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คำนำ
ตามที่ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกำกับดูแลองค์กรที่ดี และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้อันจะเป็นการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์และเกียรติศักดิ์แห่งการเป็นองค์กร ภาครัฐ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับผู้ปกครองชุมชน ได้
อย่างยั่งยืนต่อไปนั้น ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2563 ได้
มีมติ เห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนงาน
และ ให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติฯ แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ประจำปี ๒๕๖๕ ของโรงเรียนลานทรายพิทยาคม โดยใช้โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ดังเช่นปีงบประมาณ
พ.ศ.256๕ ในแต่ละมิติและประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.
2565 ของโรงเรียนลานทรายพิทยาคม จะเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งใน การขับเคลื่อนเจตจำนงและ
นโยบายการบริหารงานด้วยความ สุจริต เพื่อเป็นการกำกับดูแลโรงเรียนลานทรายพิทยาคม ต่อไป

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
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สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ
ข้อมูลพื้นฐาน
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1
11
13
16

ภาคผนวก
ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนลานทรายพิทยาคม : ๑

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 101 หมู่ที่ 12 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัด
สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32120 โทรศัพท์ 044–145566 โทรสาร 044–๐๖๙๙๙๑
email : lantha3112@obecmail.obec.go.th. website:www.lansai.ac.th
1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 55 ไร่
96 ตารางวา
1.3 มีเขตพื้นที่บริการ 4 ตำบล ได้แก่ตำบลบะ ตำบลกระโพ ตำบลหนองเมธี อำเภอท่าตูมและ
ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
2. ข้อมูลผู้บริหาร
2.1 ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายทศพร สมพันธ์ โทรศัพท์ 086-2496802 วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด.ฟิสิกส์ ดำรงตำแหน่งที่
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม ตั้งแต่ 7 พฤษภาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน
2.2 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
ปี พ ุ ท ธศั ก ราช 2524 รั ฐ บาลมี น โยบายขยายการศึ ก ษาในระดับ มัธ ยมศึ ก ษาไปสู ่ช นบทโดย
มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ดำเนินการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายกรมสามัญศึกษาดำเนินการ
ดังนั้นกรมสามัญศึกษาจึงมอบภารกิจนี้ให้ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์เป็นผู้จัดหาสถานที่จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา
ให้แก่กรมสามัญศึกษา โดยให้ศึกษาธิการอำเภอท่าตูม คือ นายเหรียญ เพชรฤๅชา เป็นผู้ประสานงานกับ
ตำบลบะ มีนายสี สุขบรรเทิง กำนันตำบลบะ เป็นผู้ร่วมจัดหาสถานที่ร่วมกับพระครูสิริโพธินันท์ (เส็ง สิริจันโท)
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์หิมวันต์บ้านบะ พระครูบุญวราภรณ์ (หลวงพ่อ แป ปุญญวโร) เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ บ้าน
เฉนียง และนายวสันต์ สมอ่อน อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านเฉนียง นายชำนาญ ชาญศรี อดีตครูโรงเรียน
บ้านบะ โดยมีนายวัชรินทร์ ปิยวรารักษ์ (เลขานุการสภาตำบล) อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านเปือยปราสาท
เป็นผู้ติดต่อประสานงานและรวบรวมเอกสารหลักฐาน นอกจากนี้ประชาชนและข้าราชการครูในตำบลบะ ตำบล
หนองเมธี ตำบลกระโพ และตำบลใกล้เคียง ได้ร่วมแรงร่วมใจกันเสียสละแรงงานและวัสดุอุปกรณ์ช่วยกันจัดสร้าง
อาคารเรียนชั่วคราวขนาด 6 เมตร x 24 เมตร จำนวน 1 หลัง ที่บ้านโคกตาอุ่น ประกอบด้วยห้องเรียน 2
ห้องห้องพักครู 1 ห้อง
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนรัฐบาลคือโรงเรียนลานทรายพิทยาคม
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ปีพุทธศักราช 2526 เป็นโรงเรียนสหศึกษา โดยมีนายเหรียญ เพชรฤๅชา ศึกษาธิการ
อำเภอท่าตูมรักษาการครูใหญ่ และได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรจากกลุ่ มโรงเรียนประถมศึกษามาช่วยจัดการ
เรียนการสอนจำนวน 3 ท่าน คือนายบัญญัติ ตลับทอง นางศิรินภา กรองทอง และนายปัญญา ใจกล้า
ในปีการศึกษา 2526 และบรรจุข้าราชการครูจำนวน 7 ตำแหน่ง มาดำเนินการจัดการเรียนการ
สอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2526 โรงเรียนลานทรายพิทยาคมได้เจริญก้าวหน้าเป็นลำดับ และมีรายนาม
ผู้บริหารโรงเรียนลานทรายพิทยาคม ตามลำดับ ดังนี้
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พ.ศ. 2526 นายเหรียญ เพชรฤๅชา ศึกษาธิการอำเภอท่าตูมรักษาการครูใหญ่โรงเรียนลานทราย
พิทยาคม
พ.ศ. 2526 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายชูชีพ งามเลิศ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียน
ลานทรายพิทยาคม ซึ่งท่านปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดสุรินทร์อีกหนึ่งตำแหน่ง
ด้วย
พ.ศ. 2534 สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดสุรินทร์ แต่งตั้งนายอรรถกร สุขบรรเทิง ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนลานทรายพิทยาคม รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
พ.ศ. 2535 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายมานิตย์ คนึงเพียร ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และได้
เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม ในปี พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2539 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายจักรพงษ์ กลางคาร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
พ.ศ. 2542 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนางสาวนันท์นภัส ศุกรสุต ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
พ.ศ. 2544 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายประเดิม แสนสิงห์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียน
ลานทรายพิทยาคม และในปี พ.ศ. 2546 ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม และ
บริหารงานมาจนถึง 30 กันยายน 2552 เกษียณอายุราชการ
พ.ศ. 2552 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต 2 ได้แต่งตั้งนายอรรถกร สุขบรรเทิง ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม
พ.ศ. 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ได้แต่งตั้ง นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม
พ.ศ. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ได้แต่งตั้ง นายทศพร สมพันธ์
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 และบริหารงานมา
จนถึงปัจจุบัน
2.3 คำขวัญ ปรัชญา และสีประจำของโรงเรียน
คำขวัญประจำโรงเรียน
"ศึกษา สร้างสรรค์ มั่นด้วยคุณธรรม"
ปรัชญาของโรงเรียน
"นตฺถิ ฌานํ อปญฺญสฺส หมายถึง ความเพ่งพินิจ ย่อมไม่มีแก่คนไร้ปัญญา"
สีประจำโรงเรียน
"ฟ้า - ขาว"
สีฟ้า
หมายถึง ความกว้างไกลไพศาล ความเป็นคนใจกว้าง และความสดชื่น
สีขาว
หมายถึงความบริสุทธิ์
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2.4 ระบบโครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนลานทรายพิทยาคม

2.5 แผนผังโรงเรียนลานทรายพิทยาคม

3

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนลานทรายพิทยาคม : ๔

3. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564)
ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวมทั้งหมด

3
3
3
2
2
2
15

เพศ
ชาย
22
31
37
11
12
17
133

รวม

หญิง
38
37
38
36
31
46
226

63
68
75
47
43
63
359

3.1 แสดงจำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด (อายุ 12 - 18 ปี)
ช่วงอายุ/ปี
12
13
14
15
16
17
18
รวม

ชาย
10
22
31
37
11
12
17

หญิง
9
38
37
38
36
31
46

143

235

3.2 จำนวนนักเรียนพิการ - คน
3.3 มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 9 คน
3.4 มีนักเรียนที่มีภาวะทุกโภชนาการ........-.........…..คน
3.5 มีนักเรียนปัญญาเลิศ...........-.........…………....คน
3.6 มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 64 คน
3.7 จำนวนนักเรียนต่อห้อง(เฉลี่ย) 19 คน
3.8 สัดส่วนครู : นักเรียน = 1 : 15
3.9 จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน(ปีปัจจุบัน) 8 คน
3.10 สถิติขาดเรียน/เดือน 1 วัน

รวม
19
67
74
77
74
65
24
378
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4. ข้อมูลบุคลากร (ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564)
ประเภทบุคลากร

เพศ
ชาย หญิง

ผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
ครูประจำการ
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ลูกจ้างประจำ
อื่น ๆ เจ้าหน้าที่ธุรการ
รวม

1
1
7 13
1
2
1
2
1
11 18

ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ำกว่า ป. ตรี
สูงกว่า
ป. ตรี
ป. ตรี
1
1
14
6
1
2
1
1
1
1
1
20
8

อายุเฉลี่ย

ประสบการณ์
สอนเฉลี่ย

-

-

-

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนลานทรายพิทยาคม : ๖

ครูประจำการ(ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564)
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

อายุราชการ

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

วุฒิ

1 นายทศพร สมพันธ์

45

23 ปี 3 เดือน

ปร.ด.

ฟิสิกส์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2 นางสาววงค์เดือน ชินวงค์

37

10 ปี 4 เดือน

ศษ.ม.

บริหารการศึกษา

3 นางจุฬาลัย เวชสถล
4 นางบุญยืน สุขสำโรง

55
51

29 ปี 8 เดือน
26 ปี 10 เดือน

ผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ

ศษ.ม.
ค.บ.

5 นางวันดี นิตยวัน
6 นายอุทัย นิตยวัน

55
57

29 ปี 5 เดือน
28 ปี 2 เดือน

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.
วท.บ.

บริหารการศึกษา
จิตวิทยาและการ
แนะแนว
บรรณารักษ์
คณิตศาสตร์

รองผู้อำนวยการ
โรงเรียน
ทำขนม / ม.4
แนะแนว/ม.1-6

7 นางสาววรณัน ลักขษร
8 นายธนาวัฒน์ คงนาค
9 นางสาวปวริศา ยั่งยืน

49
46
48

25 ปี 5 เดือน
23 ปี 3 เดือน
23 ปี 3 เดือน

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ

กศ.บ.
ค.บ.
ค.บ.

ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
สังคมศึกษา

10
11
12
13

45
49
45
41

22 ปี 5 เดือน
21 ปี 5 เดือน
15 ปี 1 เดือน
13 ปี 9 เดือน

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.
ศษ.บ.
ค.บ.
ศษ.ม.

คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
พลศึกษา
บริหารการศึกษา

นางปิยาพร คงนาค
นางภรณ์ณภัส จำปาทอง
นายสมศักดิ์ บุญปก
นางปวีณา วรรัมย์

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

ห้องสมุด/ม.1-6
คณิตศาสตร์ /ม.
2,4,6
ภาษาอังกฤษ/ม.2,6
วิทยาศาสตร์/ม.1,3
สังคมศึกษา /ม.
3,5,6
คณิตศาสตร์/ม.3,5
ภาษาไทย/ม.1,6
พลศึกษา /ม.1-6
ภาษาไทย /ม.3,4

จำนวนครั้ง/ชั่วโมง
ที่รับการพัฒนา/ปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนลานทรายพิทยาคม : ๗

ที่

อายุ

อายุราชการ

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชา เอก

นางสาวชุติมา เสาทอง
นายปราโมช กระแสเทพ
นางสุภาพ พลภักดี
นางสาวอุดม บุดศรี

35
49
45
38

10 ปี 9 เดือน
10 ปี 3 เดือน
9 ปี
5 ปี 4 เดือน

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครู

ศษ.ม.
ศศ.บ.
ค.บ.
วท.บ.

บริหารการศึกษา
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
วิทยาการคอมพิวเตอร์

18 นางสาวจีระวรรณ วังอาจ

36

5 ปี 4 เดือน

ครู

วท.บ.

30

5 ปี 2 เดือน

ครู

ค.บ.

คณิตศาสตร์/ม.1,3
สังคม/ ม.2
อังกฤษ/ม.2,4,5
คอมพิวเตอร์/ม.
1,2,4
คณิตศาสตร์ม.1
ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและ งานช่าง/ ม.1,3,5,6
อุปกรณ์การแพทย์
ภาษาไทย
ภาษาไทย/ ม.4,5

29
34
34

3 ปี 2 เดือน
5 ปี
4 ปี

ครู
ครู
ครู

วศ.บ.
วท.บ
ค.บ.

วิศวกรรมเคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา

14
15
16
17

ชื่อ – ชื่อสกุล

นางสาวณัฐชยา ศรีฮุย

19
20 นายพุฒิพงศ์ เจริญไทย
21 นายไกรวิชญ์ สีนิล
22 นายวีรสิทธิ์ เกษรนวล

จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 22 คน
จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด 22 คน

สอนวิชา/ชั้น

จำนวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา/ปี

เคมี/ม. 4-6
ฟิสิกส์/ม. 4-6
ชีววิทยา/ม. 4-6

คิดเป็นร้อยละ 100
คิดเป็นร้อยละ 100

พนักงานราชการ (ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564)
ที่
1

ชื่อ – ชื่อสกุล
นายประสิทธิ์ กฤติยาวรรณ

อายุ
44

ประสบการณ์การสอน (ปี)
14 ปี 10 เดือน

วุฒิ
ค.บ.

วิชา เอก
ดนตรีศึกษา

สอนวิชา/ชั้น
ดนตรี /ม.1-6

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนลานทรายพิทยาคม : ๘

ครูอัตราจ้าง (ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564)
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

1 นางสาวรุจิรา ผลโพธิ์
2 นางราตรี จันทอง
3 นางสาวรตนาพร ชุ่มมาก

อายุ
52
42
25

ประสบการณ์
วุฒิ
การสอน (ปี)
10 ปี 1 เดือน วท.บ.
7 ปี 9 เดือน
วท.บ.
1 ปี
ค.บ.

วิชา เอก
สัตวศาสตร์
เกษตรศึกษา-พืชสวน
ภาษาอังกฤษ

สอนวิชา/ชั้น
เกษตร/ ม.4,5
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ/ม.2,5

จ้างด้วยเงิน
SP2
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
เงินรายได้สถานศึกษา

ครูธุรการ (ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564)

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

1 นางฐิติภรณ์ แก้วปัน

อ
า ประสบการณ์การสอน (ปี) วุฒิ
ยุ
3 11 ปี 1 เดือน
ค.บ.
9

วิชา เอก
คณิตศาสตร์

สอนวิชา/ชั้น
ธุรการ

จ้างด้วยเงิน
SP2

แผนป้องกันการทุจริต โรงเรียนลานทรายพิทยาคม : ๙

๕. ข้อมูลอาคารสถานที่
- อาคารเรียนแบบ 108 ล
จำนวน 3 หลัง 24 ห้องเรียน
- อาคารเรียนแบบ อื่นๆ (ชั่วคราว)
จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน
- โรงฝึกงาน(อุตสาหกรรม และคหกรรม)
จำนวน 1 หลัง 2 หน่วย
- โรงอาหาร (สร้างเอง)
จำนวน 2 หลัง
- หอประชุมแบบ 100/27
จำนวน 1 หลัง
- บ้านพักครูแบบ 203/27
จำนวน 5 หลัง
- ห้องส้วมแบบ ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง/27 จำนวน 3 หลัง 18 ห้อง
- ประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป
จำนวน 1 หลัง
- หอกระจายข่าว
จำนวน 1 หลัง
- สนามกีฬา (สนามฟุตบอล) แบบ ฟ.1
จำนวน 1 สนาม
- สนามบาสเกตบอล
จำนวน 1 สนาม
- สนามกีฬาแบบลานกีฬาอเนกประสงค์
จำนวน 1 สนาม
- ถังเก็บน้ำแบบ ฝ.33
จำนวน 3 หลัง
- ถังเก็บน้ำแบบหอส่งน้ำ (ประปา ร.ร.)
จำนวน 1 หลัง
- ถังเก็บน้ำแบบแท้งค์น้ำ
จำนวน 1 หลัง
- ถังเก็บน้ำแบบถังน้ำใต้ดิน
จำนวน 1 หลัง
- โดมอเนกประสงค์
จำนวน 1 หลัง
๖. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกรรมมีประชากรประมาณ 6,833
คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ บ้านหนองไผ่ อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรมส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือประเพณีลอยโคม
2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ป. 6 อาชีพหลัก คือเกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนา พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ /รายได้โ ดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 31,676 บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว 4 คน
3) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน
โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้ชุมชน ที่มีวัด สถานประกอบการ ป่าชุมชนหนองหว้า และโรงเรียนประถมศึกษา
ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นได้ ชุมชนให้การสนับสนุนโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่งด้านการร่วมกิจกรรม
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนสนับสนุนเงินบริจาค การระดมทรัพยากร สนับสนุนการศึกษาต่อ รวมทั้งมีหน่วยงาน
ราชการ เอกชนที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนอย่างดี ได้แก่ สถานีต ำรวจภูธรกระโพ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบะ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เป็นต้น
ข้อจำกัดโรงเรียนอยู่ในชนบทส่วนใหญ่ประชาชนมีรายได้น้อย ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการส่งเสริม
การศึกษาต่อ หรือสนับสนุนการเรียนของบุตรหลานของตน
๗. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1) ห้องสมุดมีขนาด 8 x 58 ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด 4,200 เล่ม
การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ ดิวอี้
ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 3
ห้อง

แผนป้องกันการทุจริต โรงเรียนลานทรายพิทยาคม : ๑๐

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2
ห้อง
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
จำนวน 1
ห้อง
2) คอมพิวเตอร์ จำนวน 84 เครื่อง
ใช้เพื่อการเรียนการสอน(ห้องคอมพิวเตอร์) 46 เครื่อง
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (ห้องสมุด) 20 เครื่อง
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 18 เครื่อง
3) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
1. ห้องสมุด
2. ห้องโสตทัศนศึกษา
3. ห้องพยาบาล
4. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
4. ห้องสหกรณ์
5. ห้องแนะแนว
6. ห้องศิลปะ
7. ห้องคหกรรม
8. ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้
9. ห้องดนตรี
10. ห้องอุตสาหกรรม
11..สวนหย่อม
12. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
13. แปลงเกษตรโรงเรียน
14. สวนป่า
๔) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
1. สวนป่าหนองหว้า
8. ศูนย์สมุนไพร
2. การทำปุ๋ยชีวภาพบ้านหนองไผ่
9. ศูนย์ฝึกอาชีพอบรมการทอผ้าด้วยกี่กระตุก
3. แม่น้ำมูล,ลำชี-วังทะลุ
10. ศูนย์สาธิตการตลาดร้านค้าชุมชนบ้านบะ
4. วัดป่าเปือยปราสาท
11. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับตำบล
5. ศูนย์คชศึกษา
12. ศูนย์สาธิตการเกษตรผสมผสาน
6. ห้องสมุดประชนอำเภอจอมพระ
13. โรงสีข้าวชุมชน
7. หอสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติ อ.ท่าตูม

แผนป้องกันการทุจริต โรงเรียนลานทรายพิทยาคม : ๑๑

หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ
รับรอง การปฏิบัติราชการของโรงเรียนลานทรายพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับ
ความสำเร็จ ของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจากผลสำเร็จของ
การดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจ ริต การปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบของครู บุคลากรทางงการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และข้อ
กล่าวหาครู บุคลากรทาง การศึกษา ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม
ไม่มีจริยธรรม ไม่คำนึง ถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน
ของทางงราชการ ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การตรวจสอบและนำเรื่องร้องเรียนเข้าสู่
กระบวนการสอบสวน ข้อเท็จจริง การแจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนดไว้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนลานทราย
พิทยาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น โรงเรียนลานทรายพิทยาคมได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
จากแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาและผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกำหนดให้สถานศึกษาต้อง
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการ ทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้าง
จิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาค
ส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ใน
การป้องกันและปราบปราม การทุจริตสถานศึกษา
นโยบายและทิศทางการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนลานทรายพิทยาคม
จัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ขยายโอกาสทางการศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ด้าน
ดนตรี กีฬา ศาสนา ศิ ลปวัฒนธรรม พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาสารสนเทศ และมุ่งเน้น การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนรวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการจัดการศึกษาโดยน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิสัยทัศ น์โรงเรียนโรงเรียนลานทรายพิทยาคม
สร้างและพัฒนาผู้เรียน ให้มีทักษะชีวิต เกิดงานสร้างอาชีพ บนความพอเพียง สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน
พันธกิจ
๑. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๒. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ถ่ายทอดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
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๔. พัฒนาการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาอย่างเสมอภาค เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สํานึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๖. ส่งเสริมการเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรม ภาษา เอกลักษณ์ของชาติในประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์
๑. มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่มีคุณภาพและหลากหลาย
๒. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ถ่ายทอดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
๓. บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
๔. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม สํานึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างต่อเนื่องและเต็มศักยภาพ
๖. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ภาษา เอกลักษณ์ของชาติในประชาคมอาเซียนได้อย่างต่อเนื่อง
และเต็มศักยภาพ
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
โรงเรียนวิถีประชาธิปไตย
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
มีวินัย ไฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑. สร้างความตระหนักและชี้แจงแนวทางการพัฒนาโรงเรียนให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้อง
๒. ทบทวนปรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียน
๓. พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่หรือยกระดับคุณภาพโรงเรียน
๔. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล
๕. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
๖. พัฒนาระบบการวิจัย พัฒนาหลักสูตร และรูปแบบการสอนอย่างต่อเนื่อง
๗. นิเทศ กำกับติดตาม ให้ขวัญกําลังใจ ประเมินผล รายงาน ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการ
บริหารจัดการศึกษา
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แนวทางดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์ มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดย มี
ทัศนคติวิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา รวมทั้ง
การรณรงค์ เผยแพร่ ประชําสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการ
แก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานและ
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ประยุกต์การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ
1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
2. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล
2.1 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการ
ฝึกอบรม เพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
2.2 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม
2.3 ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษ
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
2. กำหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา
3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปราม
การ ทุจริตสถานศึกษา
3.2 กำหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เป็นหลักสูตร
บังคับที่ใช้ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ
3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา
4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต
4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
4.2 รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา
4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา วัตถุประสงค์ มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน
คณะกรรมการ สถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา
เสริมสร้างและพัฒ นา เครือข่ายผู้ ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึ ก ษาให้ เป็น กลไกในการ
ตรวจสอบ ถ่วงดุลรวมถึงการสร้าง หลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลู ก
จิตสำนึก การเป็นพลเมืองดี
1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ
องค์กรทุกภาคส่วน
1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็น
อิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ
1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสาร ระหว่างกัน
1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบ
2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ
ตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา
2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น
2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
2.4 กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน
2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา
3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น เพื่อพั ฒนา
คุณภาพทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
วัตถุประสงค์ มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มี
ศักยภาพ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตกับ หน่วยงานทุกภาคส่วน

แผนป้องกันการทุจริต โรงเรียนลานทรายพิทยาคม : ๑๕

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรม
ในการ บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม
1.1 ให้สถานศึกษาที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของ
หน่วยงาน อัตรากำลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับ ภารกิจและ
ความรับผิดชอบ
1.2 สนับ สนุน ให้มีการตรวจสอบและถ่ว งดุล การใช้อำนาจระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา
ด้วยกันเอง
1.3 ให้สถานศึกษา ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อำนาจในการปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศั กยภาพในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชน
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในสถานศึกษา
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา
3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม
4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา
4.2 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ท ุ ก สถานศึ ก ษามี แ ผนการตรวจสอบภายในที ่ เ ป็ น ระบบและมี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและ
ปราบปรามการ ทุจ ริตสถานศึกษา วัตถุประสงค์ มุ่งพัฒ นาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สั มฤทธิผลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้ เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทาง
วิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาค ส่วน
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการ
ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต
1.1 กำหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ
1.2 กำหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา
2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ

แผนป้องกันการทุจริต โรงเรียนลานทรายพิทยาคม : ๑๖

2.2 กำหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงบทลงโทษ
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตรการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่าง ๆ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา
4.1 จั ด ให้ ม ี ก ิ จ กรรมการสร้า งองค์ ค วามรู ้ ใ นเรื ่ อ งการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษาแก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนลานทรายพิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม ระเบียบ
วินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต
3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตใน
สถานศึกษามากยิ่งขึ้น
๔. โรงเรียนลานทรายพิทยาคม ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ
5. โรงเรียนลานทรายพิทยาคม มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปราม
การ ทุจริตในสถานศึกษา
6. ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
บทสรุป
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนลานทรานพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตของ
สถานศึกษา ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิด
ผลสัมฤทธิ์ ตามที่คาดหวังไว้ ทำให้การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะ
ที่มีความรับผิดชอบ ทำให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม
ความมีจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่โดยการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ
การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น ในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการและ
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณา
การความ ร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ วก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่
คาดหวังไว้ ส่วน ราชการและสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
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ภายในและภายนอก มีความรู้ เรื่องการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น มี
จิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงาน ตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต ทุกภาคส่วนมี
ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ปฏิบัติงาน
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมถึงส่งผลต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ ยั่งยืนได้อีกด้วย

แผนป้องกันการทุจริต โรงเรียนลานทรายพิทยาคม : ๑๘

ภาคผนวก

แผนป้องกันการทุจริต โรงเรียนลานทรายพิทยาคม : ๑๙

คำสั่งโรงเรียนลานทรายพิทยาคม
ที่ ๕๘ / ๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนลานทรายพิทยาคม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
----------------------------------ด้ว ยสำนักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ นฐาน ร่ว มกับสำนักงานคณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ดำเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาล ในสถานศึกษา เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา เกิดคุณลักษณะ ๕ ประการ
ของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และ จิตสาธารณะมา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) และ
ขยายกรอบเวลาจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
เพื่อให้กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในโรงเรียนลานทรายพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจมาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ
แผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ของโรงเรี ย นลานทรายพิ ท ยาคม ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกอบด้วย
๑. นายทศพร สมพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นางสาววงค์เดือน ชินวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๓. นางบุญยืน สุขสำโรง
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานคณะทำงาน
๔. นางจุฬาลัย เวชสถล
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๕. นางภรณ์ณภัส จำปาทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๖. นายอุทัย นิตยวัน
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๗. นายสมศักดิ์ บุญปก
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๘. นายปราโมช กระแสเทพ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๙. นายวีรสิทธิ์ เกษรนวล
ครู
กรรมการ
๑๐. นายประสิทธิ์ กฤติยาวรรณ พนักงานราชการ
กรรมการ
๑๑. นางสาวรุจิรา ผลโพธิ์
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๑๒. นางราตรี จันทอง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กรรมการ
๑๓. นางฐิติภรณ์ แก้วปัน
ครูธุรการ
กรรมการ
๑๔. นายคำชัย ฉิมงาม
นักการภารโรง
กรรมการ
๑๕. นางสายเพชร ซ่อนกลิ่น แม่บ้าน
กรรมการ
๑๖. นางสุภาพ พลภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ

แผนป้องกันการทุจริต โรงเรียนลานทรายพิทยาคม : ๒๐

มีหน้าที่ ดังนี้
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนลานทรายพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙) และ
ขยายกรอบเวลาจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้มอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ลงชื่อ
(นายทศพร สมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม

แผนป้องกันการทุจริต โรงเรียนลานทรายพิทยาคม : ๒๑

ประกาศโรงเรียนลานทรายพิทยาคม
เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

……………………………………………………………………………
ด้วยโรงเรียนลานทรายพิทยาคม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
เป็นการกำกับดูแลองค์กรที่ดี และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้อันจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และเกียรติศักดิ์แห่งการเป็น
องค์กร ภาครัฐ สร้างความเชื่อมั่น และศรัทธาให้กับผู้ปกครองชุมชน ได้อย่างยั่งยืนต่อไปนั้น ในการประชุม
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2563 ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึง
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565
ดังนั้นเพื่อให้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนลานทรายพิทยาคม สามารถขับเคลื่อน
แผนงานให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติฯ แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ประจำปี ๒๕๖๕ จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
(นายทศพร สมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม

