่ยว
คัดเลือกบุคคล
และกีฬาจังหวัด
เข้ารับการ
ศรีสะเกษ
ฝึกอบรม ศึกษา
ดูงานให้
ทุนการศึกษา
-เผยแพร่
หลักเกณฑ์
วิธีการเกี่ยวกับ
การบริหารงาน
บุคคลให้ทุกคน
ในหน่วยงานได้รบั
ทราบ

-3แบบ

ตัวชี้วัด

การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ

แผนการขับเคลื่อน
ประเด็นที่ต้อง
ประเด็นที่ต้อง
แก้ไข
พัฒนา
-การเอาทรัพย์สิน
ของราชการ ไป
เป็นของส่วนตัว
หรือนาไปให้พวก
พ้อง
-การขออนุญาต
ยืมทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้
ปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน มีความ
สะดวก/เป็นไป
อย่างถูกต้อง
-บุคคลภายนอก
นาทรัพย์สินสิน
ของ
ทางราชการไปใช้
โดยไม่ได้ขอ
อนุณาต
อย่างถูกต้อง
-แนวทางปฏิบัติ
ของหน่วยงาน
เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง
-การกากับดูแล
ตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการ ป้องกันมิ
ให้นาไปใช้ส่วนตัว
หรือพวกพ้อง

-เผยแพร่ระเบียบ
แนวปฏิบัติการใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการ
-กากับติดตาม
ให้มีการ
ดาเนินการตาม

ผลการดาเนินการ
(แนบเอกสาร/
ภาพถ่าย ฯลฯ )

ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม

-สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดได้ดาเนินการ
เผยแพร่ระเบียบแนว
ปฏิบัติการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการให้กับ
บุคลากรในหน่วยงาน
ทุกคนได้รับทราบการ
-จัดทาทะเบียนคุมการ
ขออนุญาตยืมทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ทุกครั้ง

-

-4แบบ

ตัวชี้วัด

การแก้ไขปัญหา
การทุจริต

แผนการขับเคลื่อน
ประเด็นที่ต้อง
ประเด็นที่ต้อง
แก้ไข
พัฒนา
-ผู้บริหารสูงสุดให้
ความสาคัญกับการ
ต่อต้านการทุจริต
-การทบทวน
นโยบายหรือ
มาตรการป้องกัน
การทุจริต และมี
แผนงานด้านการ
ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริต
-ปัญหาการทุจริต
ได้รับการแก้ไข
-การเฝ้าระวัง
การทุจริต การ
ตรวจสอบการ
ทุจริต การลงโทษ
ทางวินัยเมื่อมีการ
ทุจริต
-มีการนาผลการ
ตรวจสอบ ทั้งจาก
ภายในและภายนอก
ไปปรับปรุงการ
ทางาน
-ความคิดเห็น
ในประเด็นดังนี้
หากพบเห็น
แนวโน้มการ
ทุจริต(ร้องเรียนและ
ส่งหลักฐาน
ได้สะดวก ติดตาม
ผลการร้องเรียนได้
มั่นใจว่ามีการ
ดาเนินการ
ตรงไปตรงมา
มั่นใจว่าจะ

- ติดตาม
ตรวจสอบตาม
มาตรการ
ส่งเสริมความ
โปร่งใสฯ
-มีระบบการ
ควบคุมภายใน
ที่เข็มแข็ง

ผลการดาเนินการ
(แนบเอกสาร/
ภาพถ่าย ฯลฯ )

ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม

- จัดทารายงานการ
ประเมินผลการควบคุม
ภายในส่งทุตามกาหนด
ทุกครั้ง

-

ปลอดภัยและไม่มี
ผลกระทบ)

-5แบบ

ตัวชี้วัด

EIT คุณภาพการ
ดาเนินงาน

แผนการขับเคลื่อน
ประเด็นที่ต้อง
ประเด็นที่ต้อง
แก้ไข
พัฒนา
-เจ้าหน้าที่
ติดต่อ/ให้บริการ
ดาเนินการเป็นไป
ตามขั้นตอนที่
กาหนด/เป็นไป
ตามระยะเวลาที่
กาหนด
-เจ้าหน้าที่ที่
ติดต่อ/ให้บริการ
ดาเนินการอย่าง
เท่าเทียมกัน
-เจ้าหน้าที่ที่
ติดต่อ/ให้บริการ
ดาเนินการอย่าง
ตรงไปตรงมา
ไม่ปิดบังหรือ

-มีคู่มือและ
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่ดี
และเป็นสากล

ผลการดาเนินการ
(แนบเอกสาร/
ภาพถ่าย ฯลฯ )
-ดาเนินการปฏิบัติตาม
คู่มือการปฏิบัติงานของ
สานักงาน
ปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษา และ
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาอย่างเคร่งครัด

ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม

บิดเบือนข้อมูลเจ้าหน้าที่เรียก
รับผลประโยชน์
แลกกับการ
ปฏิบัติงาน
-หน่วยงาน
ดาเนินงานโดย
คานึกถึงประโยชน์
ของส่วนรวมเป็น
หลัก

-6แบบ

ตัวชี้วัด

แผนการขับเคลื่อน
ประเด็นที่ต้อง
ประเด็นที่ต้อง
แก้ไข
พัฒนา

ประสิทธิภาพการ -การเผยแพร่
สื่อสาร
ข้อมูลของ
หน่วยงาน
(เข้าถึงง่ายไม่
ซับซ้อน/มี
ช่องทาง
หลากหลาย)
-หน่วยงาน
เผยแพร่ผลงาน
หรือข้อมูลที่
สาธารณชนควร
รับทราบอย่าง
ชัดเจน

-เปิดเผยข้อมูล
ที่จาเป็นใน
Website
-ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูล/
แสดงความ
คิดเห็น/ร้องเรียน
อย่างต่อเนื่อง
ทั้งภายในและ
ภายนอก

ผลการดาเนินการ
(แนบเอกสาร/
ภาพถ่าย ฯลฯ )
-สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดศรีสะเกษ
ดาเนินการเปิดเผย
ข้อมูลที่จาเป็นใน
Website รวมถึง
ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูล/
แสดงความ
คิดเห็น/ร้องเรียน
อย่างต่อเนื่อง
ทั้งภายในและ

ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม
https://sisaket.
mots.go.th/

-หน่วยงานมี
ช่องทางรับฟัง
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการ
ดาเนินงาน และ
ชี้แจงหรือตอบ
คาถามเมื่อมีข้อ
กังวลสงสัย
เกี่ยวกับ
การดาเนินงาน
อย่างชัดเจน
-หน่วยงานมี
ช่องทางให้ผู้มา
ติดต่อร้องเรียน
การทุจริตของ
เจ้าหน้าที่

ภายนอก ในเว็ปไซต์
ของ สานักงานการ
ท่องเทีย่ วและกีฬา
จังหวัดศรีสะเกษ
https://sisaket.mots
.go.th/

-7แบบ

ตัวชี้วัด

การปรับปรุง
การทางาน

แผนการขับเคลื่อน
ประเด็นที่ต้อง
ประเด็นที่ต้อง
แก้ไข
พัฒนา
-เจ้าหน้าที่
ปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/
บริการการให้ดีขึ้น
-หน่วยงาน
ปรับปรุงวิธีการ
และขั้นตอนการ
ดาเนินงาน/
บริการ
ให้ดีขึ้น
-หน่วยงานนา
เทคโนโลยีมาใช้

-ทุกหน่วยงาน
จัดทาแนวทาง
การปรับปรุง
การปฏิบัติงาน
และเผยแพร่
ใน website
กาหนดช่วง
ระยะเวลาที่
ดาเนินการ
ปรับปรุง และ
ผลการปรับปรุง

ผลการดาเนินการ
(แนบเอกสาร/
ภาพถ่าย ฯลฯ )
-สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดศรีสะเกษนา
เทคโนโลยีมาใช้ในการ
ดาเนินงาน เพื่อความ
สะดวดรวดเร็ว

ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม

ในการดาเนินงาน/
บริการ สะดวก
รวดเร็ว
-หน่วยงานเปิด
โอกาสให้
ผู้รับบริการ
มีส่วนร่วม
ปรับปรุง
พัฒนาการ
ดาเนินงาน/
บริการ
ให้ดีขึ้น
-หน่วยงาน
ปรับปรุงการ
ดาเนินงาน/
บริการ โปร่งใส
มากขึ้น

-8แบบ

ตัวชี้วัด

OIT การเปิดเผย
ข้อมูล

แผนการขับเคลื่อน
ประเด็นที่ต้อง
ประเด็นที่ต้อง
แก้ไข
พัฒนา
-ดาเนินการให้
เป็นไปตามการ
ปฏิบัติราชการ
ปกติและ
สม่าเสมอ

-ดาเนินการให้
เป็นไปตามการ
ปฏิบัติราชการ
ปกติและ
สม่าเสมอ

ผลการดาเนินการ
(แนบเอกสาร/
ภาพถ่าย ฯลฯ )

ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม

-สานักงานการ
https://sisaket.
ท่องเที่ยวและกีฬา
mots.go.th/
จังหวัดศรีสะเกษ
ดาเนินการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะทั้งใน
เว็ปไซต์ของสานักงาน
https://sisaket.mots
.go.th/ และที่ตั้งของ
สานักงาน

การป้องกันการ
ทุจริต

-ดาเนินการให้
เป็นไปตามการ
ปฏิบัติราชการ
ปกติและ
สม่าเสมอ

-ดาเนินการให้
เป็นไปตามการ
ปฏิบัติราชการ
ปกติและ
สม่าเสมอ

-สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดศรีสะเกษ
ดาเนินการตาม
มาตรการการการ
ป้องกันทุจริตทุก
ขั้นตอน

