รายงานผลการดำเนินงาน
การป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

หลักการและเหตุผล
การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาที่มีมานาน และยิ่งมีกระบวนการที่มีความ ซับซ้อนมากขึ้น ถือ
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในองค์การภาครัฐและเอกชน ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผล ให้เกิดวิกฤต ศรัทธา
ต่อสังคมไทย ปัจจุบันมีการตรวจสอบและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ ทำให้ ประชาชนให้ความ สนใจการ
ทำงานของภาครัฐมากยิ่งขึ้น
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นวาระแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ ๑๙
ธันวาคม ๒๕๔๙ โดยใช้ชื่อว่า “วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล การป้องกันการทุจริต ประพฤติ มิชอบ
ในภาครัฐ” ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวั นที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบให้หน่วยงาน ภาครัฐนำแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕ ไปใช้เป็น
กรอบทิศทางการประสานความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแปลงยุทธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดเพิ่มเติมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของส่วน
ราชการ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ และการบูรณาการป้องกัน และปราบปรามแก้ไขปัญหา
การทุจริต คอร์รัปชั่น ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ นโยบายการบริหาร
จัดการที่ดี มุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและพัฒนา
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ นำไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมือชี้นำการพัฒนาหน่วยงานจากทุก
ภาคส่วน ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก ๔ ประการ คือ
๑) สังคมไทยมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
๒) เครือข่ายจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๓) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอานาจอย่างมีประสิทธิภาพ
๔) สังคมรู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต โดยจะมีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ๔ ประการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ปลูกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุก
ภาคส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต

รายงานผลการความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
การติดตามผลความก้าวหน้างาน/โครงการ และงบประมาณประจำ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
โดยกำหนด กิจกรรมและแผนผัง (Gantt Chart) การติดตามผลความก้าวหน้าในห้วงระยะเวลาการในการดำเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ดังนี้
ที่

รายการ

๑

จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
และการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ
ประจำปี ๒๕๖๕ ทบทวน/ วิเคราะห์
ความเสี่ยงต่างๆ

๒

จัดทำแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี
๒๕๖๕ เสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้อำนวยการ โรงเรียน
ให้ความเห็นชอบ และจัดส่ง
แผนปฏิบัติการฯ ให้ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์

๓

สำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

๔

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ

๕

เสนอสรุปผลการดำเนินงานต่อ
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์เพื่อขอ
ความเห็นชอบ

๖

จัดทำเอกสารรายงานสรุปผล การ
ดำเนินการรายงาน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์รับทราบต่อไป

๑

ระยะเวลาดำเนินการ
๒
๓
๔

๕

๖

รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม ในรอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
ระยะเวลาดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
โครงการค่ายคุณธรรม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีพฤติกรรมที่พึง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐กันยายน
ประสงค์ ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ ๒๕๖๔
ของโรงเรียนเพิ่มขึ้น

ผลการดําเนินงาน
มีการดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ
โครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียน ได้ขยายผลดำเนินการ
ตามโครงงานคุณธรรมที่ได้รวบรวมความคิดที่จะแก้ปัญหา
มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๔ เข้าร่วม
กิจกรรม มี การมอบเกียรติบัตรสำหรับห้องเรียนที่มีผลการ
ดำเนินการดี คณะครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและมีความรู้
ความเข้าใจการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน
และสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตร
ต้านทุจริต

โรงเรียนได้นําหลักสูตรต้านทุจริต
มา สอดแทรกในการจัดกิจกรรม
การเรียนการ สอนในทุกระดับชั้น

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐กันยายน
๒๕๖๔

โรงเรียนได้นําหลักสูตรต้านทุจริตมาสอดแทรกในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น และได้มีการจัด
นิทรรศการแสดงผลงาน ของนักเรียนในเรื่องของหลักสูตร
ต้าน ทุจริต ร้อยละ ๙๐ คณะครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
และมีความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อน หลักสูตรต้านทุจริต

กิจกรรมการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ข้าราชการ

มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน เพื่อ ป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ข้าราชการ

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐กันยายน
๒๕๖๔

มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 4 กลุ่มภารกิจการ
คือ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล และฝ่ายวิชาการ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของข้าราชการ มีการประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรภายใน
หน่วยงานและประกาศบน website ของโรงเรียน ร้อยละ
๑๐๐

โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
ระยะเวลาดำเนินการ
ผลการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับคณะครูและบุคลากรในสถานศึกษาทุกภาคส่วน
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความ มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐กันยายน มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ มีการจัด
เข้าใจด้านการ ต่อต้านการ ทุจริต ความ เข้าใจด้านการ ต่อต้านการ ๒๕๖๔
นิทรรศการ หลักสูตรการสอนทุจริตในสถานศึกษา และ
ให้คณะครูบุคลากรและ นักเรียน ทุจริตให้คณะครู บุคลากรและ
บุคลากรเข้าร่วมการ อบรม คิด เป็นร้อยละ ๙๐
ในโรงเรียน
ด้านการ นักเรียนในโรงเรียน และ
นักเรียนในโรงเรียน

