
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจรติของสถานศึกษา 

 
 
 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 
 
 
 

โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์  อ าเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

 



 
 

รหัสโครงการ …(งาน งปม)………… 
 

ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.             ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
ปฏิบัติการภายใต้ธรรมนูญโรงเรียน ดังนี้ 
 - สนองแผนงานหลักของโรงเรียน  ข้อที่ 4. ด้านการบริหารจัดการ 
 - สนองแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ  
                                          เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบบริหารความปลอดภัย 
สนองจุดเน้นโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์  ข้อ 12) โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน            
                                          ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง            ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุนันท์  ด าค า และนางสุรันต์ อินทะปัญโญ 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ภายใต้บริบทของประเทศไทยที่ต้องเผชิญหน้าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์                   

ที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและมีความสลับซับซ้อน  ท าให้กระบวนการพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของประเทศ           
ขาดความสมดุลและก่อให้เกิดสภาพปัญหาที่ต่อเนื่องเกี่ยวพันกันหลายด้าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา         
การทุจริตที่สั่งสมติดต่อกันมายาวนานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองและความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรวมถึงภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อสายตาของประชาคมโลก   
การกวาดล้างความทุจริตประพฤติ มิชอบให้หมดไปจากสังคมหรือวงราชการเป็นเรื่องยากและต้องใช้
เวลานาน  วิธีการที่จะชะล้างความสกปรกคือการสร้างความใสสะอาดในกระบวนการบริหารงาน และสร้าง
ระบบถ่วงดุลอ านาจในทุกระดับ ทั้งนี้จึงต้องกระตุ้นให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดความตระหนัก    
และส านึกในบุญคุณของแผ่นดิน เห็นพิษภัยของการทุจริตที่จะเป็นตัวบ่อนท าลายและกัดกร่อนรากฐาน          
ความเข้มแข็งของสังคมและประเทศชาติโดยรวม ซึ่งจะส่งผลร้ายต่อลูกหลานในอนาคต ดังนั้น การสร้าง
ข้าราชการไทยไร้ทุจริต  จึงเป็นกลยุทธ์ทางบวกที่มีโอกาสส าเร็จได้อย่างรวดเร็ว โดยการดึงพลังส่วนดี       
ของมนุษย์ออกมา พร้อมกับใช้พลังของสังคมควบคุมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีพฤติกรรม
ในทางสร้างสรรค์สิ่งดีต่อสังคมแทนการเอาเปรียบ ดังนั้นเพ่ือสนับสนุนนโยบายรัฐบาล และแผนงานเชิงรุก
ในการต่อต้านการทุจริต  จึงด าเนินการโครงการพัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษานี้ข้ึน 

 
 
 
 



 
 

2. วัตถุประสงค์ : 
2.1 เพ่ือปลูกจิตส านึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 
2.2 เพ่ือหาแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 

3. เป้าหมาย :  
เชิงปริมาณ :  ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของโรงเรียนมีความรู้

ความเข้าใจและมีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต 
       เชิงคุณภาพ : โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์มีแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ             
ที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. วิธีด าเนินการ  

กิจกรรม/ขัน้ตอน เป้าหมาย (จ านวน/ปริมาณ) 
แหล่งงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน

รายหัว 
เงินอุดหนุน
เรียนฟรี 

เงินรายได้ 
/ บกศ 

เงินรายได้ 
/ ระดมฯ  

เงินอื่น ๆ  

ขั้นเตรียมการ (Plan) 
     1.  ศึกษานโยบายของโรงเรียน ,            
สพม.39 , สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
     2. ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไป
ได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
     3. จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่าย
บริหาร 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

- -  - 

 

ก.ย.2564 
 

ก.ย.2564 
 

30 ก.ย. 
2564 

นางสุนันท์ 
ด าค า 

นางสุรันต์ 
อินทะปัญโญ 

ขั้นด าเนินการ (Do) 
1.ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ 
และมอบหมายภาระงาน 
2. ด าเนินงานตามโครงการฯ  

 
 
 

กิจกรรม 1 จัดการอบรม/ประชุมชี้แจง     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
1 ต.ค. 
2564 

 
 
 

ตลอดปีงบ 
ประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เพ่ือปลูกจิตส านึกและสร้างค่านิยมต่อต้าน
การทุจริต แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 
กิจกรรม 2 สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต          
ตามต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม 3 การจัดสารสนเทศเก่ียวกับ
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ ตามแนวทาง
การประเมิน ITA 
 กิจกรรม 4รับการประเมินและตรวจสอบ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.เพื่อปลูกจิตส านึกและสร้างค่านิยม
ต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน 
ตรอนตรีสินธุ์ 
 
2. เพ่ือหาแนวทางป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ         
ของโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 

- 
 
 
 
 

1,600.- 
 
 
 
 

1,000.- 
 
 
 

1,000.- 

- - -  -  
 
 

ตลอดปีงบ 
ประมาณ 

 
 

ตลอดปีงบ 
ประมาณ 

 
ตามต้น
สังกัด

ก าหนด 

 
 
 
 
 

นางสุนันท์ 
ด าค า 

นางสุรันต์ 
อินทะปัญโญ 

ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
     ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นิเทศติดตาม
การด าเนินงาน และคอยอ านวยความ
สะดวกในการด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้อง
ให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด 
 

 - - - - -   
ตลอดปีงบ 
ประมาณ 

 

 
นางสุนันท์ 

ด าค า 
นางสุรันต์ 

อินทะปัญโญ 



 
 

     

5. เนื้อหาสาระ (เฉพาะโครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา)  
6. ประเภทค่าใช้จ่าย 
 งาน/โครงการนี้ ใช้งบประมาณท้ังสิ้น  3,600 บาท จ าแนกรายการใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้ 

ขั้นปรับปรุงแก้ไข  (Action) 
1.   สรุปประเมินโครงการฯ 
2.   จัดท ารายงานโครงการฯ   

 - - - -  -  

30 ก.ย.65 
30 ก.ย.65 

นางสุนันท์ 
ด าค า 

นางสุรันต์ 
อินทะปัญโญ 

 
 

กิจกรรม/รายงาน 
(ระบุกิจกรรมกรมและรายการพัสดุ) 

ประเภทค่าใช้จ่าย  
 

แหล่งงบประมาณ 
งบบุคลากร งบด าเนินการ งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าจ้างเหมา
บริการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าครุภัณฑ ์

1. จัดการอบรม/ประชุมชี้แจงเพ่ือ
ปลูกจิตส านึกและสร้างค่านิยม
ต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนต
รอนตรีสินธุ์ 

- - - - - - - - 

2. สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต  
ตามต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- - - 1,600 - - - เงินอุดหนุนฯ 



 
 

 

  
 
 

3. การจัดสารสนเทศเกี่ยวกับ
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ ตาม
แนวทางการประเมิน ITA 

- - - - 1,000 - - เงินอุดหนุนฯ 

4. รับการประเมินและตรวจสอบจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- - - - 1,000 - - เงินอุดหนุนฯ 

รวม - - - 1,600 2,000 - - เงินอุดหนุนฯ 



 
 

7.  การติดตามและประเมินผล 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนของโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
และมีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต 
 2. โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์มีแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

 
 

 ผู้เสนอและรับผิดชอบโครงการ 
 

(นางสุนันท์  ด าค า) 
ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 

 
 ผู้เห็นชอบโครงการ                        ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

         (นางอ าพร จันทร์ดา)        (นายเจษฎา  ปาณะจ านงค์) 
   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ             ผู้อ านวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 
 

 

     ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย(เกณฑ์)ท่ีต้องการ วิธี/เครื่องมือวัดและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 
ด้านปริมาณ 
ผู้บริหาร ข้าราชการครู      
และบุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียนของโรงเรียน      
มีความรู้ความเข้าใจและ         
มีจิตส านึกในการต่อต้าน         
การทุจริต 

 
ผู้บริหาร ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียนของโรงเรียนมีความรู้
ความเข้าใจและมีจิตส านึกในการ
ต่อต้านการทุจริต ร้อยละ 100 

 
ประเมิน/แบบประเมิน 

 
 

 

 
นางสุนันท์ 

ด าค า 
นางสุรันต์ 

อินทะปัญโญ 

ด้านคุณภาพ 
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์มี
แนวทางป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

 
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์มีแนวทาง
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 100 

 
ส ารวจ/แบบส ารวจ 

สัมภาษณ์/แบบสัมภาษณ์ 
 

 
นางสุนันท์ 

ด าค า 
นางสุรันต์ 

อินทะปัญโญ 



 
 

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ  โรงเรียนตรอนตรีสินธุ ์
  (ปีงบประมาณ 2565) 

 

ที่มา/หลักการและเหตุผล  
การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาที่มีมานาน  และยิ่งมีกระบวนการที่มีความซับซ้อน   

มากขึ้น ถือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในองค์การภาครัฐและเอกชน ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้เกิด
วิกฤตศรัทธาต่อสังคมไทย ปัจจุบันมีการตรวจสอบและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ ท าให้ประชาชน       
ให้ความสนใจการท างานของภาครัฐมากยิ่งขึ้น  

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นวาระแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี   
เมือ่วันที่ 19 ธันวาคม 2549 โดยใช้ชื่อว่า “วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล การป้องกันการทุจริต
ประพฤติ    มิชอบในภาครัฐ” ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐน าแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2551-2555 ไปใช้เป็นกรอบ ทิศทางการประสานความร่วมมือในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่ การปฏิบัติ โดยก าหนดเพิ่มเติมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของส่วนราชการ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ และการบูรณาการป้องกัน
และปราบปรามแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล  

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2557-2559  นโยบาย
การบริหารจัดการที่ดี มุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่        
ของรัฐ และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ     
มิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ น าไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมือชี้น า
การพัฒนาหน่วยงานจากทุกภาคส่วน ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ  

1) สังคมไทยมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม  
2) เครือข่ายจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอ านาจอย่าง                           

มีประสิทธิภาพ  
4) สังคมรู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต โดยจะมีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์                  

4 ประการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลูกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม และสร้างวินัย               

แก่ทุกภาคส่วน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 
 
 
 



 
 

การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน  และปราบปรามการทุจริต              
ในส่วนราชการ ส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
และส านักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ก าหนดให้ส่วน
ราชการ จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-
2559 โดยมีแนวทางในการด าเนินงาน คือ หากส่วนราชการได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และมีการ
ก าหนดแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ตัวชี้วัด ไว้แล้ว และเห็นว่าสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้ก็ให้
น าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ดังกล่าว มาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปราม         
การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559 หากไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติฯ ก็ก าหนดขึ้นมา
ใหม่และน าไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี ด้วย โดยก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด       
ให้เป็นไปตามพันธกิจ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี  โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์  จึงได้จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 1 ปี (พ.ศ. 2563)
ขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษาต่อไป  

 

วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสานึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต        

มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต และปฏิบัติงาน  
2. เพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ในการปฏิบัติราชการข้ึนภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชน
ในการติดตามตรวจสอบแจ้งข้อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ  

3. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์  มีระบบการท างาน
และการตรวจสอบที่เข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต  

4. เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 

ข้อมูลประกอบการจดัท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ ได้จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผน 
 
ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
วัตถุประสงค ์
  มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี
ทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา  
รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเป็น
กลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา  ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 
 



 
 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
  1.  ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  1.1  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงาน          
และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.2  ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
  1.3  จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
  2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล  
  2.1  ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้  ความเข้าใจ  รวมทั้งมีการ
ฝึกอบรมเพ่ือให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
  2.2  ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรม  

                        2.3  ควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงาน  การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
  3. ก าหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา 
  3.1  จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา 
  3.2  ก าหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึก ษา              
เป็นหลักสูตรบังคับท่ีใช้ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ 
  3.3  ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ  ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
 4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
  4.1  ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

                                                            4.2 รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ 
                                        ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

  4.3  ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา 
  4.4  ส่งเสริม  สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค ์
          มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา   เสริมสร้างและพัฒนา



 
 

เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ  ถ่วงดุล  รวมถึงการสร้าง
หลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึก 
การเป็นพลเมืองด ี

1.1  ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา 
กับองค์กรทุกภาคส่วน 

                         1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและ
เป็นอิสระในการท าหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 

                        1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือท าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
                                       ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 
                   1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 

  2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  
  2.1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามี
ความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา  

                        2.2  สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย 
                                       รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 

  2.3  ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
  2.4  ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 
  2.5  ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
           3.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 
                     3.1  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
                     3.2  พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา   
    

ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
วัตถุประสงค ์
           มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วน  
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
  1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ 
บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 

                        1.1  ให้สถานศึกษาที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของ 
                             หน่วยงาน  อัตราก าลัง  การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับ 
                            ภารกิจและความรับผิดชอบ 



 
 

1.2  สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา          
ด้วยกันเอง 
  1.3  ให้สถานศึกษา ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อ านาจในการปฏิบัติงานด้าน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
  2 . สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
  2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ
ภาคเอกชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  2.2  ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในสถานศึกษา 

           3.  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปราม         
การทุจริตสถานศึกษา  
วัตถุประสงค ์
            มุ่งพัฒนาสมรรถนะ  และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการ
ทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง  สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับ
องค์กรทุกภาคส่วน  
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 

1.1  ก าหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา  เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญ 
  1.2 ก าหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา   
  2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
  2.1  ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  2.2 ก าหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ 
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
  3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
                    3.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตร
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
     3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ  

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต            
ในสถานศึกษา  
   4.1  จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 



 
 

4.2  ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม   
2.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม 

           ระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต    
3.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการ 

          ทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น  
4.  โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เป็นแนวทางปฏิบัติ   
5.  โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์  มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตในสถานศกึษา 
6.  ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


