
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมในการต่อต้านการทุจริต 
 

แผนงาน/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
 

วัตถุประสงค ์

 

ตัวชี้วัด 
 

ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 ผลลัพธ์ 

ผู้รับผิดชอบ เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์ เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส1 

(ตค-ธค. 64) 
ไตรมาส2 

(มค-มีค. 65) 
ไตรมาส 3  

(เมย-มิย.. 65) 
ไตรมาส 4 

(กค-กย. 65) 
งบประมาณ 

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคดิ ปลกูฝังค่านิยมคณุธรรมในการต่อต้านการทุจริต “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” 
1. กิจกรรม
ปฐมนิเทศ 

ข้าราชการ
บรรจุใหม ่

ประจำปี 
พ.ศ. 2565 

1. เพื่อให้ข้าราชการบรรจุ
ใหม่/รับโอน / บรรจุกลับ 
ตระหนักถึงการดำรงตน
เพื่อให ้เป็นข้าราชการทีด่ี
ในสังกัดสำนักงาน 

ศึกษาธิการจังหวัดภเูก็ต  

2. เพื่อให้ข้าราชการบรรจุ
ใหม่/รับโอน / บรรจุกลับ 
สามารถใช้ระบบงาน
บริหาร ทรัพยากรบคุคล
เบื้องต้นได ้
3. เพื่อให้ข้าราชการบรรจุ
ใหม่เตรยีม ความพร้อมใน
การทดลองปฏ ิบตัิ 
ราชการ 

ข้าราชการบรรจุ 
ใหม่/รับโอน/ 

บรรจุกลับ ท่ีเข้า 

ร่วมกิจกรรมตาม 

ระยะเวลาที่ 
สำนักงาน 

ศึกษาธิการ 

จังหวัดภูเก็ต
กำหนด 

ข้าราชการบรรจุ 
ใหม่/รับโอน/ 

บรรจุกลับ ที่เข้า
ร่วม กิจกรรมมี 
ความรู้ความ 

เข้าใจในบทบาท 

ของการเป็น 

ข้าราชการใน
สังกัดสำนักงาน 

ศึกษาธิการ 

จังหวัด ภูเกต็ 

เพิ่มขึ้นเมื่อ เทียบ
กับก่อน เข้าร่วม 

กิจกรรม 

    - กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

  



 

แผนงาน/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
 

วัตถุประสงค ์

 

ตัวชี้วัด 
 

ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 
 

  ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ ไตรมาส1 

(ตค-ธค. 
64) 

ไตรมาส2 

(มค-มีค. 
65) 

ไตรมาส 3  

(เมย-มิย.. 
65) 

ไตรมาส 4 

(กค-กย. 
65) 

งบประมาณ 

กลยทุธท์ี่ 2 สรา้งวฒันธรรมองคก์รดา้นคณุธรรมและการต่อตา้นการทจุรติ 
1. กิจกรรม
ประกาศ 

เจตจ านงในการ
บรหิารงาน ดว้ย
ความซื่อสตัย์
สจุรติ โปรง่ใส
ของส านกังาน 

ศกึษาธิการ
จงัหวดั ภเูกต็
และการ “งด 

รบั งดให”้ 
ของขวญั ของ 
ก านลัทกุชนดิ
จากการ ปฏิบตัิ
หน้าท่ี 

เพื่อสรา้งวฒันธรรมองคก์ร
ดา้น คณุธรรมและการ
ต่อตา้นการทจุรติ ต่อตา้นการ
ทจุรติ สรา้งจติส านึกใน การ
แยกแยะผลประโยชนส่์วนตน
และ ส่วนรวม พรอ้มทัง้นอ้ม
น าหลกัปรชัญา เศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยกุตใ์ชใ้น 

การบรหิารราชการและการ
ปฏิบตัิงาน ประกอบกบัตาม
ประกาศส านกังาน 

ศกึษาธิการจงัหวดัภเูก็ต เรื่อง 
เจตจ านงในการบรหิารงาน
ดว้ยความ ซื่อสตัย ์โปรง่ใส
และเป็นไปตาม หลกัธรรมาภิ
บาล 

ผูบ้รหิารและ 

เจา้หนา้ที่ในทกุ 

หน่วยงาน ลงนาม 

รบัทราบ พรอ้มทัง้ 
เผยแพรป่ระกาศฯ 

บนเว็บไซตข์อง 
หน่วยงาน 

ผูบ้รหิารและ 

เจา้หนา้ที่ในทกุ 

หน่วยงาน ปฏิบตัิ
ตาม ประกาศ 

เจตจ านงในการ 
บรหิารงาน ดว้ย
ความ ซื่อสตัยส์จุรติ 

โปรง่ใสของ 
ส านกังาน 

ศกึษาธิการ จงัหวดั
ภเูก็ตอยา่งเครง่ครดั 

    - กลุ่ม
อำนวยการ 

  



 

แผนงาน/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
 

วัตถุประสงค ์

 

ตัวชี้วัด 
 

ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 
 

  ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ ไตรมาส1 

(ตค-ธค. 
64) 

ไตรมาส2 

(มค-มีค. 
65) 

ไตรมาส 3  

(เมย-มิย.. 
65) 

ไตรมาส 4 

(กค-กย. 
65) 

งบประมาณ 

กลยทุธท์ี่ 3 ส่งเสรมิใหบ้คุลากรมคีณุธรรมจรยิธรรมและมีจติส านกึในการต่อตา้นการทจุรติ 
1. กิจกรรม
ถ่ายทอดความรู ้
การสรา้ง
วฒันธรรม
ความชื่อสตัย ์
สจุรติ 

1. เพื่อใหบ้คุลากรมีความรู ้
และเขา้ใจการสรา้ง
วฒันธรรมความชื่อสตัย ์
สจุรติ  

2. เพื่อใหบ้คุลากรมี
ภมูิคุม้กนัเรื่องของ การ
ป้องกนั ก า ร ท ุจ ร ิต ก า ร 
มี จิต ส านกึที่ดใีนการท างาน 
และการ รกัษาไวซ้ึ่งเกียรติ
และศกัดิ์ศรีของการ เป็น
บคุลากรส านกังาน
ศกึษาธิการ จงัหวดัภเูก็ต 

บคุลากรท่ีเขา้รว่ม 

กิจกรรมตาม 

ระยะเวลาที่ 
ส านกังาน 

ศกึษาธิการจงัหวดั 

ภเูก็ตก าหนด 

บคุลากรท่ีเขา้รว่ม 

กิจกรรม ม ีความรู ้
เขา้ใจการสรา้ง
วฒันธรรมความชื่อ
สตัย ์สจุรติ เพิม่ขึน้ 

    - กลุ่ม
อำนวยการ 

  



 

แผนงาน/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
 

วัตถุประสงค ์

 

ตัวชี้วัด 
 

 

ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  

  ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ ไตรมาส1 

(ตค-ธค. 
64) 

ไตรมาส2 

(มค-มีค. 
65) 

ไตรมาส 3  

(เมย-มิย.. 
65) 

ไตรมาส 4 

(กค-กย. 
65) 

งบประมาณ  

2. กิจกรรมสร้าง
วัฒนธรรม
คุณธรรมใน
องค์กร ใน
รูปแบบ  “ศธจ.
ภูเก็ต จิตอาสา
“สร้างฝายมีชีวิต 
คลองบางขนุน 
เฉลิมพระเกียรติ 
70 พรรษา 
จังหวัดภูเก็ต” 

๑.เพื่อปลูกฝังความรูค้วาม
เข้าใจเสริมสร้างความโปร่งใส 
ในการนำนโยบาย ต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบไปสู่
การปฏิบัติ ใหม้ีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 
๒.เพื่อสร้างความตระหนักและ
สร้างจิตสำนึกของบุคลากรใน
องค์กร ให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวมออก
จากกันได ้
๓.  เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารงานให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล และสร้าง
วัฒนธรรม“คณุธรรมองค์กร” 
    4.  เพื่อส่งเสริมการมสี่วน
ร่วมของบุคลากรทาง
การศึกษา สถานศึกษา 
หน่วยงานทางการศึกษา ร่วม

1.จำนวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กำหนด
ร้อยละ 90 ข้ึนไป 
2.หน่วยงานมีการ
จัดทำประมวล
จริยธรรมและแผน
บริหารความเสี่ยง
เพื่อป้องกันการ
ทุจริต 
3.สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ภูเก็ต มีการจัด
กิจกรรมตาม
แผนงาน/โครงการที่
กำหนด 
4.ร้อยละคะแนน
การประเมิน ITA 
ของหน่วยงาน ร้อย
ละ 90 ข้ึนไป 

๑.ผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
บุคลากรทางศึกษา 
มีจิตสำนึก คุณธรรม 
จริยธรรม ยึดมั่นใน
ความซื่อสัตย์สุจริต 
๒.สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ภูเก็ต บรหิารจดัการ
ให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดย
เน้นคุณธรรมและ
ความโปร่งใสเป็น
เครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน 
๓.สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ภูเก็ต พร้อมก้าวสู่

  

  

5,900.- กลุ่ม
อำนวยการ 



บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

สำนักงานคุณธรรม 
ความโปร่งใส 

 

 

แผนงาน/
โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
 

วัตถุประสงค ์

 

ตัวชี้วัด 
 

ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 
 

  ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ ไตรมาส1 

(ตค-ธค. 
64) 

ไตรมาส2 

(มค-มีค. 
65) 

ไตรมาส 3  

(เมย-มิย.. 
65) 

ไตรมาส 4 

(กค-กย. 
65) 

งบประมาณ 

2. การ
ขบัเคล่ือน
หลกัสตูร ตา้น
ทจุรติศกึษาสู่ 
ส านกังาน
ศกึษาธิการ 
จงัหวดัภเูกต็ 
และน า 

หลกัสตูรตา้น
ทจุรติไป บรูณา
การในการ
จดัการ เรียน
การสอนของ 
สถานศกึษา
เอกชนและ 

ส านกังาน 

1. เพื่อปลกูฝังวิธีคดิ ปลกุ
จิตส านึกใหม้ี วฒันธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสตัยส์จุรติ และ
สรา้งจิตส านึกและคา่นิยม
ของ ขา้ราชการและเจา้หนา้ที่
ของรฐัให ้ตื่นตวั ละอายต่อ
การทจุรติและ ประพฤตมิิ
ชอบทกุรูปแบบ  

2. เพื่อสรา้งความรูค้วาม
เขา้ใจแก่ บคุลากรใน
สถานศกึษาเอกชนและ
สถานศกึษา กศน. ใหม้ี
ความรูค้วามเขา้ใจใน
หลกัสตูรตา้น ทจุรติศกึษา 

3. เพื่อขบัเคลื่อนการน า
หลกัสตูรตา้น ทจุรติไปบรูณา

- สถานศกึษา
เอกชน น าหลกัสตูร
ตา้น ทจุรติไป
บรูณาการ ในการ
จดัการเรียน การ
สอน ทกุ รร. 
 -สถานศกึษาสงักดั 

กศน.ภเูก็ต น า 

หลกัสตูรตา้นทจุรติ 

ไปบรูณาการในการ 
จดัการเรียนการ 
สอน จ านวน 3 

อ าเภอ 

สถานศกึษาเอกชน 
และสถานศกึษา 
กศน.ภเูก็ต ทัง้ 3 

อ าเภอ มีความรู ้
ความเขา้ใจในการ
ขบัเคล่ือนหลกัสตูร  

    15,000.- กลุ่มนิเทศฯ 



กศน.ในพืน้ท่ี 

จงัหวดัภเูกต็ 
การในการจดัการเรียน การ
สอนของสถานศกึษา สงักดั 

ส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษา เอกชน และ
ส านกังาน ก.ศ.น.ในพืน้ท่ี 

ส านกังานศกึษาธิการจงัหวดั
ภเูก็ต 

 
 
 
           ลงชื่อ  

(นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง) 
ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

            


