
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

แผนปฏบิตัิการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครฐั 

ของ 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษาประจวบครีขีนัธ์  เขต  ๑ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  

 
 
 

 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 - 2563  

หลักการและเหตุผล  
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ นับเป็นภัยร้ายแรงต่อประชาชนและประเทศชาติ           

ที่บ่อนท าลายทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม ตลอดจนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุก ๆ 
ด้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรง และขยายวงกว้างขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีความ 
สลับซับซ้อนจนยากแก่การปราบปรามให้หมดสิ้นไปโดยง่าย จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานราชการจะต้องเร่ง 
ด าเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบให้หมดสิ้นไป ด้วยการสร้างระบบการป้องกันและควบคุมการ 
ปฏิบัติงานภายในให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน ประกอบกับนโยบาย 
ของรัฐบาลที่ประกาศท าสงครามกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1 จึงจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563 
1. วิสัยทัศน ์(VISION)  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมมือ ร่วมใจป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2. พันธกิจ 
  1.  เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                        
ยึดหลักธรรมาภิบาล 
  2.  บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ  

  3.  ส่งเสริมบทบาททุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

  4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ  ถ่วงดุลการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

  5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง      

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1   ให้มีความโปร่งใส และเป็นธรรม   
  2. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  
และรับผิดชอบต่อสังคม  
  3.  เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัด  ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  และน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติ  

4.  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  
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4. ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
     วัตถุประสงค์ 
     มุ่งส่งเสริม เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม  ให้แก่หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ  รวมทั้งการ
รณรงค์  เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย  เคารพกฎหมาย  กฎ และระเบียบที่จะเป็นกลไกในการ
แก้ไขปัญหา การพัฒนา  ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
      มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
       1.  ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
   1.1  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
ปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   1.2  ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
   1.3  จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่ทุกภาคส่วน 
       2.  ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วย
หลักธรรมาภิบาล 
   2.1  ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้  ความเข้าใจ  รวมทั้ง
มีการฝึกอบรมเพ่ือให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
   2.2  ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ประพฤติปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  
                               2.3  ควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงาน  การประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
       3.  ก าหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ 
   3.1  จัดให้มี หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
   3.2  ก าหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  เป็นหลักสูตร
บังคับท่ีใช้ฝึกอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   3.3  ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ  ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
        4.  ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี  ความซื่อสัตย์สุจริต  และการต่อต้าน       
การทุจริต 
    4.1  ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตว์  สุจริต  เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
                                4.2  รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่า
ของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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   4.3  ส่งเสริม เชิดชู สถานศึกษาหรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงาน
ดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
   4.4  ส่งเสริม  สนับสนุนให้ทุกสถานศึกษาร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
      วัตถุประสงค์ 
       มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ           
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน ให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ  
ถ่วงดุล  รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปราม        
การทุจริต 

     มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
                         1.  บูรณาการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 กับ
สถานศึกษาในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
   1.1  ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 กับสถานศึกษา 
                              1.2  ส่งเสริม สนับสนุน การประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็น
อิสระในการท าหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 
                             1.3  ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์   
เขต 1  กับสถานศึกษา มีระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือท าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและปราบปราม        
การทุจริตภาครัฐ  โดยให้มีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 
                             1.4  เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน 
      2.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ  
   2.1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
                              2.2  สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวก 
หลากหลาย รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 
   2.3  ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
   2.4  ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือ
เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
       วัตถุประสงค์ 
               มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม  และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพใน         
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงาน
ทุกภาคส่วน  

     มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
        1.  พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดสวัสดิการและ
งบประมาณให้เหมาะสมชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
                               1.1  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ที่มีพันธกิจ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของหน่วยงาน  อัตราก าลัง  การบริหารงานบุคคล และ 
งบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ 
   1.2  สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และสถานศึกษา ด้วยกันเอง 
   1.3  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และ
สถานศึกษา ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อ านาจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม         
การทุจริต  
         2.  สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1  และสถานศึกษา ให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
   2.1  วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และสถานศึกษา ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
   2.2  ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ 
  3.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
                             3.1  สนับสนุนให้ทุกสถานศึกษาด าเนินการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ท่ีมีความ 
ทันสมัยมาใช้ในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
   3.2  สนับสนุนให้มีการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ 
                             3.3  ให้มีการวางระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ 
แต่ละหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  

          วัตถุประสงค์ 
                        มุ่งพัฒนาสมรรถนะ  และขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง   
สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน  
 



- 5 –  

      มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
                            1.  พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา          
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
   1.1  ก าหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ฝึกอบรมหลักสูตรด้าน           
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญ 
   1.2  ก าหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ   
   1.3  ส่งเสริมใหส้ถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
         2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
    2.1  ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
    2.2  ก าหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึง  
การลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ   

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และสถานศึกษา 

ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส   
2.  ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษามีจิตส านึกในการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย   

มีความซื่อสัตย์สุจริต     
                    3.  ทุกภาคส่วนปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางปฏิบัติ   

4.  ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ 

 
......................................... 

 
 

 
 
 

 
 


