
       
 

 
           

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 
                 
 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจติร 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 

รายงานผลการดำเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจำปงบประมาณ 2565 
 



ผลการดำเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจำปงบประมาณ 2565 
 

หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ 

รับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดท่ี 7 ระดับ 

ความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยพิจารณาจากผลสำเร็จของ 

การดำเนิการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร ชาติ 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การ 

ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 

ขอกลาวหาครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ไมไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชน ไมมี 

คุณธรรม ไมมีจริยธรรม ไมคำนึงถึงประโยชนสวนรวมเปนที ่ตั ้ง และไมมีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย 

ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวของไดกำหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 การตรวจสอบและนำ 

เรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง การแจงตักเตือน ดำเนินคดีหรืออ่ืนๆ ตามระเบียบ ขอ 

กฎหมายท่ีกำหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ในการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม ประจำป 

งบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม ไดทำการศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากแผนปฏิบัติการ  

ปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาและผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกำหนดใหสถานศึกษาตองจัดทำ 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงานของตน เพื ่อสนับสนุนและสอดคลองกับ 

ยุทธศาสตรวาดวยการปราบปรามารทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตรดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี1 เสริมสรางจิตสำนึกคานิยม ใหสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรท่ี 2 บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

สถานศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางความเขมแขงในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาศักยภาพคร บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

 
 
 

 



รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมไดดำเนินการตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจรติประจำป

งบประมาณ 2564 ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จและ

เปาหมาย 
ผลการ

ดำเนินการ 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1.เสริมสรางจิตสำนึกคานิยม 

ใหสถานศึกษาบริหารงานตาม 

หลักธรรมาภิบาล 

1.จัดกิจกรรม สงเสริมการปฏิบัติงาน

และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

จำนวนครั้ง 

 

1 ครั้ง /ป 

 

 

2.จัดกิจกรรมเสริมสรางจิตสำนึกตอ

สถาบันชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย 

จำนวน

กิจกรรม 

อยางนอย 3 

กิจกรรม /ป 

 

3.โครงการฝกอบรมเก่ียวกับวินัย

ขาราชการใหกับขาราชการบรรจุใหม 

จำนวน

หลักสูตร 

1 ครั้ง /ป 

 

 

4.เผยแพรความรูเรื่องการปองกัน

ผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ี 

จำนวน

ชองทาง 

อยางนอย 1 

ชองทาง 

 

5.จัดกิจกรรมเก่ียวกับธรรมะ เพ่ือ

สงเสริมคุณภาพชีวิตและสรางจิตสำนึกท่ี

ดีใหกับบุคลากรโรงเรียน 

จำนวนครั้ง 1 ครั้ง /ป 

 

 

6.จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทาง

การศึกษาเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตใน

สถานศึกษา (กิจกรรมโฮมรูม) 

จำนวน

หลักสูตร 

1 หลักสูตร /

ป 

 

 

 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรท่ี กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จและ

เปาหมาย 
ผลการ

ดำเนินการ 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

2. บูรณาการทำงานของ

หนวยงานในการตอตานการ

ทุจริตและพัฒนาเครือขาย 

1. การเปดเผยขอมูลผลการจัดซ้ือจัดจาง

รายโครงการท้ังหมดใหสาธารณชน

ทราบบนเว็บไซตหรือสื่ออ่ืนๆ  

 

รอยละของ

โครงการท่ีมี

การเปดเผย

ขอมูลผลการ

จัดซ้ือจัดจาง  

รอยละ 100 

 

 

2.ศึกษาดูงาน หนวยงานตนแบบภาครัฐ 

และเอกชนในการใหบริการและ

รับผิดชอบตอสังคม  

จำนวนครั้ง 1 ครั้ง /ป 

 

 

3.มีกลุมเครือขายการตอตานการทุจริต

บนสังคมออนไลน  

จำนวนสมาชิก 30-50 คน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรท่ี กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จและ

เปาหมาย 
ผลการ

ดำเนินการ 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

3. เสริมสรางความเขมแข็งใน

การปองกันและปราบปราม

การทุจริตในสถานศึกษา  

 

1. การมีสวนรวมของประชาชนในการ

ติดตามตรวจสอบความโปรงใสของการ

ดำเนินโครงการกอสรางท่ีไดรับ

งบประมาณจากตนสังกัด ประจำป

งบประมาณ 2565  

รอยละของ

โครงการท่ีมี

งบประมาณ

การ 400,000 

บาทข้ึนไป 

รอยละ 100 

 

 

2.เปดชองทางและประชาสัมพันธให

ประชาชนมีสวนรวมสะทอนความเห็น

และใหขอเสนอแนะ เก่ียวกับการ

ปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

จำนวน

ชองทาง 

อยางนอย 1 

ชองทาง 

 

3.มีการตรวจสอบการดำเนินงานดาน

การจดัระบบการควบคุมภายในและ

บริหารจัดการความเสี่ยง  

จำนวนครั้ง 1 ครั้ง /ป 

 

 

4.จัดทำรายงานและสถิติการดำเนินการ

ตอเรื่องรองเรียนประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

จำนวนครั้งใน

การจัดทำ

รายงานและ

สถิต ิ 

1 ครั้ง /ป 

 

 

5.มีการเผยแพรการดำเนินงานดาน

ความโปรงใสในการดำเนินงาน

หนวยงานภาครัฐ (ITA)  

จำนวนครั้ง 1 ครั้ง /ป 

 

 

 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรท่ี กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จและ

เปาหมาย 
ผลการ

ดำเนินการ 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

4. พัฒนาศักยภาพคร ู

บุคลากรทางการศึกษา 

นักเรียน ในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตใน

สถานศึกษา  

 

 

1. การดำเนินงานดานการตอตานการ

ทุจริตคอรรัปชันในองคกร 

 

- สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนความรู 

และขอมูลขาวสารดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในระหวาง

หนวยงานองคกรท่ีเก่ียวของ  

 

- สอดแทรกความรูดานการปองกันการ

ทุจริต และโทษของการทุจริตไวใน

กิจกรรมเสริมหลักสูตร  

 

 

 

จำนวนครั้งใน

การ

แลกเปลี่ยน

เรียนรู 

  

จำนวน

หลักสูตรท่ีมี

การใหความรู  

 

 

 

อยางนอย 2 

ครั้ง/ป 

 

 

 

อยางนอย 1

หลักสูตร 

(20 ชม/ป) 

 

 

 
 

 

 

 

2. สงเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากร

ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี 

จำนวนครั้ง 1 ครั้ง /ป 

 

 

3.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม

การทุจริต  

จำนวนครั้ง 1 ครั้ง /ป 

 

ยังไมได

ดำเนินการ 

 


