คำนำ
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ ได้ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจ
การเมือง สังคม ความมั่นคง ตลอดจนภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศ ซึ่งผลกระทบดังกล่าวส่งผล
ต่อเนื่องทาให้ประชาสังคมมีความคาดหวังต่อกระบวนการต่างๆ ของภาครัฐ ที่จะแก้ไขปัญหาและดาเนินการ
ใด ๆ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศ ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้กาหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐไว้ 4 ยุทธศาสตร์ คือยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม การทุจริต
ภาครัฐ ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ยุทธศาสตร์ที่
4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตภาครัฐโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น
กรอบทิศทางในการประสานความร่วมมือในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่การปฏิบัติ โดยกาหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุกองค์กรต้องจัดทาแผนปฏิบัติการการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตนเอง
ดั งนั้ น ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาชลบุ รี เขต 1 จึ ง ได้ จั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์
การป้องกันและต่อต้านการทุจริต ปี พ.ศ.2561 ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐและโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 1
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-1ส่วนที่ 1
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 1
(ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561)
หลักกำรและเหตุผล
ด้วย สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ลงนาม
MOU ต่อต้านการทุจริตร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อประสานความร่ว มมือในการต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่นโดยอาศัยกลไกทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตสานึกให้แก่เยาวชน สร้างความร่วมมือใน
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตในระบบการศึกษาและสังคมไทยซึ่งสอดคล้อง
กับแผนยุ ทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตโดยอาศัยกลไกทางการศึกษาในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการต่อต้านคอรัปชั่นให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชนสร้างเครือข่ายต่อต้านคอรัปชั่นใน
สถานศึกษา ดังนั้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝั งจิตสานึกในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและ
สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เยาวชนโดยจะมีการให้ความรู้ ตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริตในองค์กรด้าน
การศึกษาที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศพร้อมร่วมมือกันสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตใน
กลุ่มเยาวชนทั่วประเทศด้วย ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ช าติว่า ด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
และนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นเครื่องมือรณรงค์ให้ บุคลากรของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีคุณธรรม จริยธรรม และการมีธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติราชการให้แก่องค์กรและประชาชน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่ งเสริ ม เสริ มสร้ าง จิตส านึกและค่านิยม ให้ แก่บุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 1 กับทุกภาคส่วนในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
๓.ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๔. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
๕. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ในการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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วิสัยทัศน์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 และสถานศึกษา มีมาตรการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต ของเจ้าหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 และสถานศึกษาใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

พันธกิจ
1. เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยม ให้กับเจ้าหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 1 และสถานศึกษาอย่างทั่วถึงโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมบทบาทเจ้าหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 และ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ป้องกันและต่อต้านการทุจริต
3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้าน มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตใน
หน่วยงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

แผนปฏิบัติกำร
แผนปฏิบัติกำรที่ 1 เสริมสร้ำงจิตสำนึก ค่ำนิยม ให้หน่วยงำน ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชลบุรี เขต1 และสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต
1 ตำมหลักคุณธรรม
มำตรกำร / แนวทำงดำเนินงำน
1.1 ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความชื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต
โดยให้ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ
1.2.1 จัดกิจกรรม โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
1.2.2 รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
แผนปฏิบัติกำรที่ 2 บูรณำกำรหน่วยงำนในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 1
และสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 1 ในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตภำคหน่วยงำน
มำตรกำร / แนวทำงดำเนินงำน
บูรณาการหน่วยงานในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตดังนี้
2.1 ประสานความร่ ว มมือ ทางด้ า นข้ อมู ล และการปฏิ บั ติ ง านระหว่า งหน่ว ยงานสถานศึก ษากั บ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
2.๒สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อดาเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคหน่วยงาน ตลอดจนการเชื่อมโยงและเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการ

-3ทุจริต หรือประพฤติมิชอบในภาคหน่วยงานเพื่อนาไปประมวล วิเคราะห์เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ภาคในหน่วยงานที่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
2.3 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ใ ช้ ร ะบบอิ น เทอร์ เ น็ ต ของสถานศึ ก ษาที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว เพื่ อ ท าการเผยแพร่
ประชาสัมพัน ธ์ ในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
แผนปฏิบัติกำรที่ 3 สร้ำงเสริมควำมเข้มแข็งในกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตในสถำนศึกษำที่สังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 1
มำตรกำร / แนวทำงดำเนินงำน
3.1 ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคหน่วยงานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 กับสถานศึกษา
3.1.1 ประสานความร่วมมือข้าราชการครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 1 เกี่ยวกับการป้องกัน และต่อต้านการทุจริต
3.1.2 ประสานความร่ วมมือกับข้าราชการครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุ รี เขต 1 ในการแจ้ ง ข่าวสาร เบาะแสที่ มีการทุจริต เกิด ขึ้นในหน่ว ยงาน ที่สั ง กัดส านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
3.2 ส่งเสริมมีการใช้เทคโนโลยีสารเทศสาหรับการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตภาคหน่วยงาน
3.2.1 สนับสนุนให้มีความรู้ด้านการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการมีการทุจริตภายในหน่วยงาน
3.2.2 ให้ มีการวางระบบฐานข้อมูล ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่ว ยงานของ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยแจ้งข้อมูลข่าวสาร การทุจริต
ตามช่องทางการสื่อสารที่ได้กาหนดไว้
แผนปฏิบัติกำร ที่ 4 พัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตภำยใน
สถำนศึกษำและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 1
มำตรกำร / แนวทำงดำเนินงำน
4.1 พัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4.1.1 ส่งเสริมให้มีความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใน
สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
4.1.2 ส่งเสริมให้แจ้งเบาะแสที่มีการทุจริต ในการใช้อานาจที่เอื้อประโยชน์ต่อการทุจริต การจัดทา
สัญญาภายในหน่วยงาน การทุจริตเชิงนโยบาย ทั้งนี้เพื่อนาไปสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.1.3 เผยแพร่ข่าวสาร โทษในการกระทาผิด เกี่ยวกับพฤติการณ์ที่เอื้อต่อการทุจริต
4.2 สร้างจิตสานึกให้มีมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใน
หน่วยงาน ที่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
4.2.1 เสริมสร้างให้ภายในหน่วยงานที่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
มีความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
4.2.2 ส่งเสริมให้มีความร่วมมือในสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ

-44.2.3 การติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการทุจริตในรูปแบบต่างๆ
4.2.4 ส่งเสริมเผยแพร่กฎหมายระเบียบเกี่ยวกับการทุจริตเพื่อมิให้เกิดการกระทาความผิด แก่
สถานศึกษาภายในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
มำตรฐำนควำมโปร่งใส:
มิติที่ 1 ด้านนโยบาย/ผู้บริหารและความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความ
โปร่งใส
มิติที่ 2 ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม
มิติที่ 3 ด้านการใช้ดุลยพินิจ
มิติที่ 4 การมีระบบ/กลไกการจัดรับเรื่องร้องเรียน
คุณลักษณะ 5 ประกำร
ของบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 อันจะก่อให้เกิดคุณธรรมและ
หลักธรรมาภิบาลในองค์กร
1. ทักษะกระบวนการคิด
2. มีวินัย
3. ซื่อสัตย์สุจริต
4. อยู่อย่างพอเพียง
5. มีจิตสาธารณะ
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ส่วนที่ 3
บทสรุป
แผนปฏิบัติการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานในด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน และเพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตให้
บรรลุ ตามวัตถุป ระสงค์ เกิดผลสั มฤทธิ์ตามที่คาดหวั งไว้ ทาให้ การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ของ
ข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่มีความรับผิดชอบ ทาให้ประชาชนมีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมี
จริยธรรม ตามคุณลักษณะ 5 ประการ ที่กาหนดไว้ในโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต การปฏิบัติหน้าที่โดย
การคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สามารถแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบที่จะเกิดขึ้นต่อบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ดังนั้น ในการดาเนินงานด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ต้องบูรณาการและอาศัยความร่วมมือ
จากทุกฝ่าย และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกฝ่าย
อย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
มีความรู้เรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในมากยิ่งขึ้น มีจิตสานึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม
ระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต ตามคุณลักษณะ 5 ประการ ของเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ทุกภาคส่วน
มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ปฏิบัติงานตามหลัก
คุณธรรมจริย ธรรม และยึ ดหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมถึงส่งผลต่อการพั ฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดและระดับประเทศให้ยั่งยืนได้อีกด้วย

แผนปฏิบัติกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 1
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 1
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร

