รายงานการกากับติดตามการดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒

กลุ่มกฎหมายและคดี
กลุ่มบริหารงานบุคคล

รายงานการกากับติดตามการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒ ได้มีกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงำนในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต ภำยในส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำนครพนม เขต ๒ ซึ่ ง ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้จัดทำแผนปฏิบัติกำรในกำรวัดควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรตำมแผนกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตขึ้น
โดยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒ ได้มอบหมำยให้กลุ่มพัฒนำข้ำรำชกำร
ครู และบุ คลำกรทำงกำรศึ ก ษำไปดำเนิ นกำร และบั ดนี้ กำรด ำเนิน กำรตำมแผนฯ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอรำยงำนผลกำรดำเนินงำน พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
ในกำรปรับปรุงแผนฯ สำหรับกรอบแผนกำรดำเนินงำน ดังนี้
๑. ผลการดาเนินงาน
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑ เสริ มสร้ า งจิ ตส านึ ก และค่ า นิ ย ม ให้ หน่ ว ยงานภาครั ฐ บริ ห ารงานตามหลั ก
ธรรมาภิบาล
๑. ดำเนิ น กำรตำมยุ ทธศำสตร์เสริมสร้ำ งส ำนึกและค่ ำนิยมให้ ห น่ว ยงำนภำครัฐ บริห ำรงำนตำม
หลักธรรมมำภิบำล โดยดำเนินโครงกำรดังนี้
๑.๑ โครงกำรสร้ำงจิต สำนึกด้ำนคุณธรรม จริยธรรม โครงกำรสร้ำงจิตสำนึกด้ำนคุณธรรมและ
จริยธรรม ของคณะผู้บริหำร ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงและพนักงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครพนม เขต ๒
กำรดำเนินกำร
ดำเนิ นโครงกำรเมื่อวัน ที่ ๘ มีนำคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒ มีผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม
เขต ๒ รองสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒ ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงและพนักงำนของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒ จำนวน ๕๗ คน
ผลกำรดำเนินกำร
กำรดำเนินกำรเป็นกำรสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม ให้กับ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
รองส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ ข้ ำ รำชกำร ลู ก จ้ ำ งและพนั ก งำนของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำนครพนม เขต ๒ ได้นำหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปใช้พัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรทำงำนได้อย่ำง
เหมำะสม เกิดกำรเรียนรู้ในกำรอยู่ร่วมกัน มีควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ใน
กำรศึกษำองค์ควำมรู้ใหม่ๆ

๒
๑.๒ กำรยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ/ลูกจ้ำงประจำ/ลูกจ้ำงชั่วครำว/
พนักงำนที่ปฏิบัติงำนที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี
กำรดำเนินกำร
คัดเลือกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ/บุคลำกร เพื่อยกย่องเพื่อส่งเสริมให้เกิดค่ำนิยมใน
กำรเป็นคนดีของสังคม
๑.๒.๑ ส่งเสริมกำรยกย่องเชิดชูคนดี
๑.๒.๒ คัดเลือกพนักงำนดีเด่น
ผลกำรดำเนินกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒ ได้คัดเลือกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ/บุคลำกร เพื่อยกย่องเพื่อส่งเสริมเชิดชูคนดี
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๒.๑ กำรจัดอบรมให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำง
รำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
กำรดำเนินกำร จัดกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระรำชบัญญัติข้อมูล
ข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
ผลกำรดำเนินกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒ ได้ดำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้
ควำมเข้ำใจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ เมื่อวันที่ ๒๓ –
๒๔ พฤษภำคม ๒๕๖๒๘ มีน ำคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครพนม เขต ๒ กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วม จำนวน ๔๗ คน
๒.๒ กำรเผยแพร่ประกำศจัดซื้อจัดจ้ำงผ่ำนทำงศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรและ www.nkp๒.go.th
กำรดำเนินกำร จัดทำแผน และจัดทำสรุปผล
ผลกำรดำเนินกำร
กองคลังได้ดำเนินกำรเผยแพร่ประกำศจัดซื้อจัดจ้ำงผ่ำนทำงศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรทำงวิทยุ หนังสือพิมพ์
และทำงอินเตอร์เนต www.nkp๒.go.th
๒.๓ กำรเก็บสถิติและสรุปผลกำรใช้บริกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรให้ผู้บังคับบัญชำทรำบอย่ำงสม่ำเสมอ
กำรดำเนินกำร เก็บสถิติและสรุปผลกำรใช้บริกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร
ผลกำรดำเนินกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒ ได้ดำเนินกำรกำรเก็บสถิติและสรุปผล
กำรใช้บริกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรเป็นประจำต่อเนื่อง
๒.๔ กำรมีระบบควบคุมและตรวจสอบภำยใน
กำรดำเนินกำร จำทำแผน และจัดทำสรุปผลกำรควบคุมภำยใน

๓
ผลกำรดำเนินกำร
๑. กำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน
ได้ดำเนินกำรตำมระเบียบของทำงรำชกำร
๒. กำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงภำยในองค์กร
มีกำรแต่ งตั้งคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนบริ หำรควำมเสี่ ยงซึ่ งได้ มี กำรก ำหนดองค์ ประกอบ
คณะกรรมกำรและคณะทำงำนโดยแบ่งอำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบโดยชัดเจน ได้ดำเนินกำรจัดทำแผน
บริหำรควำมเสี่ยง และวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นภำยในองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
๓.๑ ระบบรับเรื่องรำวร้องทุกข์อิเล็กทรอนิกส์
กำรดำเนินกำร
รั บ ร้ อ งเรี ย นร้ อ งทุ ก ข์ / ได้ รั บ ควำมเดื อ ดร้ อ นและไม่ ไ ด้ รั บ ควำมเป็ น ธรรมจำกกำรปฏิ บั ติ งำนของ
ข้ำรำชกำรและพนักงำนของรัฐผ่ำนเว็บไซต์
ผลกำรดำเนินกำร
ได้ดำเนินกำรตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนผ่ำนทำงเวปไซด์ www.nkp๒.go.th อย่ำงต่อเนื่อง
สม่ำเสมอ
๓.๒ ประชำสั ม พัน ธ์ควำมรู้ ควำมเข้ำ ใจเกี่ย วกับกำรป้องกั นและปรำบปรำมกำรทุจริตกำรสร้ำ ง
มำตรฐำนควำมโปร่งใส เช่น กฎหมำย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีกำรปฏิบัติข้อมูลข่ำวสำรให้เจ้ำหน้ำที่
กำรดำเนินกำร ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ผลกำรดำเนินกำร ประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงเวปไซด์
๓.๓ กำรสำรวจควำมคิดเห็นของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ/ประชำชน/ผู้รับบริกำร/
ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครพนม เขต ๒
กำรดำเนินกำร สำรวจควำมคิดเห็นของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ/ประชำชน/
ผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้เสีย
ผลกำรดำเนินกำร
ได้จัดส่งแบบสอบถำมสำรวจควำมคิดเห็น ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ผลกำรสำรวจควำมพึง
พอใจอยู่ในระดับดี
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
๔.๑ จัดทำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ด้ำนแผนงำน งบประมำณและบุคลำกร
กำรดำเนินกำร
จัดทำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนแผนงำน งบประมำณและบุคลำกร

๔
ผลกำรดำเนินกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒ ได้จัดทำ
๑) นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนคุณธรรมจริยธรรม
๒) กำหนดมำตรกำรกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
๓) จัดทำข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำบรรณข้ำรำชกำร
๔.๒ จัดอบรมหรือเผยแพร่เสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
กำรดำเนินกำร
จัดอบรมหรือเผยแพร่เสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ผลกำรดำเนินกำร
โดยด ำเนิ น กำรในโครงกำรศึกษำดูงำนเพื่อเพิ่มประสิ ท ธิภ ำพและกำรบริ ห ำรงำนของส ำนั กงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒
๔.๓ จัดทำรำยงำนผลควำมสำเร็จของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
คอร์รัปชั่นกับมำตรฐำนควำมโปร่งใส
กำรดำเนินกำร
จัดทำรำยงำนผลแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ผลกำรดำเนินกำร
มีกำรจัดทำรำยงำนผลแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
๔.๔ กำรส่งข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่เข้ำร่วมกำรประชุม อบรมสัมมนำที่เกี่ยวข้องกับ กำรจัดซื้อจัด
จ้ำงภำครัฐ
กำรดำเนินกำร ส่งข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่เข้ำร่วมกำรประชุม
๔.๔.๑ ด้ำนกำรป้องกันและกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
๔.๔.๒ ด้ำนทรัพยำกรบุคคล
๔.๔.๓ ด้ำนกำรเงิน
๔.๔.๔ ด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน
ผลกำรดำเนินกำร
มีกำรจัดส่งข้ำรำชกำรเข้ำอบรมในหลักสูตรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งทุกด้ำน ยกเว้นด้ำนกฎหมำย
และวิ นั ย เนื่ อ งจำกไม่ มี เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ ด้ ำ นวิ นั ย และนิ ติ ก ำร แต่ ด ำเนิ น กำรจั ด ส่ ง ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำยจำก
ผู้บังคับบัญชำรับผิดชอบงำนด้ำนวินัยเข้ำรับอบรมแทน
๑) ด้ำนกำรป้องกันและกำรปรำบปรำมกำรทุจริต จำนวน ๑ ครั้ง
๒) ด้ำนทรัพยำกรบุคคล จำนวน ๕ ครั้ง
๓) ด้ำนกำรเงิน
จำนวน ๓ ครั้ง
๔.๔ จัดทำหลักเกณฑ์วิธีกำรรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
กำรดำเนินกำร
จัดทำ หลักเกณฑ์วิธีกำรรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์

๕

ผลกำรดำเนินกำร
มีกำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติกำรร้องเรียน-ร้องทุกข์ แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ/ประชำชน
๔.๕ กำรจัดระบบรับฟังข้อร้องเรียนกำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริต กำรจัดช่องทำงร้องเรียน/แจ้งเบำะแส/
ควำมคิดเห็น
- ตู้รับข้อร้องเรียน
- จัดส่งข้อร้องเรียนทำงไปรษณีย์
- เว็บไซต์ www.nkp๒.go.th
- ทำงโทรศัพท์
กำรดำเนินกำร
จัดทำระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบำแสกำรทุจริต
ผลกำรดำเนินกำร
มีกำรจัดทำจัดทำระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบำแสกำรทุจริต เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ทำง
เวปไซด์ และแผ่นพับ
๒. ปัจจัยสนับสนุน
ในกำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ตำมแผนปฏิบัติกำรฯ มีปัจจัยในกำรสนับสนุนและผลักดันในกำร
ดำเนินกำรประสบควำมสำเร็จ ดังนี้
๑) กำรที่มรี ะบบควบคุมภำยใน และระบบกำรตรวจสอบโดยกลุ่มกฎหมำยและคดี เป็นกำรสร้ำง
ระบบกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง
๒) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒ มีกำรสร้ำงกลไกของข้อมูล
ข่ำวสำรให้เกิดควำมโปร่งใส โดยมีกำรจัดตั้งศูนย์ประสำนรำชกำรใสสะอำด และศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร
3) มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและกำรรับเรื่องร้องเรียนทำง Web site และ facebook
๓. ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒ เป็นหน่วยงำนขนำดใหญ่ กำรตรวจสอบ
ปัญหำกำรทุจ ริตโดยกลุ่ มกฎหมำยและคดี อำจได้ผ ลในบำงโครงกำร แต่เนื่องจำกกลุ่มกฎหมำยและคดี มี
ข้อจำกัดเรื่องควำมรู้ควำมสำมำรถเนื่องจำกไม่มีนิติกรทำงด้ำนกฎหมำยประจำกลุ่ม ให้อำจมีกำรตรวจสอบที่
ไม่ครอบคลุมทุกด้ำน
กำรที่ไม่มีเจ้ำหน้ำที่ทำงด้ำนกฎหมำยรับผิดชอบงำนโดยตรงทำให้กระบวนกำรตรวจสอบภำยในมีกำร
ตรวจสอบไม่สม่ำเสมอ แม้ว่ำจะมีกำรกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบกำรตรวจสอบภำยในแต่เป็นกำรกำหนดในเชิง
สั ญ ลั ก ษณ์ ม ำกกว่ ำ ที่ จ ะมี ก ำรด ำเนิ น กำรตรวจสอบอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง เนื่ อ งจำกเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบต้ อ ง
รับผิดชอบงำนหลักของตนเองก่อน อำจทำให้ไม่มีเวลำดำเนินกำรตำมแผนกำรตรวจสอบ

๖

๔. ข้อเสนอแนะ
๑) พัฒ นำศักยภำพและปลู กฝั งข้ำรำชกำรให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบ ให้เป็นรูปธรรมมำกขึ้น
๒) พัฒนำระบบประเมินผลกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในระดับบุคคล โดยนำผลกำรประเมิน
มำใช้ประกอบกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ
๓) เปิดโอกำสให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ/ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
เข้ำถึงอำนำจกำรตัดสินใจ โดยให้มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่ำงโปร่งใส สมเหตุสมผล
๔) ให้หน่วยตรวจสอบภำยใน โดยมีตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยในเพื่อกำรตรวจสอบ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๕) จัดสรรงบประมำณให้เพียงพอในกำรจัดประชุม สัมมนำ อบรมให้ควำมรู้แก่ข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้เกี่ยวข้อง

………………………………………………………………

