
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 

ส่วนที่ 1 บทนํา 

ที่มา            

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ประจําปีงบประมาณ             

พ.ศ. 2564   ดําเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่ง

สอด   คล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ี 3  (พ.ศ. 2560-

2564) และเปน็ไปตามแนว ทางการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประเด็นการ

ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้แนวทางหลัก 

3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสํานึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 

และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปราม การทุจริต       

    แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนไตรรัตนวิท

ยาคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยสาระสําคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนํา นําเสนอความ

เป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่ ีการศึกษา (ITA)  ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่

ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคําสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผน ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แสดง รายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว     ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องทีใ่ห้ความร่วมมือในการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต โรงเรียนไตร

รัตนวิทยาคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จนสําเร็จ เพ่ือเป็นกรอบทิศทาง ในดําเนินการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตที่สอดคลองกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสําคัญ อันจะส่งผลให้ การทุจริตในการ

ปฏิบัติราชการลดน้อยลง          หลักการและ

เหตุผล           เนื่องจากสภาพ

สังคมในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทําให้การดําเนินชีวิตของผู้คน ในสังคมที่อยู่รวมกัน

เกิดการแขง่ขันแก่งแย่งชิงดีกันเพื่อให้ตนเองอยู่รอดและมีความสุขโดยมีการเอารัดเอาเปรียบ ในสังคมทุก

รูปแบบ คิดวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้ไดม้าซึ่งความต้องการของตนอย่างไม่พอเพียง เป็นสาเหตุทําให้เกิด การ

ทุจริตทุกรูปแบบ มีการคอร์รัปชั่น หรือการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยการใช้อํานาจที่ได้มาโดยหน้าที่ใน

การหาประโยชน์ส่วนตัว เช่น การติดสินบน การรีดไถขู่รรโชก การยักยอก การเล่นพรรคเล่นพวก 



ผลประโยชน์ทับซ้อน การสนับสนุนพรรคการเมืองอย่างทุจริต      

   โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์             

ไดจ้ัดทําแผนนี้ขึ้นเพ่ือ สนับสนุนและส่งเสริมใหโ้รงเรียนได้ดําเนินงานที่เป็นการปอ้งกันการทุจริตผ่าน            

การปลูกจิตสํานึกให้กับนักเรียน และ เมื่อมีการดําเนินงานแล้ว ก็จะได้นําผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงแก้ไข        

การปฏิบัติงานของ “โรงเรียนสุจริต” ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ิมข้ึน และเพ่ือเป็นแกนนําในการขับเคลื่อนใน

หลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกัน การทุจริต”               

วัตถุประสงค์           

 1. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสานึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 

มีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต และปฏิบัติงาน       

 2. เพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ

ชอบ ในการปฏิบัติราชการขึ้นภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาค

ประชาชน ในการติดตามตรวจสอบแจ้งข้อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ    

 3. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม มีระบบ  

การทํางาน และการตรวจสอบที่เข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต     

 4. เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ       
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    ส่วนที่ 2 บริบทท่ีเกี่ยวข้อง  

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี         

 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมไดน้ํายุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์

ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560-2564 

แผนการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ.2558-

2564 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่างๆ ที่เก่ียวข้องมาเชื่อมโยงกับอํานาจหน้าทีข่องสํานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และกําหนดเป็นกรอบแนวทางในการ จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตาม งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร) ซึ่งโรงเรียนได้นํายุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับมาใช้ในการจัดทําแผนการป้องกันและ ปราบปราม

การทุจริตดังนี้          

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  

 เป้าหมาย          

 1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข        

 2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ

การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ        

 3.คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่   

 แนวทางการพัฒนา         

 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการ ปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข      

 2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 

จังหวัดชายแดนภาคใต้          

 3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พ้ืนที่สูงพ้ืนที่ ตาม

แนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 

กลุม่ชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว         

 4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาท ิ

อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัย



จากไซเบอร์ เป็นต้น         

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้าง                          

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ      

 เป้าหมาย          

 1. กําลังคนมีทักษะที่สําคัญจําเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ การ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ        

 2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญและ เป็นเลิศ

เฉพาะ ด้าน           

 3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม ทาง

เศรษฐกิจ           

  แนวทางการพัฒนา         

 1. ผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและ การ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ                     

 2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะ ด้าน  

 3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองคค์วามรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิต และมูลค่าเพ่ิม

ทางเศรษฐกิจ          

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

        เป้าหมาย          

 1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะ ที่จําเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21            

 2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ 

มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ                           

 3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้ อย่าง

มีคุณภาพและมาตรฐาน          

 4. แหล่งเรียนรู้ สื่อตําราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ

ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จํากัดเวลาและสถานที่      

 5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ    



 6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล  

 7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน       

แนวทางการพัฒนา          
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนา

คุณภาพ ชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย     

    2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตําราเรียน และสื่อการ

เรียนรู้ต่างๆ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ไดโ้ดยไม่จํากัด

เวลาและสถานที่     3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนคา่นิยมของคนไทยให้มี

วินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม ที่พึงประสงค์       

     4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและ

ประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ   5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการ

เรียนรูป ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน     6. พัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา   7. พัฒนาคุณภาพครู 

อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา     ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้าง

โอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา   เป้าหมาย   

        1. ผู้เรียนทุกคนได้รับ

โอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ    2. การเพ่ิมโอกาส

ทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับ คนทุกช่วงวัย   3. ระบบ

ข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปจัจุบัน เพ่ือการวาง

แผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล    

 แนวทางการพัฒนา         

 1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ    

 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกช่วงวัย    

 3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    

 เป้าหมาย          

 1. คนทุกช่วงวัย มีจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตาม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ       



 2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ           

สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ

ปฏิบัติ           

 3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็น 

มิตรกับสิ่งแวดล้อม         

 แนวทางการพัฒนา        

 1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนํา 

แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดําเนินชีวิต    

 2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการ เรียนรู้

ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

 3. พัฒนาองคค์วามรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม         

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 เป้าหมาย         

 1. โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและ 

สามารถตรวจสอบได้         

 2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ 

มาตรฐานการศึกษา         

 3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ 

ประชาชนและพ้ืนที่         

 4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ ที่

แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกําลังแรงงานของประเทศ  

 5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม 

สร้างขวัญ กําลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ    

 แนวทางการพัฒนา        
 1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา      

 2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา     

 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา                    



 4. ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและ 

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา                

 5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


