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ค าน า 
           แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

           แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดท า
ขึ้นเพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของครู และบุคลากรในโรงเรียนลาดยาววิทยาคม รวมทั้ง
เป็นกรอบแนวทางในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทน า น าเสนอความเป็นมาของการทุจริต 
บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียน
ลาดยาววิทยาคม (ATI) ประจ างบประมาณปี พ.ศ. 2565 ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธ์ศาสตร์ชาติ
นโยบาย และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธ์ศาสตร์ของแผนการ      
ปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ความเชื่อมโยงของการจัดท าแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย    
และงบประมาณ  

         ขอขอบคุณหน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จนส าเร็จเพ่ือเป็นการทิศทางในการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์ชาติ และนโยบายส าคัญ อันส่งผลให้ การทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการน้อยลง  

 

                                                                                                   โรงเรยีนลาดยาววิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 1 บทน า 
ความเป็นมา 

       การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น
อุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริต
ทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิเช่น การรับสินบน การจักซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้รับการเปลี่ยนแปลงทุจริตที่ซับซ้อน
มากขึ้น ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ 
มากมายและสง่ผลกระทบทางลบในวงกว้าง 

        ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามทุจริตตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากข้ึน อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังจ าเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาอันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย จากข้อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ์คอรัปชั่น 
(Corruption Perceptions index CPI ) ปี 2564 ประเทศไทยได้ 35 คะแนนโดยมีคะแนนน้อยกว่าปี 
2563 โดยในปีนี้จัดอยู่ในอันดับที่ 110 ของโลก จากจ านวนทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก แสดงให้เห็นว่า
ประเทศไทยยังมีการทุจริตคอรัปชั่นอยู่ในระดับสูงและสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนซึ่งแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดเป้าหมายหลักเพ่ือให้ภาครัฐมี
ความโปร่งใสปลอดการทุจริตประพฤติมิชอบผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพ่ือป้องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ โดยให้ความส าคัญกับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม ในสังคมให้มี
จิตส านึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้าน     
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหาและพลวัตการจริตของแต่ละหน่วยงาน 
รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามทุจริต       
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและ
ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากลเพ่ือสร้างสังคมที่มีพฤติกรรม
ร่วมต้านทุจริตในวงกว้างและมีปัจจัยความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์คือทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริม        
การกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม“ คน” 
โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริตสามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใด
เป็นประโยชน์ส่วนตนสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวมมีความละอายต่อการกระท าความผิด  ไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริตและเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบรวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม         
และค่านิยมสุจริต เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์
ส่วนตนและต่อต้านการผลิตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบโดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่าน
หลักสูตรการศึกษาด้านทุจริตศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น
สามารถท าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีมีจิตส านึก ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม        
มีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย 

 

 



         นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ( พ.ศ.2561-2580 ) ถือเป็นยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนา
ประเทศและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ( Sustainable Development Goals SDGs ) รวมทั้งการปรับ
โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยก าหนดประเด็นการพัฒนาพร้อมทั้งแผนงาน  / โครงการ
ส าคัญที่ต้องด าเนินการแก้ไข ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ        
เพ่ือเตรียมความพร้อมของคนในสังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง  “คนไทยไม่โกง”           
และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างธรรมมาภิบาลของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีอีกด้วย 

        ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ ฯไปสู่การปฏิบัติ   
โดยก าหนดไว้ในแผนราชการ 4 ปี แผนการปฏิบัติราชการประจ าปีโดยให้การยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ใน
การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงน ามาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ 

       โรงเรียนลาดยาววิทยาคม จึงได้จัดท าแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติและนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง 
 

          

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 



การด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานจากส านักงาน ป.ช.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่น าเครื่องมือ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and Transparency 
Assessment: ITA ) ไปขยายผลจนได้รับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วย
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( ITA Awards ) ในฐานะหน่วยงานที่ได้ท าการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในหน่วยงานจนประสบความส าเร็จ โดยโรงเรียนลาดยาววิทยาคม มีการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง 

      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิด 
การพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์และ
ประมวลผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง  ( Real-time system ) และการประเมินมีประสิทธิภาพ 
ลดภาระงานด้านเอกสาร ( Paper less ) ของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ที่ได้รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบ
การเก็บข้อมูลให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 
      เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม
ออนไลน์ (Interit and Transperency Assessment Online : ITA Online ) 
      เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อกัน
ยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ( corruption Perceptions Index: CPI ) ของประเทศไทยได้
อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวทางการพัฒนา
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือน าไปสู่           
การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ( CPI ) ของประเทศไทยให้สูง ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์
ประเด็นการส ารวจของแต่ละแหล่งข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           ซึ่งองค์กรความโปร่งใสนานาชาติ ( Transparency International ) น ามาใช้ในการประเมินการรับรู้
การทุจริตประกอบการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การ
ประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออ่ืนที่เกี่ยวข้อง ท าให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุม      
หลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรมความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและ       
การทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการ
น าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการ
ยกระดับ CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่  

1 ) การปฏิบัติหน้าที่  
2 ) การใช้งบประมาณ  
3 ) การใช้อ านาจ  
4 ) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
5 ) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

6 ) คุณภาพการด าเนินงาน 
7 ) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8 ) การปรับปรุงระบบการท างาน 
9 ) การเปิดเผยข้อมูล 
10 ) การป้องกันการทุจริต 

เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จ าแนกออกเป็น 3 เครื่องมือดังนี้  
       1 ) แบบวัดการรับรู้ของผู้ที่มีส่วนร่วมได้เสียภายใน (Interrnal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT ) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ
หน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

       2 ) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( External Integrity and Transparency 

Assessment : IIT ) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมินในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่ อสาร และการปรับปรุงระบบการ
ท างาน 

     3 ) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( Open Data  Integrity and Transparency 

Assessment : IIT ) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเข้าถึงข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง 
ส าหรับประเทศไทยได้ก าหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับ

สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักในการ
ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ ส านักงาน ป .ป.ช. ในฐานะองค์กรหลัก      
ด้านการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการท างานด้านการต่อต้านการทุจริต
เข้ากับทุกภาคส่วน ดังนี้ สาระส าคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต        
ที่ส านักงาน ป.ช.ช. มีดังนี้  

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาราจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

๒. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
๓. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๔. โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยังยืน 

๕. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

สาระส าคัญข้างต้นจะเป็นเครื่องมือชี้น าทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้าน        
การทุจริตของประเทศเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ก าหนดในหมวดที่ ๔ หน้าที่ของประชาชนชาว
ไทยว่า “…บุคคลมีหน้าที่ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็นครั้ง
แรกที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน 
นอกจากนี้ยังก าหนดชันเจนในหมวดที่ ๕ หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้          
แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มี
มาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด 
รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน เพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต 
หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐ          
ต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก  มีประสิทธิภาพส าคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานรัฐต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตาม       
ที่กฏหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจหรือการท าการ  โดยมิชอบแทรก    
แซงการปฎิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และรัฐต้องจัดให้มี
มาตรฐานทางกิจกรรม เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความส าคัญต่อการบริหาร
ราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้น สืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เกิด
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้น าให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์
ให้กับตนเองรวมถึงพวกพ้อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงได้มีความพยายามที่จะ
แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่
ของรัฐต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริตธรรมตามท่ีก าหนดเอาไว้  



ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพ่ือเป็น
กรอบการก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตการสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ         
ทุกหน่วยงานจะถูกก าหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ ๕ ปี เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ     
ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย 
สังคมมีความมั่งคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ดังนี้ 

๑. ด้านความม่ันคง 
(๑) เสริมสร้างความมั่นคงของสถานบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง   
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

๒. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร

รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษา ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ   

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา 



(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 

๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

(๑) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต 

(๒) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
(๓) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครับครัวไทย 

๔. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 

(๑) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

(๓) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 

(๔) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 

(๕) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  
๕. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๑) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัย อย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 

(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
(๖) ให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 

(๗) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

(๘) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 

 

 

 



แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดท าขึ้นภายใต้ความ
จ าเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแก้ปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้ร่วมกันสร้าง
เครื่องมือกลไก และก าหนดเป้าหมายส าหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเข้ามามีส่วน
ร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม 
ปัจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริต    
ซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหาการขาดจิตส านึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม          
โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตที่จ าเป็นต้องไดรับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือการรวมตัวกันเพ่ือร่วมกระท า
ทุจริตร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ งบประมาณมาก ท าให้รัฐและประเทศ       
ชาติ ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับการทุจริต  ที่อาจมีความยาก
และซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงาน ที่ท าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการก าหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 การจัดท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ยึด
แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป็นกรอบในการจัดท า โดยแผนแม่บทฯ มี ๒ แนวทาง        
การพัฒนาหลัก ดังนี้ (๑) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นปรับพฤติกรรมคน โดยการปลูกฝัง
วิธีคิดในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตส านึกในความซื่อสัตย์เพ่ือสร้างพลังร่วม
ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ” โดยการสร้าง
นวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้การด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้            
ในทุกขั้นตอน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูลและชี้เบาะแส      
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพ             
ของกระบวนการและกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการ
ด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และการปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริม    
และสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ     
๒๐ ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมายในการด าเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้ก าหนดให้ประเทศ
ไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ ของโลก 

เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
  ๒.๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ
พร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
                     ๒.๔ ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับยอมรับโดยประชมคม
ระหว่างประเทศ 

  ๒.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  ๒.๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  



ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

       ๔.๑.๔ การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหา
ความมั่นคงที่ส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๔.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

      ๔.๖.๑ ประชาชนและภาคต่างๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

       ๔.๖.๒ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 

       ๔.๖.๓ การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม 
และตรวจสอบได้  
 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ปี 2561-

2565 
ปี 2566-

2570 
ปี 2571-

2575 
ปี 2576-

2580 
ประเทศไทย
ปลอดการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ดัชนีการรับรู้
การทุจริตของ
ประเทศไทย 
(อันดับ/
คะแนน) 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 54 และ/
หรือได้คะแนน
ไม่ต่ า กว่า 50 

คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 43 และ/
หรือได้คะแนน
ไม่ต่ า กว่า 57 

คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 32 และ/
หรือได้คะแนน
ไม่ต่ า กว่า 62 

คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 20 และ/
หรือได้คะแนน
ไม่ต่ า กว่า 73 

คะแนน 
 

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 เป้าหมายส าคัญของยุทธศาสตร์ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ 
ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว
ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคี
องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวัง    
ให้ข้อมูลแจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอ่ืน ๆ       
โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้ก าหนด
แผนย่อยไว้ ๒ แผน คือ 



 ๑. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 การประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมินิต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
ในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้านั้นตั้งอยู่บนแนวคิดพ้ืนฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจ
ข่าวสารและตระหนักถึงผลประทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งใน
ชีวิตประจ าวันและการแสดงออกผ่านสื่อต่างๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลา    
ทางสังคมว่าการทุจริตถือเป็นพฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและท าให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ    
แล้วยังเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดที่ท าให้สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่กระท าการทุจริต
เนื่องจากมีความละอายต่อสังคม และไม่ยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการทุจริตอังส่งผลให้เกิดความ เสียหายต่อสังคม 
และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพ่ือก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการกระท า รวมทั้งประชาชน
คนไทยทุกคนจะแสดงเจตจ านงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น ผ่านกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการเข้าสู่
อ านาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น  

 อย่างไรก็ตามในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่การ
ตรวจสอบมากยิ่งขึ้น อันเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลกและ
พลวัตของการทุจริตที่ผู้กระท าการทุจริตหาช่องทางการทุจริตที่ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สภาวะทาง
สังคมที่ตื่นตัวต่อต้านและตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะท าให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้
กระบวนการป้องกันการทุจริตยิ่งทวีความส าคัญ โดยต้องพัฒนากระยวนการและรูปแบบของการป้องกัน    
การทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต เพ่ือให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้เท่าทันไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและ       
มีประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมทั้งระดับบุคลและระดับองค์กร โดยสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาค
ส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคมชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่างๆสอดส่องเฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการ
ด าเนินงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นการสร้าง
ภูมิกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบชอบของบุคลากรภาครัฐและก าหนดมาตรการให้หน่วยงาน
ภาครัฐและทุกภาคส่วนด าเนินงานอย่างโปร่งใสเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมความสุจ ริตและความซื่อสัตย์        
ความโปร่งใสและเป็นธรรม นอกจากนี้ ต้องก าหนดให้มีการลงโทษผู้กระท าผิดกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพ่ือให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 

 1.1 แนวทางการพัฒนา 

  ๑) ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและ
หล่อหลอมวัฒนธรรมให้กลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัน ทุกระดับ  มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรมคน โดยการ 
“ปลูก” และ “ปลุก” จิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็น
ประโยชน์ส่วนตัว สิ่งในเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอาดต่อการกระท าความผิด ไม่เพิกเฉยอดทนต่อการ



ทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและ
ค่านิยมสุจริตในระดับชุมชน เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต
ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับท่ีเด็กไทยทุกคนเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถท าหน้าที่ความ
เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตส านึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย         
และเคารพกฎหมาย 

  2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม 
ไม่คดโกงรู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจน
การสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคคลากรขององค์กร โดยสนับสนุนให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านทุจริต เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต โดยมีมาตรการสนับสนุนและ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

  3) พัฒนาค่านิคมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่
ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก้ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/

ชุมชน ต้องมีคุณธรรมและจริตธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพื่อเป็นต้นแบบแก่ประชาชน 
เด็กเยาวชน และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่ก าหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง     
เพ่ือสร้างนักการเมืองที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งก ากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 

  ๔) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้น
การสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ    
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการ
พัฒนาเครื่องมือ เพ่ือสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต รวมถึงการ
ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพ่ือให้หน่วยภาครัฐ มีมาตรการระบบหรือแนวทางในบริหารจัดการความ
เสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และการบูรณาการติดตามประเมินผลการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ขั้นวางแผน            
ก่อนด าเนินงาน ขั้นระหว่างการด าเนินงาน และข้ันสรุปผลหลังการด าเนินโครงการ 

  ๕) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ เช่น การน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้าง
มาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดการใช้ดุลพินิจ    
ของผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ 



โดยการพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการก าหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินงานการ
เข้าถึงข้อมูลรวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยภาครัฐ รวมถึงส่งเสริมสนับสนุน
การตื่นตัวและเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนในการ่วมเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตคอร์ปชั่นที่มีอยู่ใกล้
ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

 
 

เป้าหมาย 
 
 

 
 

ตัวช้ีวัด 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2561-

2565 

ปี 2566-

2570 
ปี 2571-

2575 
ปี 2576-

2580 

1. ประชาชนมี
วัฒนธรรมและ
พฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่
ยึดความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของประชาชนที่มี
วัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มี
ทัศนคติและพฤติกรรมใน
การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของหน่วยงานที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA 

ร้อยละ 80 
(85 คะแนน

ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 
(85 คะแนน

ขึ้นไป) 

ร้อยละ 90 
(90 คะแนน

ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 
(90 คะแนน

ขึ้นไป) 

2. คดีทุจริต
และประพฤติ 
มิชอบลดลง 

จ านวนคดีทุจริตใน 
ภาพรวม 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อย
ละ 
80 

 

 จ านวนคดีทุจริตราย 
หน่วยงาน 
  - จ านวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูล
เรื่องวินัย (ทุจริต) 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อย
ละ 
80 

 

 - จ า น ว น ข้ อ ร้ อ ง เ รี ย น
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูล
ว่ากระท าการทุจริต 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อย
ละ 
80 

 
 

 

 



2. แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 

 การจะบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมายและ
การด าเนินคดีจะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ท าให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปราม  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงควรมุ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการ
ปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุง
กฎหมายและตรากฎหมายใหม่ เพ่ือสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่งท าให้
ผู้กระท าความผิดได้รับการด าเนินคดีและลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพ่ือให้
สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินคดี 
 2.1 แนวทางการพัฒนา 

  1) เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต 
โดยการปรับกระบวนการท างานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการท างาน 
ด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่าทันต่อการ
บิดเบือนทรัพย์สินและหนี้สิน รวมทั้งบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 
  2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาท ิ
ปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการที่ล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว 
และกระชับมากขึ้น เพ่ือให้การด าเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระท า
ความผิด เมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน อาทิ 
การบูรณาการประสานงานคดีท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการ 
ที่ล่าช้าและซ้ าซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว      
การบูรณาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ 
การปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปรามเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน
เพ่ือให้การติดตามยึดคืนทรัพย์สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มา
โดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นรวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการ
ทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ เพ่ือสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต 
และอาชญากรรมข้ามชาติ 
  3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต  โดยการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู้เชี่ยวชาญของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละ
หน่วยงานได้ศึกษาและมีสมรรถนะและความรู้ที่ เป็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้           
เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้มีความรู้ ทักษะ/ขีดความสามารถ  
ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
 
 



 เป้าหมายและตัวชี้วัด 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 - 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

การด าเนินคดี
ทุจริต มีความ
รวดเร็ว เป็น
ธรรม โปร่งใส 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

กระบวนการด าเนินคดี
ทุจริตที่จ าเป็นต้องขอ
ขยายระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกติที่กฎหมาย
ก าหนด 

ไม่เกินร้อยละ 
25 

ไม่เกินร้อยละ 
20 

ไม่เกินร้อยละ 
15 

ไม่เกินร้อยละ 
10 

จ านวนคดีอาญาที่
หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริต
ถูกฟ้องกลับ 

ไม่เกินร้อยละ 
4  

ของจ านวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
3  

ของจ านวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
2  

ของจ านวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
1  

ของจ านวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

 
 

 โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์
ส าคัญ คือ (1) การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับ
ประชาคมโลก ในยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 
ทิศทางและเน้นการพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ มิติที่หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ 
(Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์    
การเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างแรงบันดาลใจ บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์
ส่วนรวมเป็นที่ตั้งมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม 
และค่านิยมที่ดี คือ สังคมที่มีความหวัง (Hope) สังคมที่เปี่ยมสุข (Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ 
(Harmony) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โมเดลประเทศไทย 4.0 : การพัฒนาสู่ความมั่งค่ัง ม่ันคง และยั่งยืน 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
 ตามท่ีคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 รวมนโยบายหลัก 12 ด้าน  

 ด้านที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  
  แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมอชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยี
นวัตกรรม ที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามการแก้ไข ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้างจิตส านึกของคนไทย
ให้ยกมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และเฝ้าระวังการทุจริตประพฤต ิมิชอบ 
 

 

 

 

 

Thailand 4.0 

สร้าง 
ความเข้มแขง็ 
จากภายใน 

เชื่อมไทยสูป่ระชาคม
โลก 

ความมั่งคั่งทาง 
เศรษฐกิจ 

(Economic Wealth) 

ความอยู่ดี มีสุข 

(Social  

Well – beings) 

การยกระดบั 

คุณค่ามนุษย์ 
(Human Wisdom) 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

(Enviponmental 

Wellness) 

การอนุรักษ์โลก 

(Saved Planet) 
สันติภาพที่มั่นคง 

(Secured Peace) 

ความเจริญรุง่เรือง 
ร่วมกัน 

(Shared Prosperity) 

การเจริญเติบโต 

ที่ยั่งยืน 

(Sustainable Growth) 

SEP 

SDGs 

เราจะเดินหน้าไปด้วยกัน ไม่ทิ้งใครข้างหลัง 



ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โครงการ สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม น าชีวิต และธรรมาภิบาลโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

 กิจกรรม สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม น าชีวิต 
  

หน่วยงาน โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

1. เหตุผลความจ าเป็น 

 ด้วย รัฐบาลได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ในการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และด้านที่ 6 ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สอดคล้อง
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2560) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ     
มิชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผน
ระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาตินโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต รวมถึงการ
ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตของหน่วยงานในสังกัดเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบใน       
ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านการจัดการศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” 
ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มข้ัน สามารถท าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตส านึกยึดม่ันในความซื่อสัตย์สุจริต มีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 

 โรงเรียนลาดยาววิทยาคมตระหนักในความส าคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือร่วมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว 
ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตส านึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ 
2. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนลาดยาววิทยาคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการ
ทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับโรงเรียน และชุมชน 

 2. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของโรงเรียน
ลาดยาววิทยาคม 

 3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกของโรงเรียนลาดยาววิทยาคมให้เข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 



3. เป้าหมาย  
 โรงเรียนลาดยาววิทยาคมที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ( Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
 1. โครงการประชุมเพ่ือปลูกฝังวิธีคิด ปลูกจิตส านึกนักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 2036 คน 
  
5 ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ 
   มิชอบ 

 1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ปี 2565 
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ 

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
1. ร้อยละของนักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียน
ลาดยาววิทยาคม มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์
สุจริต 

ร้อยละ 50 

2. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA 

ร้อยละ 65 
(85 คะแนนขึ้น

ไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรม 

 
 

ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 
 
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
 
ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ต.ค. 

๖๔ 

พ.ย. 
๖๔ 

ธ.ค. 
๖๔ 

ม.ค.  
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค.  
65 

เม.ษ. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค.  
65 

ส.ค.  
65 

ก.ย.  
65 

กิจกรรมเสริมสร้าง  
ธรรมาภิบาลในโรงเรยีน
ลาดยาววิทบยาคม 
  - จัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต และประพฤติ
มิชอบ 
  - ประกาศเจตจ านง
สุจรติ ในการ
บริหารงาน 
  - เข้าแถวเคารพธง
ชาติ สวดมนต์ กล่าว
ปฏิญญาณ 
  - กิจกรรมวันส าคญั 
  - กิจกรรมยกย่องเชิด
ชู บุคลากรท าความด ี

ร้อยละของนักเรียน 
ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนลาดยาววิ
ทบยาคมเกิดความ
ตระหนักรู้ ในการ
ป้องกันการทุจริต มี
ค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริตมีจติส านึก
สาธารณะ 

คน 2036 -             นางสาวกนก
พร  ค าลือ
ไชย 

กิจกรรมสร้างความ
ตระหนักรู้ในการ
ป้องกันการทุจริต และ
เสรมิสร้างค่านิยมร่วม
ต้านทุจริต 
- อบรมเพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม 
 

ร้อยละของนักเรียน
ครูและบุคลากร
ได้รับการเสรมิสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม 
และธรรมาภิบาล ใน
การปฏิบัติงาน 

คน 2036 10,000             นางสาวกนก
พร  ค าลือ

ไชย 

6. กิจกรรม - ตัวช้ีวัด - เป้าหมาย – งบประมาณ 



  
 

 
 

กิจกรรม 

 
 

ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 
 
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
 
ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จ านวน ต.ค. 

๖๔ 

พ.ย. 
๖๔ 

ธ.ค. 
๖๔ 

ม.ค.  
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค.  
65 

เม.ษ. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค.  
65 

ส.ค.  
65 

ก.ย.  
65 

กิจกรรมเสริมสร้าง  
การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์
ส่วนรวม 
- ประชุม/จัดท าคู่มือ
และเคสกรณีศึกษาเรื่อง
ของการคิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ร้อยละของนักเรียน
ครูและบุคลากร
ได้รับการเสรมิสร้าง
ค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริต และการคดิ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์
ส่วนรวม 

คน 2,036 10,000             นางสาวกนก
พร  ค าลือ

ไชย 

กิจกรรมสร้างจติส านึก 
บริหารงานสุจรติ 
โปร่งใส 
- พัฒนาเว็บไซต ์
- สื่อประชาสมัพันธ์เชิง
สร้างสรรค ์
- ป้ายสื่อสาร
ประชาสมัพันธ์รณรงค์
ต่อต้านการทุจริตเชิง
สร้างสรรค ์

ร้อยละของนักเรียน
ครูและบุคลากร
ได้รับการเสรมิสร้าง
การบริหารงาน
สุจรติโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบ
ได ้

คน 2,036 -             นางสาวกนก
พร  ค าลือ

ไชย 



7. ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 
 
8. สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
 
9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
 1. นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนลาดยาววิทยาคมได้รับการปลูกฝังพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต
ในวงกว้าง ทั้งในระดับโรงเรียนลาดยาววิทยาคม และชุมชน 
 2. ครูและบุคลากรโรงเรียนลาดยาววิทยาคมมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานตามหลัก      
ธรรมาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. โรงเรียนลาดยาววิทยาคมมีการพัฒนานวัตกรรม สื่อต่าง ๆ เพ่ือป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุก
ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
 
10. การติดตามประเมินผล 
 - การรายงานผลการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนลาดยาววิทยาคมด้วยวิธีการออนไลน์ 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
วิสัยทัศน์  
 “โรงเรียนลาดยาววิทยาคม มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มุ่งสร้างโอกาสการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล ด าเนินตนด้วยวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

พันธกิจ 
 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
  2. ส่งเสริมบุคลากร และผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
  3. สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
  4. มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

เป้าประสงค์ : 
 เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น 

 

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้านป้องกันการทุจริต) 
แนวทางท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

ตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 : 

 1. ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

 2. ร้อยละของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนลาดยาววิทยาคม มีวัฒนธรรม
ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

 3. ร้อยละของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

1. นักเรียน ครูและ
บุคลากรทุกระดับมี
จิตส านึกและ
พฤติกรรมที่สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวมประพฤติตน
เป็นพลเมืองดี มี
คุณธรรม จริยธรรม 
สู่การเป็นบุคคล
ต้นแบบ 

1) การประกาศเจตนารมณ์
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตและก าหนดนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน 

- จัดท าแผนปฏิบัติการป้อง
การทุจริต 
- ประกาศเจตจ านงสุจริต 
- กิจกรรมเคารพธงชาติ 
สวดมนต์ กล่าวค าปฏิญญา 
- กิจกรรมวันส าคัญ 
- กิจกรรรมยกย่องเชิดชู
บุคลากรท าความดี 

ร้อยละของนักเรียน
ครูและบุคลากร
ได้รับการเสริมสร้าง
ค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริต และการคิด
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 

0 

2) สร้างจิตส านึกท่ีตัวบุคคล
ให้ตระหนักรู้ถึงปัญหาและ
ผลกระทบของการทุจริตให้
ด ารงตนอย่างมีศักดิ์ศรีและมี
เกียรติภูมิ 

1) ปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกและค่านิยมต่อต้าน
และไม่ทนต่อการทุจริต 
- ประชุม อบรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมฯ 

ร้อยละของนักเรียน
ครูและบุคลากร 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความตระหนักรู้ 
และได้รับการ
ปลูกฝังให้มีทัศนคติ
และค่านิยมที่ไม่
ยอมรับการทุจริต 

10,000 

3) ปรับฐานความคิดนักเรียน
ครูและบุคลากรให้สามารถ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวมในการด าเนินงาน 
 

1) ปรับฐานความคิด
นักเรียนครูและบุคลากรให้
สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การกระท าที่ถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน” 

ร้อยละของจ านวน
นักเรียน ครูและ
บุคลากรมีความ
ตระหนักและ
ปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามแนวทาง
เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน 

10,000 

4) ส่งเสริมการสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

1) ส่งเสริมกิจกรรมท าความ
ดี เพื่อสาธารณะแบ่งปัน ลด
ความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลัก
พอเพียง มีวินัย สุจริต จิต
สาธารณะ 

ร้อยละของจ านวน
นักเรียน ครูและ
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้
เกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม และ
สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่ 

0 

 



 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

2. โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม  การ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย 
หรือสูงกว่าเป้าหมาย 
เพ่ือผลักดันให้ดัชนี
ภาพลักษณ์คอรัปชัน 
(CPI) ของประเทศ
ไทยเพ่ิมสูงขึ้น 

1) พัฒนาและ
ยกระดับการ
ท างานให้
สอดคล้องกับการ
ประเมินคุธรรม
และความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

1) พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมินด้านคุธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน 
- การเข้ารับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการด าเนินงานของ
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม (ITA) 
- การประชุมเตรียมความพร้อมการ
เปิดเผยข้อมูล (Open Data) 
ประจ าปี 2565 
- การประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนว
ทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

1) ค่าคะแนนเฉลี่ยการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ
โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม (ITA) 

0 
 
 
 
 

2) ขับเคลื่อน
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและ
ปรามปราบการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบสู่
การปฏิบัติ 

2) การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของ
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประจ าปี 
2565 

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต 
ประจ าปี 2565 

- 

3. เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีใน
องค์กรและสาธารชน
ให้เกิดความเชื่อมั่น
ในกระบวนการ
ท างานด้านการ
ป้องกันและต่อต้าน
ทุจริต 

1) สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และการ
ด าเนินงาน ใน
ด้านการส่งเสริม
จริยธรรมและ
ต่อต้านการทุจริต 

1) สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนว
สร้างสรรค์ เพ่ือให้เข้าถึงได้ง่าย 
น่าสนใจและกระตุ้นให้ประชาชนรู้สึก
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านทุจริต 
- ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้าน
การทุจิต/ช่องทางการร้องเรียน 
- สติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ 
- วารสาร 
 

จ านวนรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ในด้าน
การต่อต้านการทุจริต 
เพ่ือสร้างการรับรู้ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

 2) พัฒนารูปแบบ 
วิธีการ เนื้อหา 
สาระ และ
ช่องทางให้
เหมาะสม 
สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายทุก
ระดับ 

1) การจัดท าและด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ โดยการมี
ส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้เสีย 

 

ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้ได้รับ
บริการต่อระบบบริหาร
จัดการสื่อสาร เพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 
(ช่องทาง/การน าเสนอ
ข้อมูล) 

- 



แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

(ด้านป้องกันการทุจริต) 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แนวทางท่ี ๑ ปลูกฝังวิธีคิดปลุก
จิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรม

ซื่อสัตย์สุจริต 

๑. โครงการประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างธรรมมาภิบาลและยกระดับมาตรฐานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

- นางสาวกนกพร  
ค าลือไชย 

 - กิจกรรมสร้างธรรมาภิบาลและความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตและสร้างค่านิยม
ต้านทุจริต 

3,000 นางสาวกนกพร  
ค าลือไชย 

 - กิจกรรมเสริมสร้างความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม - นางสาวกนกพร  
ค าลือไชย 

 - กิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียน - นางสาวกนกพร  
ค าลือไชย 

 - กิจกรรมการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมิน ITA โรงเรียนลาดยาววิทยาคม และ
พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 นางสาวกนกพร  
ค าลือไชย 

รวมทั้งสิ้น 3,000  
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 

กิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัด 
 

เป้าหมาย 
 

งบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1. กิจกรรมเสริมสร้างธรร
ม า ภิ บ า ล ใน โ ร ง เ รี ย น
ลาดยาววิทยาคม 
-จัดท าแผนปฏิบั ติการ
ป้องกันการทุจริต 
-ประกาศเจตจ านงสุจริต 
-กิจกรรมเคารพธงชาติ 
สวดมนต์ กล่าวปฏิญญาฯ
กิจกรรมวันส าคัญ 
-กิจกรรมยกย่องเ ชิด ชู
บุคลากรท าความดี 

ร้ อ ย ล ะ  9 0  ข อ ง
บุคลากรในโรง เ รี ยน
ลาดยาววิทยาคมเกิด
ความตระหนักรู้ในการ
ป้ อ งกั นการทุ จ ริ ต  มี
ค่านิยมร่วมต้านทุจริต มี
วินัย  พอเพียง และมี
จิตส านึกสาธารณะ 

บุคลากรในโรงเรยีน
ลาดยาววิทยาคม
ตระหนักรู้ในการ
ป้องกันการทุจริต 
ค่านิยมร่วมต้านทุจรติ 
มีวินัย พอเพียง และมี
จิตส านึกสาธารณะ 

-             นางสาวกนกพร  
ค าลือไชย 

2. กิจกรรมสร้างความ
ตระหนักรู้ในการป้องกัน
การทุจริต และเสรมิสร้าง
ค่านิยมร่วมต้านทุจรติ 
-ประชุมเพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 

ร้อยละของนักเรียน ครู 
และบุคลากรไดร้ับการ
เสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

นักเรียน ครูและ
บุคลากรไดร้ับการ
เสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรม สามารถ
ปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

            นางสาวกนกพร  
ค าลือไชย 

 
 
 
 
 
 
 



3. กิจกรรมเสริมสรา้งการ
คิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
-อบรมเพื่อสรา้งความรู้
ความเข้าใจ 

ร้อยละ 90 ของ
นักเรียน ครูและ
บุคลากรไดร้ับการ
เสรมิสร้างการคิด
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์
ส่วนรวม 

นักเรียน ครู และ
บุคลากร มจีิตส านึก
และพฤติกรรมที่
สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดีมีคณุธรรม
จริยธรรม 

3,000 นางสาวกนกพร  
ค าลือไชย 

4. กิจกรรมเสริมสรา้งการ
บริหารงานสุจรติโปร่งใส 
-พัฒนาเว็ปไซต ์
-สื่อประชาสมัพันธ์เชิง
สร้างสรรค ์
-แผ่นพับรณรงค์ต่อต้าน
การทุจริต 

ร้อยละของนักเรียน ครู
และบุคลากรไดร้ับการ
เสรมิสร้างจิตส านึกใน
การบริหารงานสุจริต
โปร่งใส 

นักเรียน ครูและ
บุคลากรมีจิตส านึกใน
การบริหารงานสุจริต 
โปร่งใส 

2,000             นางสาวกนกพร  
ค าลือไชย 

5. กิจกรรมการประเมิน 
ITA โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 
-ประชุมสร้างความรผุ้
ความเข้าใจหลักเกณฑ์ฯ 
-พัฒนาช่องทางเผยแพร่
ข้อมูลที่หลากหลาย 
-ปรับปรุงกระบวนการ
ท างานด้วยเทคโนโลย ี
  

ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน ครู และ
บุคลากรในโรงเรยีน
ลาดยาววิทยาคม เกิด
ตระหนักรู้ในการป้องกัน
การทุจริต มคี่านิยมร่วม
ต้านทุจริต มจีิตส านึก
สาธารณะ 

นักเรียน ครูและ
บุคลากร เกดิความ
ตระหนักรู้ในการ
ป้องกันการทุจริต มี
ค่านิยมร่วมต้านทุจรติ
มีจิส านึกสาธารณะ 

             นางสาวกนกพร  
ค าลือไชย 

รวม 5,000              



 

     

 

 

ภาคผนวก 
-ภาพการด าเนินตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ           

พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ๒๕๖๕ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันการด าเนินงานที่อาจเกิดการทุจริตหรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน” ณ ห้อง

ประชุมกิจจญาณ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ๒๕๖๕ ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม น าครูและบุคลากร และนักเรียน 
สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวปฏิญญาโรงเรียนสุจริต เพื่อปลูกฝังจิตส านึกการปฏิบัติงานสุจริต โปร่งใส

ในเช้าวันจันทร์ ณ บริเวณหน้าเสาธง  โรงเรียนลาดยาววิทยาคม  




