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คำนำ 

 

รายงานการดำเนินแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสรุป
กิจกรรมและโครงการตามแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 ของโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา 
โดยประกอบไปด้วย รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ทั ้งนี ้ได้ดำเนินงานเสร็จสิ ้น แล้วตา ม
วัตถุประสงค ์เพือ่ให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานต่อไป 
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แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 

 

หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ 
รับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับ ความสำเร็จของการดำเนินการตาม
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยพิจารณาจากผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพื ่อขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา และข้อกล่าวหาครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม ไม่มีจริยธรรม ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
และไม่มีธรรมาภิบาล ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ การตรวจสอบและนำเรื่องร้องเรียน
เข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง การแจ้งตักเตือน ดำเนินคดีหรื ออ่ืน ๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่
กำหนดไว้ 

ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยาได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดทำ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพื ่อสนับสนุนและสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 เสริมสร้างจิตสำนึกค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที ่2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ ที ่3 เสริมสร้างความเข้มแขงในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตสถานศกึษา 

 

วิสัยทัศน์ 

“ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมมือร่วมใจป้องกันและปราบปรามการทุจริต” 

  

 

 



พันธกิจ 

1. เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ให้กับครุคลากรทางการศึกษา นักเรียนยึดหลักธรรมาภิบาล 
2. บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 
3. ส่งเสริมบทบาทผู้ปกครอง ชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่มในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 
4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อำนาจของเจาหน้าที่ของรัฐให้มีความ 

เข้มแขงและมีประสิทธิภาพ 
5. ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดองค์ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา อย่าง 

จริงจังและต่อเนื่อง 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานของส่วนราชการภายในสถานศึกษาให้มีความโปร่งใส และ 
เป็นธรรม 
2. เพื ่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติงานด้วยความซื ่อสัตย์สุจริตและ
รบัผิดชอบต่อประชาชน 
3. เพ่ือส่งเริมให้สถานศึกษา ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติ 
4. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแขงและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและ ปราบปรามการ 
ทุจริต 

 

ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่1 : เสริมสร้างจิตสำนึกค่านิยมให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค์ 

มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี
ทัศนคติวิสัยทัศน์ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา รวมทั้ง
การรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนมีวินัยเคารพกฎหมาย กฎและระเบียบที่จะเป็นกลไกในการ
แก้ไขปัญหาการพัฒนาตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้อย่าง
มีประสทธิภาพ 

 

 



มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนให้ปฏิบัติงานและดำเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 ประยุกต์ การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรอืการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศษฐกิจ พอเพียงแก่ครู

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนได้เรียนและปฏิบัติงานตามหน้าทีด่้วยหลักธรรมาภิบาล 

2.1 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจรวมทั้งมีการฝึกอบรมเพ่ือให้
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2.2 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรม 

2.3 ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานการประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
3. กำหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา 

3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปราม การ
ทุจริตสถานศึกษา 

3.2 กำหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เป็นหลักสูตรบังคับท่ี
ใช้ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกระดับ 

3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้วิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 
4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชู ความดีความซื่อสัตย์สุจริตและการต่อต้านการทุจริต 

4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศกึษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรม 

4.2 รณรงค ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยมยกย่อง เชิดชูและเหน็คุณค่าของการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

4.3 ส่งเสริมชิดชูหนว่ยงานหรอืบุคลทีมีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศกึษา 

4.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 
 

 

 



ยุทธศาสตร์ที ่2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ สถานศึกษาใน
การติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาเครอืข่ายผู้ปกครอง 
ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้าง หลักประกันความ
ปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองคกรทุภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึก 
การเป็นพลเมืองดี 
1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ

องค์กรทุภาคส่วน 
1.2 ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็น

อิสระในการำหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 
1.3 ส่งเสรมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ใน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาโดยมีเว็บบอร์เพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 
1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครอข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนนรู้ให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความ

ตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 
2.2 สร้างและพัฒนาช่องทาในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย 

รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคลหน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 
2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
2.4 กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรอืเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 
2.5 ให้องคก์รหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นตัวกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา 

3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหางบประมาณสำนักงานเขตพนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดย
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธ จุดเน้นเพ่ือพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา 

 
 



ยุทธศาสตร์ที ่3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

วัตถุประสงค์ 

มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจนและ
มีประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพ ในการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงาน 
ทุกภาคส่วน 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมพร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ 
บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 
1.1 ให้สถานศึกษาที่มีพันธกิจด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีโครงสร้างของหน่วยงาน 

อัตรากำลังการบริหารงานบุคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ 
1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษาด้วย

ตนเอง 
1.3 ให้สถานศึกษาควบคุมกำกับติดตาม ประเมินผลการใช้อำนาจในการปฏิบัติงานด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2 . สร้างกลไกความร่วม ระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต 
2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือหว่างหน่วยงานสถานศกึษากับภาคเอกชนใน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2.2 ประสานความร่มมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในสถานศึกษา 
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑใ์นการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดระบบ การควบคุมภายในและบริหารจัดการความ
เสี่ยง 

4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศกึษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที ่4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตสถานศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 

มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็น
ระบบอย่างตอเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาค
ส่วน 
 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

1.1 กำหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญ 

1.2 กำหนดให้มีหลักสูตรการศกึษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรณวิชาชีพ 
2.2 กำหนดให้มีหน่วยงานหลักเพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลรว่มถึงการลงโทษคร ู

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนหลักสูตรการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ 
หน้าที่และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 
สถานศกึษา 

4.1 จัดให้มีกิจการรสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษาแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลเปลี่ยนความรู้และขอ้มลูข่าวสารด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 
 
 
 
 



ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบ

วินัยและมีความซื่อสัตย์ สุจริต 
3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 

สถานศึกษามากยิ่งข้ึน 
4. โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยาปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ 
5. โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยามีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตในสถานศึกษา 
6. ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 

 
 
บทสรุป 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ 
สถานศึกษา ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามที ่คาดหวังไว้ ทำให้การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที ่ของข้าราชการเป็ นไปในลักษณะที่มีความ
รับผิดชอบ ทำให้ผู ้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมี
จริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่โดยการคำนึงถงึประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลัก
ธรรมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น ในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบู รณาการและ
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่ องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการ 
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ 
ส่วนราชการและสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น มีจิตสำนกในการเป็น 
พลเมืองดีปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือ
ในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม และยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับ
จังหวัดและระดับประเทศให้ยั่งยืนอีกด้วย                                                                                           
    
 

                                                         ว่าที่ร้อยตรี  
       (โชคดี  เภรีภาศ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา 



ปัญหา/อุปสรรค ประจำปีงบประมาณ 2564 

- คณะครูขาดความรู ้ความเข้าใจในการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ทำให้การดำเนนิการยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

- แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสูส่าธารณะ สถานศึกษาไม่มเีว็บไซตท์ี่มีการจดทะเบียน และไม่มีเซิร์ฟเวอร์
เก็บข้อมูล ทำให้ไม่สามารถเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซตไ์ด้ ส่งผลการคะแนนการประเมิน ไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 

 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

- อบรมครูและบคุลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

- แตง่ต้ังคณะครูที่รับผิดชอบโดยตรงเป็นผู้ประสานงานและรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นพร้อมทั้งนำเสนอกับ
บุคลากรในโรงเรียน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นระบบและเป็นรูปแบบเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โรงเรียนตรนีิมิตรวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตร ์ ชื่อกิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย ระยะเวลา ผลการดำเนนิงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสรมิสร้าง
จิตสำนึกค่านิยม ให้สถานศึกษา
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรยีนให้
ปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ครู บุคลากร นกัเรียน ตลอดปีการศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
ให้ปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กำหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา 

ครู บุคลากร นกัเรียน ตลอดปีการศึกษา มีหลักสูตรทางการศึกษาเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา 
โดยการบูรณาการในรายวิชาสังคม
ศึกษาและการปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจำวันของนักเรียน 

ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชู 
ความดีความซื่อสัตย์สุจริตและการต่อต้าน
การทุจริต (กิจกรรมเด็กดีตรีนิมิตร) 

นักเรียน ตลอดปีการศึกษา นักเรียนได้รบัการช่ืนชม ยกย่อง และ
เป็นแบบอย่างให้กับเพ่ือนนักเรียนใน
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการ
หน่วยงานทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 

บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับ
องค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความ
ตระหนักและปลูกจิตสำนึก การเป็น
พลเมืองด ี 

ครู บุคลากร นกัเรียน ตลอดปีการศึกษา สถานศึกษามีการบูรณาการกับ
หน่วยงานภายนอก ในการสร้างความ
ตระหนักและปลกูจิตสำนึก การเป็น
พลเมืองดี นักเรียนได้รับการส่งเสริม 
ปลูกฝังในเรื่องของคุณธรรม 
จริยธรรม 



ยุทธศาสตร ์ ชื่อกิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย ระยะเวลา ผลการดำเนนิงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการ
หน่วยงานทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 

สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวก
หลากหลาย รวมทั้งสร้างหลักประกัน
ความปลอดภัยให้แก่บุคคลหน่วยงานหรือ
ข้อมูลนั้น 

ครู บุคลากร นกัเรียน ตลอดปีการศึกษา สถานศึกษามชีอ่งทางในการรับแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแสในเรื่องการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ทำให้มีความ
สะดวก รวมทัง้สร้างหลักประกัน
ความปลอดภัยให้แก่บุคคลหน่วยงาน
หรือข้อมูลนั้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสรมิสร้างความ
เข้มแข็งในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศกึษา 

จัดทำระบบตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุล 
ให้เหมาะสม 
 - จดักิจกรรมตรวจสอบติดตาม 
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
 - จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงในการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 
 - จัดทำเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ราคา 
กลาง ทางประกาศและเว็บไซต ์
 - จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการ 
ใช้จ่ายเงิน และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

ครู บุคลากร ตลอดปีการศึกษา การจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษามี
การเบิกจ่ายถูกต้อง โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพ
ครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนในการป้องกันและ
ปราบปรามการ ทุจริตสถานศึกษา 

พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถ 
เจ้าหน้าที่รัฐในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
 - โครงการอบรมให้ความรูใ้นการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตคอรัปชัน่ 
 - มาตรการ “จัดทำคู่มือการป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ครู บุคลากร ตลอดปีการศึกษา ครู บุคลากรมคีวามรู้ความเข้าใจเรื่อง 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
คอรัปช่ัน 
 



ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำนครศรีธรรมรำช
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน

กระทรวงศึกษำธิกำร

โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยำ
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