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                        โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ ์

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ค าน า 

 

รายงานผลการด าเนินแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปีงบประมาณ  2564  ฉบับนี ้ จดัท าขึ้นเพื่อ
สรุปว่า กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปี  2564  ของ
โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  ซึ่งประกอบไปด้วยแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรายงานผลการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์โดย โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ได้ด าเนินงานต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติป้องก ันและ
ปราบปรามการทุจร ิตประสบผลส าเร็จตาม วัตถุประสงค์เป็นอย่างดี 

 

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

หลักการและเหตุผลความเป็นมา 

 

การทุจริตในสงัคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสยีต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค 
 

ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกจิสังคม  การเมือง  ในทุกมิติรูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อนอาทิ  
การรับสินบน  การจัดซื้อจัดจ้าง  ในปัจจุบนัได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่นการทุจริตเชิง
นโยบาย  การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ  ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่นๆมากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง  
รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ  พลเอกประยุทธ ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตร ี 
ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ปรากฏในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่ม ี
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามกรทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐข้อ  10.5  ใช้มาตรการทางกฎหมาย   
การปลูกฝังค่านิยม  คณุธรรม  จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักด์ิศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสตัย์สุจริต  
ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เป็นที่ไม่สร้างภาระแก่
ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริตระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างเช่น การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการ
จากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับ ยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ( ระยะที ่ 2560 – 2564 ) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการ ด าเนินการของ
ทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่ส่งเสริมปลูก
จิตส านึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายปอ้งกันปราบปรามการทุจริต
อย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทส าคัญในกระบวนการด เนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใสเสมอภาคและเป็นธรรม 
สร้างระบบและกลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอ านาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมาย
กฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศรวมทั้ง พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่องโดย ยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจากสถาณการณ์การ
ทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและบทเรียนที่ได้รับจาก การแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่ม แนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคลอ้งกับสภาพปัญหาและ สถานการณ์การดเนินงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปจัจุบันโดยจะต้องสามารถ ตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่
ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริงค านึงถึง ต้องมีบทบาทของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการองค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้เขา้มามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ
ตั้งแต่กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ ชาติฯไปสู่การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงาน
ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ เพื่อให้เกิดการบูรณา
การความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านทั้งนี้  การทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็งเพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่



มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล คณะรัฐมนตรี มมีติเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที ่ 3  (พ.ศ. 2560 – 2564)  ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด  
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต  ( Zero Tolerance and Clean Thailand ) ”  ก าหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการ
ต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจรติทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากลผ่านยุทธศาสตร ์ 6  ด้าน  ได้แก ่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายแบบป้องกันการพัฒนาระทุจริต 
เชิงรุก  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดย
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯระยะที่  3  คือ  ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต ( CPI ) สูงกว่าร้อยละ  50  
เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศ  ส านกังาน ป.ป.ช. รว่มกับส านักงาน ป.ป.ท. ได้ก าหนด
แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงาน
ภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการมา  4  ปี  
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีโดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบให้ค านึงถึง ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  ( พ.ศ. 2560 – 2579 )  
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่  3  ( พ.ศ. 2560 – 2564 )  และแผนแม่บท 
บูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ  20  ปี  (พ.ศ. 2560 – 2579)  จึงน ามาสู่การจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  ฉบับนี้ใน
การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
น้ัน  โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  การศึกษาและวิเคราะห์ได้ท าข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา และผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  โดยก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
หน่วยงานของตนเพ่ือสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตรด์้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  4  ยุทธศาสตร์  
ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1  เสริมสร้างจิตส านึก  ค่านิยม  ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่  3  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาศักยภาพครู  บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  

สถานศึกษา 

 
 

วิสัยทัศน ์
 
  “ครู  บคุลากรทางการศึกษา  นักเรียน  บรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลผู้ปกครอง ชมุชน 
คณะกรรมการสถานศึกษา รว่มมือร่วมใจปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต” 

 



พันธกิจ 
 

1. เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้กับคร ู บคุลากรทางการศึกษา  นักเรยีน  ยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

2. บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป ้องก ันและ
ปราบปรามการทุจริตใน สถานศึกษา 
3. ส่งเสริมบทบาทผู้ปกครอง ชมุชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เข้ามามีสว่นร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความ
เข้มแข็งและมปีระสิทธิภาพ 
5. ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาอย่าง
จริงจัง และ ตอ่เนื่อง 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานของส่วนราชการภายในสถานศึกษาให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
 

2. เพื่อส่งเสริมให้คร ู บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ปฏบิัติงานด้วยความซื่อสัตยส์ุจริต  
รับผิดชอบและต่อ ประชาชน 

 
3. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา  ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม  จรยิธรรมหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน

และบูรนาการปฏิบัติ  
4. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต 

 
ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางด าเนนิงาน 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1  :  เสริมสร้างจิตส านึกค่านิยม  ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค ์
 

มุ่งส่งเสรมิเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยมีทัศนคติ 
วิสัยทัศน์ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษารวมทั้งการเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์  ให้ทุกภาคส่วนมีวินัยเคารพกฎหมาย กฎและระเบียบที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาตลอดจน
เป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



มาตรการ/แนวทางด าเนนิงาน 
 
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คร ูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ประยุกต์การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
 

1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่
ครูบุคลากร ทางการศึกษา นักเรียน  
2. ส่งเสริมให้ครูบคุลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

2.1 ส่งเสริมใหค้รู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝกึอบรมเพ่ือให้ปฏิบัติงาน
ตาม หลักธรรมาภิบาล 

2.2 ส่งเสริมให้ครู  บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและได้จริยธรรม 
 
 2.3 ควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติงาน  การประพฤติปฏิบัติตนของครู  บุคลากรทางการศึกษานักเรียนให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 
 
3. ก าหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพือ่ใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
     3.1 จัดใหม้ีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 
     3.2 ก าหนดให้หลักสูตรดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาที่บังคับใช้ฝึกอบรมครู
เป็นหลักสูตร  บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ทุกระดับ 

3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติสถานศึกษา  
4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
 

4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจงูใจให้คร ู บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์  
เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
 

4.2 รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยมยกย่องเชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติคุณธรรมและ
จริยธรรม 

4.3 ส่งเสริม  เชิดชู  หน่วยงานหรือบุคคลทีม่ีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 

4.4 ส่งเสริม  สนับสนุนให้ทกุภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  :  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค ์
 

มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากบัทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต สถานศกึษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการ



ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา เสริมสรา้งและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษาใหเ้ป็นกลไกในการตรวจสอบ ถว่งดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการ
แจ้ง ข้อมูลหรอืเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนนิงาน 
 

1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกการเป็นพลเมืองดี 
1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วน 

 
1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็นอิสระ  

การท าหน้าที่ ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 
 

1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการเพื่อที่
ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน  

1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครอืข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 
 
2. ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
 

2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความตื่นตัวต่อสภาพ
ปัญหาการม ทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 
 

2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลายรวมทั้งสร้าง
หลักประกัน ความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 

2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรูแ้ละการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
2.4 ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รบัรางวัลตอบแทน 

 
2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือป้องกันและ

ปราบปรามการ ทุจริตสถานศึกษา  
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 
 

3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วม 
จากทุกภาคส่วน 
 

3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3  :  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค ์

มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสมชัดเจนและมี 
 
ประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ส่งเสรมิความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานทุกภาคส่วน 
 
 



 
มาตรการ/แนวทางด าเนนิงาน 
 
1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรม  ในการ

บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 
 
 1.1 ให้สถานศึกษาที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของหน่วยงาน
อัตราก าลัง  การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคลอ้งกับภารกิจและความรับผิดชอบ 

1.2 สนับสนุนให้มกีารตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษาด้วยกันเอง 
1.3 ให้สถานศึกษาควบคุม  ก ากับ  ติดตาม ประเมินผล การใช้อ านาจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริต 

2 . สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากบัภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริต 
 2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนในการ
ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต 

2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจรติในสถานศึกษา 
3.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพรห่ลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

4.ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสีย่ง 
 

4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดทรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 
 

4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมีประสทิธิภาพ  
ยุทธศาสตร์ที ่ 4  :  พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา 
วัตถุประสงค ์

 มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษานักเรียน ในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตสถานศกึษาให้สัมฤทธิผ์ลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจรติให้เป็น
ระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏบิัตอิงค์การทุกภาคส่วน  
มาตรการ/แนวทางด าเนนิงาน 
 
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ
ปราบปรามการ ทุจริต 
 
 



 1.1 ก าหนดให้ครู  บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ฝึกอบรมหลักสูตรดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษาเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ 
 1.2 ก าหนดให้มีหลักสูตรการศึกษาและหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต สถานศึกษา 
2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 

2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
 2.2 ก าหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน 
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรยีน หลักสูตรการบริหารบ้านเมือง 
 
   3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และ
แนวทางปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ  
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 
 

4.1 จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาแก่ครู บุคลาทาง
การศึกษา นักเรียน 

4.2 ส่งเสริมใหห้น่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปราม 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
1. โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองดี  ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย และมีความ 
ซื่อสัตย์สุจริต 
3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มคีวามรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น 
 
4. โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็น แนวทางปฏิบัติงาน 
5. โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 
สถานศึกษา 
6. ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศกึษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 

 
บทสรปุ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  ประจ าปีงบประมาณ  



 พ.ศ .2563  จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
สถานศึกษาปฏิบัติงาน ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่
คาดหวังไว้ให้การปฏิบัติทางราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่มีความรับผิดชอบที่ให้
ผู้ปกครอง  ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา  มีความเช่ือถือในความมีคุณธรรม  ความมีจริยธรรม  การปฏิบัติ
หน้าที่โดยการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลสามารถ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของ  คณะคร ู บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนให้ลดน้อยลงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  ดังนัน้ ในการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการและอาศัยความร่วมมือ โดยหากมีการบูรณาการความร่วมมือจากจากทุกภาค
ส่วนและจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้วก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์
ที่คาดหวังไว้ ส่วนราชการและสถานศึกษา หน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้เรื่องการป้องกันและนักเรียนปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น  มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองดี
ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและยึดหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางปฏิบัติ รวมถึงส่งผลต่อกา พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดและระดับประเทศให้ยั่งยืนได้อีก
ด้วย 



                 รายงานผลการด าเนินการป้องกันทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม   

    ( 1 ตุลาคม2563 – 30 กันยายน2564)     
            

      
 ระยะเวลา  

    
 

โครงการ/กิจกรรม 

  

เป้าหมาย 

  

ผลการด าเนนิงาน 

  
     

ด าเนนิการ 
    

           
 

          
 

 ยุทธศาสตร์ที ่ 1  :  เสริมสร้างจิตส านึกค่านิยม  ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล    
 

        
 

 1. การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ 1. ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรยีน  1 ตุลาคม2563 – 1. ครูมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลัก 
 

 อาเซียนเข้าสู่การจัดการเรียนการสอน ความสามารถในการน้อมน าปรัชญาของ  30 กันยายน2564 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ 
 

 2. โครงการคุณธรรมจริยธรรมมุ่งสู่ค่านิยม เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน    2. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนได้รับ 
 

 12 ประการ และโครงการเสริมสร้าง และด าเนินชีวิต    การฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 

 คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับครู สู่ 2. โรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนรู้หรบั    พอเพียงและสามารถน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 

 อาชีพ ฝึกอบรมเกี่ยวกับการน้อมน าหลักปรัชญา    พอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวิต 
 

 3. การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้แก่คร ู    3. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
 

 ปราบปรามการทุจริตสถานศกึษา บุคลากรทางการศึกษา นักเรยีน    สามารถปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทาง 
 

 4. โครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อสังคม 3. ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน    คุณธรรมและจริยธรรมทั้งนี้โรงเรียนไม่ได้รับเรื่องร้อง 
 

 บ าเพ็ญประโยชน ์ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาลและ    การทุจริตตลอดปีงบประมาณ 
 

 5. โครงการชุมนุมพัฒนาผู้เรียน มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม    4. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการป้องกันและ 
 

   4. โรงเรียนมีหลักสูตร/แผนปฏิบตัิการ    ปราบปรามการทุจริตสถานศกึษาเพ่ือใช้เป็นแนวทาง 
 

   ป้องกันและปราบปรามการทุจริต    ด าเนินงาน 
 

   สถานศึกษา    5. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
 

   5. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรยีน    มีค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย ์
 

   มีค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความ    และการต่อต้านการทุจริตทั้งนี้โรงเรียนไม่ได้รับเรือ่ง 
 



   ความซื่อสัตย์สจุริต และการตอ่ต้านการ    การทุจริตตลอดปีงบประมาณ และมีการสง่มอบของหา 
 

   ทุจริต    คืนบริเวณหน้าเสาธงอย่างต่อเนื่อง 
 

            
  



 

โครงการ/กิจกรรม 

  

เป้าหมาย 

  

ระยะเวลา 

   

ผลการด าเนนิงาน 

 
 

         
 

     
ด าเนินการ 

    
 

               
 

             
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 2  :  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา      
 

        
 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานสมาคม 1. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจาก  1 ตุลาคม2563 – 1. โรงเรียนมีการจัดประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา 
 

ผู้ปกครองและครู สมาคมผู้ปกครองและครู  30 กันยายน2564  พื้นฐานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
 

2. กิจกรรมส่งเสรมิ สนับสนุน องคก์ร และหน่วยงานภายนอกอย่างมี     และหน่วยงานภายนอกภาคเรียนละ 3 ครั้ง เพื่อหาแนว 
 

และบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให ้ ประสิทธิภาพในการป้องกันและ     ทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา 
 

ความเข้มแข็งและเป็นอิสระการท าหน้าที่ ปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา     ส่งผลให้โรงเรยีนมีแนวทางในการด าเนินงานที่มีประสิทธภาพ 
 

ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ 2. โรงเรียนมีช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูล     มากยิ่งขึ้น สามารถป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษาได ้
 

สาธารณชนรับทราบ ข่าวสารที่หลากหลาย เข้าถึงง่าย สะดวก    2. โรงเรียนจัดท าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล 
 

3. กิจกรรมส่งเสรมิสนับสนุนให ้ รวดเร็ว     ข่าวสารทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 
 

สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพือ่ 3. โรงเรียนมีช่องทางในการรับแจ้ง      http://www.trirat.ac.th/     และทางอีเมลล ์
 

ท าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการ หรือเบาะแสการทุจริตที่สะดวกและ     triratwks@gmail.com ช่องทางไลน์และ เฟสบุ๊คของ 
 

           

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ หลากหลายช่องทาง     โรงเรียน สามารถเข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็ว 
 

ช่องทางในการรับแจ้งข้อมูล 4. โรงเรียนมีการพัฒนาประสิทธิภาพ    3. โรงเรียนมีช่องทางในการรับแจ้งข้อมูล 
 

หรือเบาะแสการทุจริตของสถานศึกษา การบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการ     หรือเบาะแสการทุจริตผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน ตู ้
 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร กระจายอ านาจทางการศึกษา     ความคิดเห็นอีเมลลt์riratwks@gmail.com ไลน์และ 
 

            

การศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจ        เฟสบุ๊คของโรงเรียน 
 

ทางการศึกษา       4. โรงเรียนมีการจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนว 
 

          ด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยมีการ 
 

          กระจายอ านาจตามกลุ่มบริหารงานทั้ง  6  ฝ่ายส่งผลให้การ 
 

          บริหารงานและการด าเนินงานของทุกกลุ่มงานมีประสิทธิภาพ 
 

          เป็นอย่างดีและเกิดผลงานเชิงประจักษ์ 
 

                
 

http://www.trirat.ac.th/
mailto:triratwks@gmail.com
mailto:triratwks@gmail.com


 
  

โครงการ/กิจกรรม 

  

เป้าหมาย 

  

ระยะเวลา 

  

ผลการด าเนนิงาน 

  
 

          
 

          
 

         

 

 
 

      

ด าเนินการ 
   

 

             
 

           
 

              
 

 ยุทธศาสตร์ที ่ 3  :  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา     
 

          
 

 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงาน 1. โรงเรียนมีระบบและกลไกในการ  1 ตุลาคม2563 – 1. โรงเรียนมีการจัดท าเอกสารการควบคุมภายในของ  
 

 ควบคุมภายในโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ตรวจสอบ ควบคุมพร้อมทั้งสร้างความ  30 กันยายน2564 สถานศึกษามีระบบการควบคุมภายใน  
 

 2. โครงการคุณธรรมจริยธรรมมุ่งสู โปร่งใสและเปน็ธรรมในการบริหารงาน    และบริหารจัดการความเสี่ยงส่งผลให้การด าเนินงานต่างๆ  
 

 ค่านิยม12 ประการ บุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม    เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 

 3. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 2. โรงเรียนมีระบบการควบคุมภายใน    2. โรงเรียนมีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
 

 จริยธรรมส าหรับครูสู่ครูมืออาชีพ และบริหารจัดการความเสี่ยง    พื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  
 

 4. กิจกรรมสร้างกลไกความร่วมมือ 3. โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการปอ้งกัน    และหน่วยงานภายนอกในการปรึกษาหารือถึงแนวทางกา  
 

 ระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา    ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษาส่งผลให ้  
 

 ภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกนั       โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการด าเนินการป้องกันและ  
 

 และปราบปรามการทุจริต       ปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา  
   

3. การพัฒนาประสทิธิภาพการบริหาร 

จัดการองค์กร 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4  :  พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

 

1. การฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึก 1. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 1 ตุลาคม2563 – 1. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ ความ 

นักเรียนในการป้องกันและปราบปราม ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและ 30 กันยายน2564 เขา้ใจในการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 

การทุจริต ในสถานศึกษา ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  2. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  มีความสามารถ 

2. การจัดคู่มือการด าเนินงานตาม 2. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรยีน  ในการปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อก าหนด 

มาตรฐานทางวิชาชีพ และคู่มือนักเรียน ความรู้ ความเข้าใจถึงแนวทาง ข้อก าหนด     

3. กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และ กฎระเบียบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน     
       



 

ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อ 3.  ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  3.  ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มคีวามรู้ ความ 

รับทราบข่าวสารด้านการป้องกันและ ความรู้ ความเข้าใจ รับทราบข่าวสารด้าน  เข้าใจ รับทราบข่าวสารด้านการป้องกันและปราบ 

ปราบปรามการทุจริต การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  การทุจริตจากหน่วยงานภายนอกมากขึ้น  

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมต่อต้านคอรับชั่น 
 

 


