
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หลักการเหตุผล 
  ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาล
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล    

 ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จึงได้
จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด  และเพ่ือให้ทุกหน่วยงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  ทั้งนี้ได้
มุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง  สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรม  ความคุ้มค่า  เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้ เกิดความโปร่งใส            
มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม   ในการรณรงค์  และปลูกจิตส านึกค่านิยมของสังคมให้
ร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   
 
         วิสัยทัศน์  
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มี
คุณภาพและมาตรฐานสากล  
  
         พันธกิจ ( Mission ) 
            1. ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
            2. ส่งเสริม และสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึง 
            3. ส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ 
            4. พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะใน
การปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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            5. ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
            6. พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  
ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ 1 ที่ 1 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคงาภิบาลและความม่ันคง  
  แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการป้องกันทุจริตคอรัปชั่นแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการป้องกันทุจริตคอรัปชั่น  
         วัตถุประสงค์ 
          เพ่ือส่งเสริม เสริมสร้าง จิตส านึกและค่านิยม ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดตราด 
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ตราด รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้
ทุกหน่วยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย  กฎ  และระเบียบ  ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจน เป็น
การวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 2ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
         มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
      1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชน ให้ปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.2 ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
 1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 2.1 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ตราด มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมี
การฝึกอบรมเพ่ือให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 2.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ตราด ได้ประพฤติปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 2.3 ควบคุม ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาการศึกษาประถมศึกษาตราดตราดให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  
       3.  ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต  โดยให้ยึดถือ
เป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ 
 3.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ตราด ปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 3.2 รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติ
ตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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 3.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดตราด         
          3.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราตราดด 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและและแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหาการทุจริตทุจริตและประพฤติ                และประพฤติ                
มิชอบมิชอบ 
                วัตถุประสงค์ 
                เพ่ือประสานความร่วมมือเจ้าหน้าทีข่องส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ตราด ในการป้องกัน
และและแก้ไขปัญหากแก้ไขปัญหาการารทุจริตทุจริตและประพฤติมิชอบและประพฤติมิชอบ  ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม 
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ตราด เสริมสร้างและพัฒนา
เครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ  ถ่วงดุล  รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
               มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
               1. บูรณาการภายในภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดตราด กับ บุคลากร ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ     
                   1.1 มีการจัดตั้ง “ศูนยข์้อมูลข่าวสาร” เพ่ือด าเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ตราด ตลอดจนการเชื่อมโยง 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในส านักงานเขส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ตราด   
เพ่ือน าไปประมวล  วิเคราะห์  เพ่ือใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
          1.2  ส่งเสริม  สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็ง และเป็นอิสระ
ในการท าหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 
         1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ มีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อท าการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ตราด โดยให้มีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่าง
กัน 
    2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดตราด 
          2.1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ บุคลากรมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดตราด 
           2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย  รวมทั้ง
สร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 
           2.3  ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  
           2.4 ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แกผู่้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 
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           2.5  ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในส านักงานเขตพื้นที่การส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาประถมศึกษาตราดตราด 
 
             ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและและและแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหาการทุจริตทุจริตและและ
ประพฤติมิชอบประพฤติมิชอบของของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดตราด 

             วัตถุประสงค์ 

     มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม ชัดเจน  และ
มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ระดับกอง  สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ
ภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเทศบัญญัติข้อบังคับที่
เอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ   

 
     มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
              1. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ 
                   1.1 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาาตราดตราด มีโครงสร้างของหน่วยงานอัตราก าลังการ
บริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ   
                   1.2  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ตราด สร้างระบบการตรวจสอบการบริหารราชการ 
โดยก าหนดให้แยกอ านาจการบริหารงานออกจากอ านาจการพิจารณาคดี  เพ่ือสามารถถ่วงดุลหรือยับยั้งอีกอ านาจ
หนึ่งได้ 
              1.3  สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประถมศึกษาตราดตราด   
                  1.4  ให้บุคลากร  ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล การใช้อ านาจในการ  ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่อง  และเป็นธรรม 
    2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดตราด  กับภาคเอกชนให้มี
ศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
               2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประถมศึกษาตราด ตราด กับภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหาการทุจริตทุจริตและประพฤติมิและประพฤติมิชอบชอบ  

                        วัตถุประสงค์ 
               มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง  
สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน      
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            มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
    1 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                   1.1 ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตทั้งในและต่างประเทศเพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ 
                  1.2 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพ่ือให้มีกระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้    
ตลอดจนให้มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study)  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ตราด 
ปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

มาตรการ/แนวทาง
ด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ หมาย

เหตุ ปี 
2563 

1.ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานและการ
ด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
๒.ส่งเสริมให้
บุคลากรทุกระดับได้
เรียนรู้และปฏิบัติ 
งานตามหลักธรรมา 
ภิบาล 
 
 
 
 
 

๑.ผู้บังคับบัญชาด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับบุคลากรของส านักงานเขตส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดตราด 
 
 
๒.๑ ให้ความรู้เรื่องการป้องกันการทุจริต 
และความรู้เรื่องหลักธรรมาภิบาล โดยให้
ความรู้หน้าเสาธงในช่วงเช้าและในที่ประชุม
ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด 
 
๒.๒ ให้ความรู้เรื่องการป้องกันการทุจริต 
และความรู้เรื่องหลักธรรมาภิบาล ในการ
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้ 
งบประ
มาณ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและและและแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหาการทุจริตทุจริตและประพฤติและประพฤติ  
                                        มิชอบมิชอบ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหาการทุจริตทุจริตและประพฤและประพฤติมิชอบติมิชอบของของ  

                                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดตราด 

มาตรการ/แนวทาง
ด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ หมาย

เหตุ ปี 
2563 

1.จัดท าระบบ
ตรวจสอบ ควบคุม
และถ่วงดุลให้
เหมาะสม 
 
 
 
 
๒.สร้างกลไกความ
ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานกับ
ภาคเอกชน 

๑.๑ จัดกิจกรรมตรวจสอบติดตาม 
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
๑.๒ จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงในการจัดซ้อ
จัดจ้าง 
๑.๓ จัดท ากิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ราคากลาง ทางประกาศและเวปไซต์ 
๑.๔ จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการใช้
จ่ายเงิน และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
๒.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
๒.๒ จัดโครงการส านักงานเขตพ้ืนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาการศึกษาประถมศึกษาตราดตราด 
พบสื่อมวลชน 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
 
ไม่ใช้ 
งบประ
มาณ 

มาตรการ/แนวทาง
ด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ หมาย

เหตุ ปี 
2563 

1.บูรณาการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 
 

๑.๑  จัดท าโครงการให้ค าปรึกษาและ
ช่วยเหลือในด้าน กฎ ระเบียบ และกฎหมาย 
๑.๒ ศูนย์ป้องกันการกระท าผิดวินัยและ
ช่วยเหลือด้านกฎหมาย 
๑.๓ ร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช. ตรวจสอบ 
ติดตามการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ของสถานศึกษาในจังหวัดตราด 
๑.๔. เข้าร่วมเครือข่ายต่อต้านทุจริตกับส่วน
ราชการภายในจังหวัดตราด 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 

ไม่ใช้ 
งบประ
มาณ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและและแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหาการทุจริตทุจริตแและประพฤติละประพฤติ  

มิชอบมิชอบ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดตราด  

 

มาตรการ/แนวทาง
ด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ หมาย

เหตุ ปี 
2563 

1.พัฒนาสมรรถนะ
และขีด
ความสามารถ
เจ้าหน้าที่รัฐในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

๑.๑ จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมหลักสูตร
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
 ๑.๒ จัดท าศูนย์ข้อมูลความรู้กลางด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ๑.๓ โครงการปฏิบัติธรรม เพ่ือขัดเกลา
จิตใจ เสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม 
สร้างข้าราชการโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิ
บาลส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 

- 
 
 
- 
 

900 

 
ไม่ใช้ 
งบประ
มาณ 

 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 
         ลงชื่อ..................................................ผู้จัดท าแผน 

(นายวัชระ  เอี่ยมกุลวรพงษ์) 
นิติกรช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
 ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 

 
 

 
                                        ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมัติแผน 
                                                         (นางลัดดา  ท่าพริก)   
                 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รักษาราชการแทน 
                                  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
     
 


