
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบตัิการ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) 

 



 

 

คำนำ 
 การป้องกันปราบปรามการทุจร ิต และประพฤติม ิชอบได้ถ ูกกำหนดไว ้ในย ุทธศาสตร ์ชาติ  
(พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นที่ 6 
ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต ภาครัฐ  
มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ  ทั ้งนี้   
ได้กำหนดให้ประเด็น “แก้ปัญหาการทุจริต” เป็น 1 ใน 15 ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ 5 ปีแรก
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื ่อวันที ่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด 
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ประกอบด้วยผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน 
ได้แก่ (1) สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (2) ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
(3) สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (4) พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก (5) ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
การปราบปรามการทุจริต และ (6) ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยมีเป้าประสงค์ คือ 
ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจาก       
ทั้งภายในและต่างประเทศ  

 กระทรวงศึกษาธิการ โดยทุกหน่วยงานในสังกัดได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปี) โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วย
สาระสำคัญ คือ ความสำคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การวิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์ 
SWOT แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) ที่แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร ์การติดตามประเมินผล และข้อมูลแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ  

 ในการนี้ ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) จนสำเร็จ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกหน่วยงานจะนำไปใช้เป็น
กรอบในการดำเนินงานและการติดตามผล เพ่ือขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ 
กุมภาพันธ ์2564  
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ความเชื่อมโยงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤตมิิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ และข้อมลูโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิชิอบ 

กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ความเชื่อมโยงของการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ความเชื่อมโยงของการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

แผนการศึกษาชาติ 
ระยะ 20 ปี 

แผนแม่บทบูรณาการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิิ

ชอบ  
ระยะ 20 ป ี

 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจรติฯ 

ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564) 

แผนพัฒนาการศึกษาของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) 

 
นโยบายของผู้บริหาร 

หน่วยงาน 
 

วิเคราะห์ปญัหาการทุจริต/ 
ความเสี่ยง/ 

โอกาสเกิดการทุจรติ 
 

แผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560-2564) 

วิสัยทัศน์ : กระทรวงศึกษาธิการ บริหารจัดการโปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต 
พันธกิจ : 
1. สร้างวัฒนธรรมต่อต้านทุจริต 
2. ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนทางการศึกษาแบบบูรณาการ 
3. ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เป้าประสงค์ : กระทรวงศึกษาธิการมีวัฒนธรรมร่วมต่อต้านทุจริต บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ป้องกันและสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
(4 กลยุทธ์) 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
(6 กลยุทธ์) 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
(4 กลยุทธ์) 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จและแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จและแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จและแผนงาน/โครงการ 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายและโครงการ/กิจกรรม 
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สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                            
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256 4 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปี) ประกอบด้วยรายละเอียดแผนงาน/โครงการ จำนวน  121  โครงการ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ จำนวน  43  โครงการ/กิจกรรม ดังนี้  
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จำนวน        14 โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือการต่อต้านการทุจริต   จำนวน        12 โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต่อต้านทุจริต     จำนวน        12 โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านทุจริต    จำนวน          5 โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที ่๒ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ จำนวน 72 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริตทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน        12 โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 2 ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีการสร้างกลไกการป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต   จำนวน          4 โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต      จำนวน          5 โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม    จำนวน          1 โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาวิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  จำนวน        24 โครงการ 
     ของหน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย   
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน        26 โครงการ 
      เพ่ือการป้องกันการทุจริต           

ยุทธศาสตร์ที ่๓ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ จำนวน  6   โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ      จำนวน  3 โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จำนวน  2 โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการข้อมูลข่าวสารในการปราบปรามการทุจริต       จำนวน  1 โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 4 การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต   จำนวน  - โครงการ 



 

 
  

 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ที่      1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชนส์่วนรวม 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปี 2564 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

งบประมาณ 
 (บาท) 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
 

1.1.1 โครงการกิจกรรมสร้างจิตสำนึก
และความตระหนักในการต่อต้านการ
ทุจริต 

ผู้บริหาร พนักงานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและบุคลกรทางการลูกเสือ  
ทั่วประเทศ 

0 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

1.1.2โครงการส่งเสริมคุณธรรมและสร้าง
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่มีพ้ืนที่ในการกำกับดูแลของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค ๙ 

เชิงปริมาณ 
๑. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๒. สำน ักงานศ ึกษาธ ิการภาค ๙ ม ีผลการประเม ินค ุณธรรมและ         
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่น้อยกว่าระดับ A (๘๕ คะแนน) 
เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีคะแนนแบบทดสอบหลัง
เรียนเพ่ิมข้ึนจากแบบทดสอบก่อนเรียน  
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๑๔๗,๔๐๐ สำนักงานศึกษาธิการ  
ภาค ๙ (ฉะเชิงเทรา) 

1.1.3 โครงการเสริมสร้างความรู้       
ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
บริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล 
  

เชิงปริมาณ 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารบัการอบรมฯ จำนวน 70 คน 
เชิงคุณภาพ 
ระดับความสำเร็จโครงการเสริมสร้างความรู้ ปลูกจิตสำนึกในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

161,050 สำนักงานศึกษาธิการ  
ภาค 18 (นครสวรรค์) 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปี 2564 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

งบประมาณ 
 (บาท) 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
 

2. บุคลากรในหนว่ยงานมีความรู้ความเข้าใจในทิศทางการขับเคลื่อน        
การป้องกันการทุจริต/การส่งเสริมความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 

1.1.6 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้าน
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตและ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส   
ในการดำเนินงานของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับ   
การทุจริต (ร้อยละ 8๐) 
2 ระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนนทบุรี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 

42,200 สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนนทบุรี 

1.1.7 โครงการประชุมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปีงบประมาณ 2564 
 

เชิงปริมาณ 
ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เข้า
รับการประชุมฯ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 
ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตและสร้างความเชื่อถือศรัทธาให้แก่ผู้รับบริการ ต่อต้านและไม่ทน  
ต่อการทุจริตคอรัปชั่น 

42,000 สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนราธิวาส 

1.1.8 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในหน่วยงาน
สถานศึกษา 
 

เชิงปริมาณ 
1. ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน จำนวน 56 คน 
2. ผู้บรหิารโรงเรียนเอกชน ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเงนิ ด้านบญัชี บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง จำนวน 43 คน 
 

144,480 สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดน่าน 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปี 2564 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

งบประมาณ 
 (บาท) 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
 

3. พัฒนานวัตกรรมโปรแกรมบญัชีเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนออนไลน์  
จำนวน 1 โปรแกรม 
4. สรา้งเครือข่ายความร่วมมือของผู้ตรวจสอบภายในพ้ืนที่จังหวัดน่าน    
บูรณาการเชื่อมโยงการตรวจสอบแบบ Real Time จำนวน 1 เครือข่าย 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 ของข้าราชการและลูกจ้าง ในสำนักงานศึกษาธกิารจังหวดัน่าน
ได้รับความรู้ความเข้าใจเสริมสรา้งความโปร่งใส ในการนำนโยบาย            
ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบไปสู่การปฏิบัต ิให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน     
ด้านบัญชี ได้รับความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจัดการเงินอุดหนุน            
ทุกประเภทของโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนจากทางราชการ  
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
3. พัฒนานวัตกรรมโปรแกรมบัญชีเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนออนไลน์ 
สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารภาครัฐและเอกชน 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ตรวจสอบภายใน บูรณาการเชื่อมโยง
ตรวจสอบแบบ Real Time ในพื้นที่จังหวัดน่าน 
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ค ำน ำ 

  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต พ.ศ.2564 เพื่อใช้เป็น
กรอบด ำเนินงำนในกำรป้องกนักำรทุจริตภำยในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน ซึ่งได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริต โดยรวบรวมโครงกำรและกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกำรป้องกันกำรทุจริต กำรบริหำรรำชกำร
เพื่อป้องกันกำรทุจริต กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของผู้รับบริกำร เพื่อกำรเสริมสร้ำงและปรับปรุง
กลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทน ำ 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร 

  ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ก ำหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทยไว้ว่ำ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งยุทธศำสตร์ชำติ   
๒๐ ปี ด้ำนท่ี 6 ได้แก่กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐและพระรำชบัญญัติบริหำร
รำชกำรแผ่นดินยึดกฎระเบียบของประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรเป็นหลัก มีกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยหลัก        
ธรรมำภิบำล ยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพ เพื่อพัฒนำองค์กรและปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองค์กรและบุคลำกร 
ในสังกัด ให้มีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนท่ีสอดรับกับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำร
ภำครัฐ (IntegrityTransparency Assessment : ITA) 

  ปัจจัยส ำคัญท่ีก่อให้เกิดกำรทุจริตในระบบกำรบริหำรงำนส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน
ประกอบด้วย 3 ประกำร คือ 
  (1) จิตส ำนึกของเจ้ำหน้ำท่ี 
  (2) ระบบรำชกำร 
  (3) ประสิทธิภำพของตัวระบบรำชกำร หรือกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 

 แนวทำงในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรคอร์รปัชัน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
  (1) กำรสร้ำงค่ำนิยมควำมมีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
  (2) กำรส่งเสริมธรรมมำภิบำลในส ำนักงำน 

หลักการและเหตุผล 

  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน ได้กำรจัดท ำแผนป้องกันกำรทุจริต ตำมแนวทำงท่ีสอดคล้องกับ 
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของเจ้ำหน้ำท่ี รณรงค์และส่งเสริมค่ำนิยม
เรื่องควำมซื่อสัตย์ ป้องกันกำรทุจริต บริหำรงำนบุคคลตำมระบบคุณธรรมอย่ำงเคร่งครัด ปฏิบัติหลัก         
ธรรมำภิบำลโดยผู้บังคับบัญชำปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงต่อผู้ใต้บังคับบัญชำ 

  ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560 -2564) ซึ่งมุ่งสู่
กำรเป็นประเทศท่ีมีมำตรฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ ท่ีประชำชนไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริต     
ทุกรูปแบบโดยได้รับควำมร่วมมือจำกฝ่ำยกำรเมือง หน่วยงำนของรัฐตลอดจนประชำชนในกำรพิทักษ์ รักษำ
ผลประโยชน์ของชำติและประชำชน เพื่อให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้ำนควำมโปร่งใสทัดเทียม
นำนำอำรยประเทศ โดยก ำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอำดไทยท้ังชำติต้ำนทุจริต” 



  ดังนั้น เพื่อให้กำรด ำเนินกำรขับเคล่ือนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมเป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะท่ี 3      
(พ.ศ. 2560 - 2564) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน จึงตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำร
ท่ีมีควำมโปร่งใส สร้ำงค่ำนิยมวัฒนธรรมองค์กรสุจริตอย่ำงยั่งยืน จึงได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  
เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรขับเคล่ือนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ผ่ำนโครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำรต่ำงๆ ท่ีเป็นรูปธรรมอย่ำงชัดเจน อันจะน ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้ำหมำยของกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
  1. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินกำรบริหำรงำนอย่ำงสุจริตโปร่งใส 
  2. เพื่อให้กำรบริหำรงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล 
  3. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต 
  4. เพื่อส่งเสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วมและกำรตรวจสอบของผู้รับบริกำร 

เป้าหมาย 
  บุคลำกรทำงกำรศึกษำในพื้นท่ีรับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวัดน่ำน 

ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
  กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต เป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน 
เห็นควำมเช่ือมโยงระหว่ำงแนวทำงกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ท่ีอำจมีควำมเช่ือมโยงและส่งผลท้ังในเชิงสนับสนุน
และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อน ำมำข้อมูลมำใช้ในกำรตัดสินใจก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนและใช้ทรัพยำกร
กำรบริหำรของหน่วยงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกท้ังใช้เป็นกรอบแนวทำง         
ในกำรด ำเนินกำรบริหำรงำนอย่ำงสุจริตโปร่งใส เพื่อให้กำรบริหำรงำนเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล มีเครื่องมือ      
ในกำรติดตำมและประเมินผล และส่งเสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วมและกำรตรวจสอบของผู้รับบริกำร 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ประจ าปี พ.ศ. 2564 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) หมายเหตุ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. กำรสร้ำง
สังคมท่ีไม่ทน
ต่อกำรทุจริต 

1. กำรสร้ำงจิตส ำนึก
และควำมตระหนักแก่
บุคลำกร 

(1) กำรสร้ำงควำมตระหนักในกำรมีส่วนร่วม 
ในกำรป้องกันกำรทุจริต 
(2)กำรรณรงค์สร้ำงจิตส ำนึกดำ้นคุณธรรม 

     -       -      -       - ทุกกลุ่ม 

2. กำรบริหำร
ร ำ ช ก ำ ร เพื่ อ
ป้ อ ง กั น ก ำ ร
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ ำนงกำร
ป้องกันกำรทุจริต 

(1) กิจกรรมแสดงเจตจ ำนงต่อต้ำนกำรทุจริต 
 

     -       - -       - ทุกกลุ่ม 

2.2 ม ำ ต ร ก ำ ร ส ร้ ำ ง
ค ว ำม โป ร่ ง ใส ใน ก ำร
ปฏิบัติรำชกำร 

(1) กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
(2) กำรประกำศเปิดเผยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
(3) กำรประกำศเปิดเผยกำรรับสมัคร 
สอบแข่งขัน/สอบคัดเลือก 

     -       -      -       - ทุกกลุ่ม 
กลุ่มอ ำนวยกำร 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

 2.3 มำตรกำรใช้ดุลย
พินิจและใช้อ ำนำจหน้ำท่ี
ใหเ้ป็นไปตำมหลักกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง 
ท่ีดี 

(1) กำรลดขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำน 
(2) กำรประกำศเปิดเผยผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
(3) กำรประกำศเปิดเผยผลกำรรับสมัคร
สอบแข่งขัน/สอบคัดเลือก 

     -       -      -       - ทุกกลุ่ม 
 

กลุ่มอ ำนวยกำร 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

 2.4 มำตรกำรจัดกำรใน
กรณีได้ทรำบ หรือรับ
แจ้งหรือตรวจสอบพบ
กำรทุจริต 
 

ก ำหนดช่องทำงรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์      -       -      -       - กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 



 2.5 อบรมเสริมสร้ำง
คุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมำภิบำลในส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน 
และประชุมกำร
ขับเคล่ือนองค์กรสู่กำร
ประเมิน ITA  
-ประชุมช้ีแจง
วัตถุประสงค์ แนว
ทำงกำรประเมิน ITA 
-ประชุมติดตำมกำร
ประเมิน ITA (2 ครั้ง) 
- ประกำศเจตจ ำนงสุจริต
ในกำรบริหำรงำนของ
ผู้บริหำรส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน 

โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมำภิบำลในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
น่ำน  

     -       -      -   40,000 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

รวม      -       -      -   40,000  
 












