
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านักงาน          

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และเป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณ

ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้แนวทางหลัก ๔ แนวทาง ประกอบด้วย ๑) กำรสร้ำงควำมโปร่งใส              

๒) กำรเสริมสร้ำงระบบ ควำมรับผิดชอบ ในกำร บริหำรงำน  ๓) กำรสร้ำง วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  

และ ๔) กำรเสริมสร้ำงคุณธรรมกำรท างำนในหน่วยงำน  

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ฉบับนี้จะใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสนับสนุนการบริหาร

จัดการ และการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และ

มีพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบต่อไป 

  ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความรว่มมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน

และปราบปรามการทจุริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต ๑ จนส าเรจ็ลุล่วงด้วยดี 

 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต ๑ 

 

 

 

 

 

 



สำรบัญ 

  หน้ำ 

บทน า ๑ 

 ความเปนมา ๑ 

 วัตถุประสงคในการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ๒ 

 เปาหมาย ๓ 

มาตรการการปองกันการทุจริตในระบบงานภายใน ของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

      ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 
๓ 

แนวทางการปองกันการทจุริตในระบบงานภายใน ของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา   
      ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

๔ 

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๖ 

แนวทางการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต  
ของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ประจ าปงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๗ 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๗ 
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บทนํา 

ความเปนมา 

 

ปญหาการทุจริตถือเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่ฝงรากลึกอยูในสังคมไทย มาอยาง 

ยาวนานเปนปญหาเรื้อรัง ซึ่งทําใหประเทศไทยไดรับความเสียหายละนับวันย่ิงจะทวีความรุนแรง และมี 

รูปแบบที่แยบยลมากย่ิงข้ึน ปญหาดังกลาวสงผลกระทบในวงกวางโดยเฉพาะอยางย่ิงตอความมั่นคง ของชาติ

และการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงในภาครัฐมีปญหาเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ  เปนจํานวนมาก 

การทุจริตซึ่งเปนพฤติกรรมที่ขัดตอหลักธรรมาภิบาล  หลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  หลักนิติรัฐและ

หลักนิติธรรม อันเปนหลักของการปกครองระบอบประชาธิปไตย สาเหตุสําคัญ มาจากการที่หนวยงานของรัฐ

หรือเจาหนาที่ของรัฐมีอํานาจบังคับใชกฎหมายหรือกฎระเบียบแบบเบ็ดเสร็จ  และมีอํานาจดุลยพินิจสูง มี

กรอบความรับผิดชอบไมชัดเจน และขาดระบบการทํางานที่โปรงใส ปญหาการทุจริตเปนวาระแหงชาติที่

จําเปนตองรวมมือกันแกไขอยางเรงดวน ทั้งน้ีเพื่อสรางระบบการปองกัน และปราบปรามที่มีประสิทธิภาพ 

ย่ังยืนและเกิดผลสําเร็จอยางเปนูปธรรม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณา จักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดให

ความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยไดกําหนดหนาที่ และแนวนโยบายแหงรัฐที่

เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไวในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หลายสวนโดยเฉพาะ

อยางย่ิงมาตรา 63 ที่กําหนดใหรัฐตองสงเสริม สนับสนุน และใหความรูถึงอันตรายที่เกิด จากการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและเอกช ตลอดจนจัดใหมีมาตรการ และกลไก ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปองกัน

และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ นอกจากน้ี ยังมีแผนปฏิรูปประเทศ ดานการปองกัน และปราบปราม

การทุจริต และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นการตอตาน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ             

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ที่กําหนดใหหนวยงานภาครัฐตางๆจะตองดําเนินการปองกันและปราบปราม           

การทุจริตตามอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ เพื่อใหเกิด กรอบและทิศทาง ที่ชัดเจนในการแกไข ปญหา

การทุจริตของประเทศ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑  ไดตระหนักถึงความรุนแรง ของ

ปญหาดังกลาว และถือเปนนโยบายสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ภายในหนวยงาน จึงไดาเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้ึนโดยเปนการ

ดําเนินการตอยอดจากปงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ที่ผานมา 

เพื่อเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน 

อันจะเปนแนวปฏิบัติที่ขาราชการและลูกจางของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑  

จะตองยึดถือปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นๆ เพื่อสรางความโปรงใส ในการปฏิบัติราชการ 
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การใชอํานาจหนาที่ในทาง ที่ถูกตองไมแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ ตลอดจนเสริมสรางคานิยมในเรื่อง 

ของคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัยใหแกบุคลากรของสํานักงาน โดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวม และผูรับ 

บริการเปนสําคัญ 

การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดําเนินการภายใตกรอบนโยบาย และทิศทางการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกี่ยวของ โดยมุงเนนการผลักดันใหสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ เปนองคกรธรรมาภิบาล มีความโปรงใส ตรวจสอบได มีระบบ และ

กลไกในการปองกันและตรวจสอบ มิใหเกิดการทุจริตหรือการมีผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) 

ในทุกรูปแบบ 

 

วัตถุประสงคในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ 

๑. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต ๑  ใหมีความโปรงใส ตรวจสอบได มีธรรมาภิบาลและเสริมสรางภาพลักษณ และความเช่ือมั่น 

ที่ดีใหแกประชาชนและสังคม 

๒. เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต ๑ ปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหาร

กิจการ บานเมืองที่ดี 

๓. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการปองกันและตรวจสอบของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ มิใหเกิดการทุจริตในการปฏิบัติราชการ หรือการมีผลประโยชนทับซอน 

(Conflict of Interest) 

๔. เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม และตรวจสอบ        

การทุจริต ตลอดจนการพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริต 

๕. เพื่อสรางความเขาใจรวมกันใหแกขาราชการและเจาหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑  ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ใหบรรลุเปาหมาย 
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เปาหมาย 

๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถ  

ปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริต และ

ประพฤติมิชอบอยางรวดเร็วโปรงใส 

๒. มีแผนปฏิบัติการทีม่ีประสิทธิภาพซึ่งสนับสนุนกลไก มาตรการในการตรวจสอบและติดตาม 

การปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ และสงเสริมบทบาท การมี

สวนรวมของทุกภาคสวน 

๓. บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑  มีจิตสํานึกในเรื่อง

ความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส เปนธรรม ไมใชตําแหนงหนาที่ไปในทางที่มิชอบ 

มาตรการการปองกันการทุจริตในระบบงานภายใน 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

การปองกันการทจุริตในระบบงานภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต ๑ มีมาตรการปองกันและปราบปรามการทจุริต ดังน้ี 

๑. พัฒนาและเสริมสรางระบบบรหิาร มีการมอบหมายอํานาจหนาที่อยางชัดเจน มีการกํากบั 

ติดตามอยางเปนระบบละตอเน่ือง 

๒. กําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติงานภายใตกฎ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและกลไก การ

ปฏิบัติงานในระดับตางๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการดวยความสุจริต โปรงใส ควบคูไปกับ การปลกูฝง 

คุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ รกัษาศักด์ิศรี  มีสํานึกของความเปนขาราชการ 

๓. กําหนดคานิยมองคกร “QUALITY” เพื่อใหบุคลากรในสํานักงา ยึดถือเปนหลกัสําคัญใน

การปฏิบัติราชการ ดังน้ี 

Quickness  งานวองไว 

Unity   รวมใจสามัคค ี

Accountability มีความรับผิดชอบ 

Learning  รอบรูในงาน 

Information  ใชสารสนเทศ 

Teamwork  ทีมเขตเชี่ยวชาญ 

Yield   ผลงานเปนเลิศ 
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แนวทางการปองกันการทุจริตในระบบงานภายใน 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ มีแนวทางการปองกันการทุจริต         

ในระบบงานภายใน ดังน้ี 

๑. “การสรางความโปรงใส” มุงเนนการปรบัปรุงพฒันากระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน 

กรณีการทุจริตใหสามารถดเนินการไดอยางรวดเร็วทั้งในเรื่องของการตอบสนองขอรองเรียน ชองทาง การ

รองเรียน การแจงผลรองเรียนและผูกระทําการทจุริตไดรับกการลงโทษ เพือ่ใหบุคลากรในองคกร เกิดความ

ตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทําการทุจริต ไดแก 

๑.๑ การกําหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการจัดการเรื่องรองเรียน การรองเรียนการ

ปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ภายในหนวยงาน การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

๑.๒ การเพิ่มชองทางการรับรูในเรื่องชองทางรับขอรองเรียน รองทุกขและแจงเบาะแส 

กรณีเจาหนาที่สํานักงานป.ป.ช.กระทําการทุจริต ใหเจาหนาที่ภายในหนวยงาน ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค

ไดรับทราบผานเว็บไซตสํานักงานและสื่ออื่น ๆ เพิ่มมากข้ึน   

๑.๓ การสรางความรูความเขาใจตอประชาชน และเผยแพรชองทางการตรวจสอบ              

การรองเรียนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของบุคลากร  เพื่อสรางเครือขายภาคประชาชน ใหมีสวนรวมในการ

ตรวจสอบ สอดสองดูแลมิใหบุคลากรในสํานักงาน มีการใชอิทธิพลเพื่อแสวงหา ประโยชนโดยมิชอบอันอาจ

ทําใหเกิดารขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม 

๒. “การเสริมสรางระบบความรับผิดชอบในการบริหารงาน” มุงเนนให ผูบริหารสํานักงาน 

ยึดหลักความรับผิดชอบ มาตรฐานจริยธรรมหรือจรรยาขาราชการหรือจรรยาบรรณ วิชาชีพ รวมทั้งคํานึงถึง 

ความถูกตอง การใชอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดอยางมีคุณภาพ และรับผิดชอบตอผลของ การปฏิบัติ

หนาที่ตามบทบาทหนาที่ ไดแก 

๒.๑ การแสดงจุดยืนและนโยบาย ตลอดจนทิศทางในการบริหารงานของ ผูบริหาร

หนวยงาน ที่ใหความสําคัญตอผลการปฏิบัติงาน  

๒.๒ การสรางการรับรูและขยายผล “คูมือปองกันการขัดกันระหวางประโยชน สวนบุคคล

กับประโยชนสวนรวมสําหรับขาราชการและลูกจาง ใหผูบังคับบัญชาไดใช เปนหลักคิดในการปฏิบัติงาน  

๒.๓ การประกาศเจตจํานงสุจริต ของผูบริหารสูงสุด ตอ สาธารณชนอยางตอเน่ืองผานทาง

เว็บไซตของหนวยงานและสื่อตาง ๆ เพื่อใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบ  
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๒.๔ ผูบริหารระดับสงูแสดงเจตจํานง ความซื่อสัตยสจุริตและตอตานการทจุริต โดยมกีาร

บรหิารงานและบรหิารบุคคลอยางสมเหตุสมผล โปรงใส และเปนธรรม  

๒.๕ การเผยแพร ประชาสมัพันธ เพื่อสรางการรับรูใหทุกหนวยงานภายในทราบถึง

เจตจํานงการบริหารงานดวยความซื่อสัตยสจุริต รวมทั้งการปฏิบัติตามระเบียบและประมวลจริยธรรม อยาง

เครงครัด 

๓. “การสรางวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร” มุงเนนการเสริมสรางวัฒนธรรมขององคกร ที่ยึด

หลัก คุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินงาน และการกระตุนจิตสํานึกของเจาหนาที่สํานักงาน ใหปฏิบัติงาน 

ดวยความซื่อสัตยสุจริต ไมใชตําแหนงหรืออํานาจหนาที่ในการใหเกิดประโยชนแกตนเอง หรือบุคคล ใกลชิด 

สงเสริมหรือจัดใหมีระบบปองกันการทุจริต สภาพแวดลอมภายในองคกร ที่ปลอด การทุจริตรวมทั้งการสราง 

พลังรวมขององคกรเปนกิจกรรม ประจําปอยางตอเน่ือง พัฒนาเปนอัตลักษณ ขององคกร ไดแก 

๓.๑ การจัดกจิกรรมเสรมิสรางวัฒนธรรมองคกรและคานิยมสุจริต การตอตาน การทุจริตใน

หนวยงาน และการเผยแพรบุคคลทีเ่ปนตนแบบ (Role Model) ที่ดี ในการปฏิบัติงาน 

๓.๒ การจัดกจิกรรมสาธารณประโยชนทําความดีเพื่อสังคม 

๓.๓ การจัดทําและเผยแพรแผนแมบทและแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา 

๓.๔ การกํากบัดูแล ตรวจสอบ ติดตามมิใหผูใตบังคับบญัชากระทําการใดๆ ในการรับ

ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด เพือ่ปองกันความเสี่ยงอันอาจเกิดจากผลประโยชนทบัซอน  

๓.๕ การดํารงตนเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติงานแกผูใตบังคับบัญชา  

๓.๖ การจัดอบรมเพือ่ปรับเปลี่ยนแนวคิดและการปรบัทัศนคติ สรางฐานคิดในเรื่องการ

แยกแยะระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม ใหแกบุคลากร 

๓.๗ การดําเนินการออกประกาศ ขอบังคับ หรือระเบียบในการปฏิบัติตน เพื่อเกิดความ 

เหมาะสมในการดํารงตนเปนบุคลากรที่ดีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑  

๓.๘ การรบัฟงความคิดเห็นเพือ่จัดทําคูมือปองกันการขัดกันระหวาง สวนบุคคล กับ

ประโยชนสวนรวม(Conflict of Interest) สําหรับขาราชการและลูกจาง สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑   

๓.๙ การเผยแพร ประชาสมัพันธใหเจาหนาที่ของสํานักงาน ไดรับรูรบัทราบและกําหนดให

หนวยงานที่เกี่ยวของนําแผนไปใชอยางเปนรูปธรรม 

๓.๑๐ การวิเคราะหความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเกีย่วกับผลประโยชน ทับซอน        

ในสํานักงาน  
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๓.๑๑ การกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการปองกันผลประโยชนทับซอน 

ในหนวยงาน 

๓.๑๒ การสรางการรับรู และสรุปผลงานเพื่อประชาสมัพันธในเรื่อง การตรวจสอบภายใน 

หนวยงานที่เปนอสิระ ไมถูกแทรกแซง สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๔.  “การเสริมสรางคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน” มุงเนนการะดับการบริหารงาน ของ

สํานักงานใหมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ยึดระบบคุณธรรมมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการสราง                

ความโปรงใสในระบบการบริหารงานบุคคล ไดแก 

 ๔.๑ การจัดทําคูมือและมาตรฐานการปฏิบัติงานในทุกกลุมภารกิจ เพื่อ ประสิทธิภาพ           

ในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาใชเปนหลักในการปฏิบัติงานของทุกภารกิจ สวนกลางและสํานักงาน              

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ใหเปนมาตรฐาน  

 ๔.๒ การเผยแพรกระบวนการอํานวยความสะดวกหรือการใหบริการประชาชน ดวยการ

แสดง ข้ันตอน ระยะเวลาในทุกกลุมภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑   

 ๔.๓ การเผยแพร ประชาสัมพันธ สรางการรับรูใหแกเจาหนาที่ ในกระบวนการของ 

หนวยงานที่แสดงถึงการบริหารงานบุคคลที่เปนไปตามระบบคุณธรรม (merit system) 

 

สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริตของ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑  มีสาระสําคัญ ดังน้ี 

๑. กรอบแนวคิดการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 

ของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรมทีมุ่งเสริมสรางการปองกันการทุจริตใน 4 แนวทาง ไดแก   

๑.๑ การเสรมิสรางความโปรงใสในการปฏิบัติหนาที่   

๑.๒ การปองกันการทจุริตและผลประโยชนทบัซอน  

๑.๓ เจตจํานงสจุริตของผูบรหิารและการเสรมิสรางวัฒนธรรมคุณธรรม  

๑.๔ มาตรการภายในเพื่อปองกันการทจุริต  

ทั้งน้ี การกําหนดแนวทางทัง้ ๔ แนวทาง ไดพิจารณาจากปจจัยสําคัญ ดังน้ี   
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๑. กรอบและเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมกีาร

ปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัดและประเด็นการประเมิน ที่ครอบคลมุทกุมิติในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

จํานวนทั้งสิ้น ๑๐ ตัวช้ีวัด ไดแก  

 ๑.๑ การปฏิบัติหนาที ่

 ๑.๒ การใชงบประมาณ  

 ๑.๓ การใชอํานาจ  

๑.๔ การใชทรัพยสินของราชการ  

๑.๕ การแกไขปญหาการทุจริต  

๑.๖ คุณภาพการดําเนินงาน  

๑.๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร  

๑.๘ การปรับปรงุระบบการทํางาน 

๑.๙ การเปดเผยขอมลู 

๑.๑๐ การปองกนัการทจุริต  

๒. การดําเนินการตอยอดจากแผนปฏิบัติการ โดยไดพิจารณานําโครงการ/กิจกรรม ที่มี

ความสําคัญ และควรมีการดําเนินการอยางตอเน่ืองหรือตองมีการดําเนินการเปนประจําทุกปงบประมาณ มา

ดําเนินการตอในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ มีรายละเอียด ตามตารางตอไปน้ี 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562   สํานักงานงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

แนวทาง กิจกรรม / โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

1. การเสรมิสราง 
ความโปรงใสใน 
การปฏิบัติหนาที ่

1. การเผยแพรขอมูล
ขาวสารที่เปนปจจบุัน 
ผานชองทางการสื่อสาร 
ที่มีความรวดเร็วเขาถึงงาย 
และมีประสิทธิภาพ 

1. เพื่อเผยแพรขอมูลพื้นฐานผล 
การดําเนินงานตามภารกจิของสํานักงานเขตให
เจาหนาที่ภายในและผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกได
รับทราบ 
2. เพื่อเปนการสงเสริมการมสีวนรวมของทุกภาค
สวนในการติดตามการดําเนินงานของสํานักงานเขต 

มกีารเปดเผยขอมลู
ผานชองทางที่เขาถึง
งายและเปนปจจุบัน 

ภายในเดือน
มิถุนายน 2562  

-กลุมอํานวยการ 
-กลุมสงเสรมิ
การศึกษาทางไกล 

 2. การประชาสัมพันธ
เผยแพรชองทางใน       
การรองเรียนการปฏิบัติ
หนาที่ของเจาหนาที่
สํานักงานเขตเพื่อกํากับ
ดูแล เฝาระวังและตรวจ 
สอบการปฏิบัติ งานของ
เจาหนาที่สํานักงานเขต 

1. เพื่อรบัเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ
หนาที่ของเจาหนาที่  สํานักงานเขต และดําเนินการ
แกไข ยับย้ังการปฏิบัติงานที่ไมเหมาะสมหรือขัดตอ
ระเบียบ กฎหมาย 
2. เพื่อเปนการกํากับดูแล เฝาระวังและตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่สํานักงานเขต ใหเปนไป
ตามกฎหมายและมีความโปรงใส 

ประชาชนและ
เจาหนาที่ภายใน
สํานักงาน ป.ป.ช. 
รับรูชองทางใน     
การรองเรียน       
การปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่สํานักงาน
เขต 

ภายในเดือน
มิถุนายน 2562 

-กลุมอํานวยการ 
-หนวยงาน
ตรวจสอบภายใน 
-กลุมกฎหมายและ
คดี 

 3. การตรวจสอบและ
กํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ใหเปนไป
ตามข้ันตอน มาตรฐานใน     
การปฏิบัติงานและ
กฎหมายทีเ่กี่ยวของ 

เพื่อเปนการตรวจสอบและกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาทีส่ํานักงานเขตใหเปนไปตามมาตรฐาน             
การปฏิบัติงานและกฎหมายทีเ่กี่ยวของ 

ผูอํานวยการ
สํานักงานเขตมี    
การตรวจสอบ     
และกํากบัดูแล     
การปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ภายใน 
กลุมงาน 

ตลอด
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

-ทุกกลุมงาน 
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แนวทาง กิจกรรม / โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

2. การปองกันการ
ทุจริตและ
ผลประโยชนทับ
ซอน 

1. การประเมินความเสี่ยง
การทจุริตประจําปและ    
การกําหนดแนวทางใน   
การจัดการความเสี่ยง     
เพื่อปองกันการทจุริตและ
ผลประโยชนทับซอน 

เพื่อประเมินความเสี่ยงการทจุริต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายงานประเมิน
ความเสี่ยงและ
แนวทางใน         
การจัดการความเสี่ยง
เพื่อปองกันการทจุริต
และผลประโยชน 
ทับซอน  

ภายในเดือน
มิถุนายน 2562 

-กลุมกฎหมายและ
คดี 

 
 
 
 
 
 

2. การสงเสรมิองคความรู
เกี่ยวกับการปองกัน      
การขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคลกบั
ประโยชนสวนรวมสําหรับ
ขาราชการและลูกจาง
สํานักงานเขต 

เพื่อเผยแพรองคความรู เกี่ยวกับ 
การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกบัประโยชน
สวนบุคคลกบัประโยชนสวนรวมสําหรบัขาราชการ
และลกูจางสํานักงานเขตใหกบัเจาหนาที่ภายใน
สํานักงานเขต 

เจาหนาที่ภายใน
สํานักงานเขต ไดมี
การศึกษาและ
ทบทวนความรู
เกี่ยวกับการปองกัน
การขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคล
กับประโยชน
สวนรวม 

ภายในเดือน
มิถุนายน 2562 

-กลุมกฎหมายและ
คดี 

3. เจตจํานงสจุริต
ของผูบรหิารและ         
การเสรมิสราง
วัฒนธรรมคุณธรรม 

1. การเผยแพร
ประชาสมัพันธเจตจํานง
สุจริตของผูอํานวยการ
สํานักงานเขต 

1. เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธใหเจาหนาที่
ภายในสํานักงานเขต และสาธารณชนไดรับทราบถึง
เจตจํานงสจุริตของผูอํานวยการสํานักงานเขต  
2. เพื่อสรางเจาหนาทีส่ํานักงานเขตและสาธารณชน
มีความเช่ือมั่นในการนําองคกรดวยความซื่อสัตย
สุจริตของ 

เจาหนาที่ภายใน
สํานักงานเขต และ
สาธารณชนมีคูวาม
เช่ือมั่นและยอมรบัใน
ภาพลักษณของ
สํานักงานเขต         

ภายในเดือน
กันยายน 2562 

-กลุมอํานวยการ 
-กลุมสงเสรมิ
การศึกษาทางไกล 
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แนวทาง กิจกรรม / โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

ผูบริหารสํานักงานเขต 
3. เพื่อเสรมิภาพลักษณความเปนองคกรทีป่ราศจาก
การทจุริตทกุรปูแบบ 

ในการเปนองคกรที่
ปราศจากการทุจริต
ทุกรปูแบบ 

 2. การจัดกจิกรรม
เสริมสรางวัฒนธรรม
องคกร ทีส่งเสริมคานิยม
สุจริตและตอตานการ
ทุจริตทุกรปูแบบ 

เพื่อเปนการปลูกฝง ปลุกจิตสํานึกและเสรมิสราง
วัฒนธรรมองคกรที่มีคุณธรรมและตอตานการทุจริต
ทุกรปูแบบบรรจ ุ  ในหลักสูตรการอบรมบุคลากร
ภายในสํานักงานเขต ทุกกลุมงาน 

มีกิจกรรมเสรมิสราง
วัฒนธรรมองคกร    
ที่สงเสริมคานิยม
สุจริตและตอตาน  
การทจุริตและ
ตอตานการทจุริตทกุ
รูปแบบอยางนอย   
๒ กิจกรรม 

ภายในเดือน
กันยายน 2562 

-กลุมอํานวยการ 

 3. การเผยแพร
ประชาสมัพันธแนวทาง   
การปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม 

เพื่อเปนการสรางความรูและความเขาใจตลอดจน
วิธีการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ
สํานักงานเขต 

เจาหนาที่สํานักงาน
เขต มีความตระหนัก
และประพฤติปฏิบัติ
ตนตามประมวล
จริยธรรม 

ภายในเดือน
กันยายน 2562 

-กลุมกฎหมายและ
คดี 

4. มาตรการภายใน
เพื่อปองกันการ
ทุจริต 

1. การเผยแพรและ
เสริมสรางการรับรูถึง       
การดําเนินงานใน          
การขับเคลื่อนการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของ

1. เพื่อใหเกิดการรบัรูและตระหนักถึงความสําคัญใน
การรวมกันขับเคลื่อน    การดําเนินงานของ
สํานักงานเขต        ใหเปนไปตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

เจาหนาที่สํานักงาน
เขต มีความตระหนัก
และเห็นความสําคัญ 
ตลอดจนเขามามสีวน
รวมในการขับเคลือ่น
การประเมินคุณธรรม 

ภายในเดือน
มิถุนายน 2562 

-กลุมกฎหมายและ
คดี 
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แนวทาง กิจกรรม / โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

หนวยงานภาครัฐ          
ของสํานักงานเขต 

2. เพื่อใหเกิดความรวมมอืในการเขาประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA)  ของเจาหนาที่สํานักงานเขต 
ในฐานะผูมสีวนไดสวนเสียภายใน (IIT) ของ 
สํานักงานเขต 

และความโปรงใสใน
การดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ 
(ITA) 

 2. การเผยแพรและสราง
การรบัรูถึงแผนปฏิบัติ    
การปองกันการทจุริต
ประจําปใหกับเจาหนาที่
ภายในสํานักงานเขตไดรบั
ทราบ 

เพื่อใหเจาหนาทีส่ํานักงานเขต  
ทุกกลุมงานไดรบัทราบและมสีวนรวมในการ
ขับเคลื่อนและสนับสนุนกจิกรรม/โครงการตาม
แผนปฏิบัติการปองกันทจุริตประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของสํานักงานเขต 

เจาหนาที่สํานักงาน
ทุกกลุมงานได
รับทราบและมสีวน
รวมในการขับเคลือ่น
และสนับสนุน 
กิจกรรม/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติ 
การปองกันทจุริต
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของ
สํานักงานเขต 

ภายในเดือน
กันยายน 

-กลุมบริหารบุคคล 
-กลุมกฎหมายและ
คดี 

 3. การเผยแพรและสราง
การรบัรูถึงมาตรการ
ภายในเพื่อปองกันการ
ทุจริตของสํานักงานเขต
และการปฏิบัติตาม

เพื่อสรางการรับรูถึงมาตรการภายในสํานักงานเขต 
ในการปองกันการทจุริตในแตละดาน ดังน้ี 
- มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 
- มาตรการใหผูมสีวนไดสวนเสียมีสวนรวม 
- มาตรการสงเสรมิความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง 
-มาตรการการจัดการเรื่องรองเรียน 

เจาหนาที่สํานักงาน
เขตทุกกลุมงาน รับรู
ถึงมาตรการภายใน
สํานักงานเขต  
ในการปองกัน 
การทจุริตในแต 

ภายในเดือน
กันยายน 2562 

-ทุกกลุมงาน 
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แนวทาง กิจกรรม / โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

มาตรการภายในเพื่อ
ปองกันการทจุริต 

การทจุริต 
- มาตรการในการปองกันการรับสินบน 
- มาตรการปองกันการขัดกันระหวางประโยชนสวน
ตนกับผลประโยชนสวนรวม 
- มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ 

ละดาน ตลอดจนนํา
แนวทางตาม
มาตรการไปปฏิบัติ
เพื่อสรางคุณภาพ 

 



 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต ๑ 
ท่ี   ๖๗ /๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒    
.................................................................... 

ตามที่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ มีนโยบายในการต่อต้าน            
การทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดทุกคนได้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม              
มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะท างานดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
๑. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต ๑นครปฐม เขต ๑ ประธานฯ 
๒. นายดุสิต  หังเสวก    ผู้อ านวยการกลุ่มนเิทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  รองประธานฯ 
๓. นางสมพร  เมืองแป้น ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน   กรรมการ 
๔. นางพชรภรณ์  เอกสินธ์ุ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ    กรรมการ 
๕. นางพะเยาว์  เอี่ยมสะอาด   ผู้อ านวยการกลุม่บริหารงานบุคคล   กรรมการ 
๖. นางลาวัลย์  ศรีวิเศษ             ผู้อ านวยการกลุม่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ 
๗. นายสุธี  เพิ่มพูนขันติสุข ผู้อ านวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพยก์ารเงินและสินทรัพยก์รรมการ 
๘. นางสาวสุกฤตภัทร  ใจรื่น รก.ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
๙. นางสาววิไล  คชศิลา   ศึกษานิเทศก ์            กรรมการและเลขาฯ 
๑๐. นางสาวอุษา  ใหญ่ไล้บาง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล    กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

มีหน้าที่วิเคราะห์ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ด าเนินการวิเคราะห์ ความเสี่ยงของ          
การด าเนินงานต่าง ๆ ของบุคลากร ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน จัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต   ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  นิเทศ ก ากับติดตามให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

สั่ง ณ  วันที  ๑๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

                   
                         (นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์) 

                       ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต ๑ 


