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ค าน า 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕    
รอบ ๖ เดือน จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ ของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการด าเนินงาน ความก้าวหน้า รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 
ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทจุริต”  

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกัน       
การทุจริต 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม 2564 – ๓1 มีนาคม 2565) ฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและพัฒนาหน่วยงานอย่างเป็น
รูปธรรมต่อไป 

 

 

                                 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

เรื่อง                                                 หน้า 

 แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕               ๑ 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕       ๒ 

 ผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน   6         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ภายใต้โครงการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”        

มีแนวทางและข้ันตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 
๑. ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนบูรณาการป้องกับปราบปราม     

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ทบทวนข้อมูลและบริบทต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
๒. แต่งตั้งคณะท างานวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๖๕ และจัดประชุมคณะท างานวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ก าหนดกิจกรรมเพื่อบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 

๓. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยใช้กรอบแนวทาง         
ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๔. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๕. ผู้อ านวยการสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

๖. ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภายใต้โครงการ
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภายใต้โครงการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล     
ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 

๑. หลักการและเหตุผล 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยเป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณ
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ ภายในแนวทางหลัก ๓ แนวทาง ประกอบด้วย 

๑. สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 

๒. สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 

๓. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น
อุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริต
ทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืนๆ มากมาย
และส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง 
 ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม        
การทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของ      
ประเทศไทยยังจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูล
ดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น ปี ๒๕๖๔ ประเทศไทยได้ ๓๕ คะแนน โดยมีคะแนนน้อยกว่าปี ๒๕๖๓ โดยในปี
นี้จัดอยู่ในอันดับที่ ๑๑๐ ของโลก จากจ านวนทั้งหมด ๑๘๐ ประเทศทั่วโลก แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมี
การทุจริตคอร์รัปชันในระดับสูง และสมควรได้รับการแก้ไขเร่งด่วน ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติชอบ ได้ก าหนดเป้าหมายหลักเพ่ือให้ภาครัฐมีความโปร่งใส่    
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและพัฒนาระบบ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติ    
มิชอบ โดยในความส าคัญกับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรมคนทุกกลุ่มในสังคมให้มีจิตส านึกและพฤติกรรม
ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพ   
การด าเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการ
ทุจริตยกระดับธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกัน
และปราบปราบการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล เพ่ือสร้างสังคมที่มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตใน    
วงกว้าง และมีปัจจัยความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อมเกลาทาง
สังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรมคน โดยการ “ปลูก” และ 
“ปลุก” จิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน   



สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระท าความผิด ไม่ เพิกเฉยต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วน
ร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตของหน่วยงาน
ในสังกัดเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน   
และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตร
การศึกษาต้านทุจริตศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้นสามารถ       
ท าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตส านึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย 
และเคารพกฎหมาย 

 นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ถือเป็นยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมาย   
การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทย สู่ประเทศไทย ๔.๐ โดยก าหนดประเด็นการพัฒนา 
พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยให้สามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทย  
ไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี อีกด้วย 

 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้
ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ    
และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงน ามาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ฉบับนี้ 
 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต          
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญอันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วน
ราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้องลง  
๒. วัตถุประสงค ์

 ๒.๑ เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมร่วมต้าน   
การทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษา และชุมชน 

 ๒.๒ เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

 ๒.๓ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุก ในโรงเรียนลาดยาววิทยาคมให้เข้มแข็ ง
และมีประสิทธิภาพ  
๓. เป้าหมาย 

 โรงเรียนลาดยาววิทยาคมที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity 

and Transparency Assessment : ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการ
ด าเนินงานยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปร่งใส่ในการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง  




