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ส่วนที ่1 บทน า 
 
ความเป็นมา  

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด 
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้าง
วัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูป
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ 
ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่    ไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการ
ปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที ่๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพ่ือให้
เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากท้ังภายในและต่างประเทศ  

ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติ มิชอบให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2579) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560 – 2579) จึงน ามาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนก้างปลา
วิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้  

โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียน
ก้างปลาวิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในด าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญ เพ่ือให้การด าเนินงานมีความเป็น
ธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้



  

ข้อมูลของโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 
สภาพทั่วไป 

โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ตั้งอยู่ที่ ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท์ 
06-5643-5758  เว็บไซต์ www.kpws.ac.th  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนก้างปลาวิทยาคมเป็นโรงเรียนรอบ
นอกรอยต่อระว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชกับจังหวัดตรัง มีนักเรียนจ านวน 815 คน จัดเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ 
ท าการสอนตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดย ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นมีจ านวน 15 ห้องเรียน ช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลายมีจ านวน 6 ห้องเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 7 ห้องเรียน แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 3 
ห้องเรียน นักเรียน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนในเขตพื้นบริการของโรงเรียน คละความสามารถ  มขี้าราชการครูจ านวน 
34 คน ผู้บริหาร 2 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน  เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 คน ลูกจ้าง 4 คน 
อัตราส่วนของครูต่อนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม 

ข้อมูลบุคลากร 
1) ผู้บริหารโรงเรียน 
     ผู้อ านวยการโรงเรียน   

  นายเฉลิมชัย  จิตรส ารวย 
     รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

  นายระดมพล  ช่วยชูชาต ิ
  นางสาวศศิธร  ปานคง 

2) จ านวนบุคลากร 
บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่นๆ 

ปีการศึกษา 2563 2 34 3 6 
 

3) ระดับการศึกษา 
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4) ต าแหน่ง/วิทยฐานะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) ข้อมูลจ านวนนักเรียนแยกชั้น  เพศ  (10 พฤศจิกายน 2564) 
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม จ านวนห้องเรียน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 102 89 191 5 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 120 91 211 5 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 74 89 163 5 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 37 73 110 3 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 22 46 68 2 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 34 53 87 2 

รวม 389 441 830 20 
      ***หมายเหตุ   มีนักเรียนจ านวน 15 คน อยู่ระหว่างการตดิตาม 



โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ของโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห้งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560 – 2564) เป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้อง
ด าเนินการ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ได้เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการ
ประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการในทุกมิติ  ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีการประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน 
ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) มีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในสถานศึกษา ( Internal Integrity and Transparency : 
IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาได้มีโอกาสสะท้องและแสดงความคิดเห็นต่อ
คุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็น 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 



 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อสถานศึกษา (External Integrity and 

Transparency Assessment : EIT) โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อสถานศึกษาได้มีโอกาสสะ
ท้องและแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของสถานศึกษา โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 3 
ตัวชี้วัด ได้แก่ 

 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 
ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา (Open Data Integrity and 

Transparency Assessment : OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษาที่
เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมินเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูล
และให้คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดแบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
  ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
  ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน 
  ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
  ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันทุจริต 
  ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันทุจริต 
  ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

คะแนนของโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ปีงบประมาณ 2563 
 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ได้เข้าร่วมการประเมินโรงเรียนคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เมื่อปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน แสดงรายละเอียดดังตาราง 



ล าดับ ตัวช้ีวัด คะแนนที่ได้ เครื่องมือ 
คะแนน

เครื่องมือ 
ค่าน้ าหนัก 

คะแนนหลัง
ถ่วงน้ าหนัก 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 89.98 

IIT 83.45 30 25.03 

2 การใช้งบประมาณ 78.07 
3 การใช้อ านาจ 90.72 
4 กา ร ใ ช้ ท รั พย์ สิ น ขอ ง

ราชการ 
77.17 

5 การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 

81.29 

6 คุณภาพการด าเนินงาน 82.82 

EIT 79.69 30 23.91 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 76.97 
8 การปรับปรุงระบบการ

ท างาน 
79.29 

9 การเปิดเผยข้อมูล 90.56 
OIT 95.28 40 38.11 

10 การป้องกันทุจริต 100 
คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 81.05 

ระดับผลการประเมิน (Rating Score) A 
 



ส่วนที ่2 บริบทที่เกี่ยวข้อง 
 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี  

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพ่ือเป็น
กรอบการก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 
ชาติการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตการสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุก
หน่วยงานจะถูกก าหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 
5 ปี เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ
โดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ดังนี้  

1. ด้านความม่ันคง  
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง

ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ

ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา

ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่  
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบ

เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ

มั่นคงของ ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น  

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริม

เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต

ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  
(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดนและพัฒนา

ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา  



(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ  

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  

4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน  
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  

5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม  

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
(6) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
(7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  

2. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา

และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ๔ ประการ คือ  

๑) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
๒) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ  



๓) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ
ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๔) เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ
ลดลง  

แผนการศึกษาวางเป้าหมายไว้ ๒ ด้าน คือ  
1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (3Rs8Cs) 
2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ๕๓ 

ตัวชี้วัด  
แผนการศึกษาแห่งชาติก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้  ๖ ยุทธศาสตร์หลัก ที่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพ่ือให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์
และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถ ใน

การแข่งขันของประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

3. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  
พันธกิจ : สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน

แบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 

Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐  
วัตถุประสงค์หลัก  
๑) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง  
๒) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน  
๓) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาล  
๔) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความ

ร่วมมือจากประชาชน  
๕) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนใน

ระดับท่ีสูงขึ้น  
ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  



ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”  
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่“ไม่ทนต่อการทุจริต” 
โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยเพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการ
ทุจริตและปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท า
หน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถ
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม  

๑.๑ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การ
น าเสนอและรูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวคิด
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวมในทุกระดับ  
๑.๒ การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการ
ประกาศใช้อย่างจริงจัง  

๒. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพ่ือต้านทุจริต  
 

๒.๑ กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
เพ่ือสร้างพลเมืองที่ดี  
๒.๒ พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สาหรับทุกช่วง
วัยตั้งแต่ปฐมวัย  
๒.๓ พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ  
๒.๔ การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
๒.๕ การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของ
สื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ  
๒.๖ พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การขัดเกลาพฤติกรรม  

๓. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต  

๓.๑ น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการ
กล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการ
ทุจริต  
๓.๒ พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การ
น าเสนอ และรูปแบบการป้องกันการทุจริตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอน
ในทุกระดับ  
๓.๓ พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกัน
การทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  



ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๔. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) 
และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  

๔.๑ สร้างชุมชนเฝ้าระวังต่อต้านทุจริต  
๔.๒ สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์
ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย 
และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social 
Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  
๔.๓ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”  
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุก

กลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตขอ งรัฐบาลและ
เจ้าหน้าที่รัฐการแสดงออกซึ่งเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อ
การทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่
ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ  ดังนั้นเพ่ือเป็นการสนองตอบต่อ
เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การน า
เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการนาเจตจ านงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการ
ทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑. พัฒนากลไกการก าหนดให้นักการเมืองแสดง
เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อ
สาธารณชน  
 

๑.๑ ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อน
ลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง  
๑.๒ ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดง
เจตจ านงทางการเมืองของพรรคการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน  

๒. เร่งรัดการก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ  

๒.๑ ศึกษาและก าหนดแนวทาง/ขั้นตอนการก ากับ
ติดตามมาตรฐานทาง จริยธรรมของนักการเมืองและ
เจ้าหน้าที่รัฐ  
๒.๒ การก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและ เจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน  
๒.๓ การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรม
ของนักการเมือง ละเจ้าหน้าที่รัฐ  



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๓. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก าหนดกลยุทธ์และ
มาตรการสาหรับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต  
 

๓.๑ ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น  
๓.๒ ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ใน
การก าหนดกลยุทธ์ และมาตรการในการปฏิบัติ
เจตจ านงทางการเมืองในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  
๓.๓ การส่งเสริมเจตจ านงทางการเมืองในระดับ
ประชาชน  

๔. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่มีสัดส่วน
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา  

๔.๑ ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการ
จัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม  
๔.๒ จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอ
และเหมาะสม  

๕. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับ  
ภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐให้การสนับสนุน
ทุนตั้งต้น  

๕.๑ การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการ
ทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล  
๕.๒ พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน  

๖. ประยุกต์นวัตกรรมในการก ากับดูแลและควบคุม
การด าเนินงานตามเจตจ านงทางการเมืองของพรรค
การเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ  

๖.๑ ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางใน
การด าเนินนโยบาย และการใช้งบประมาณต่อนโยบาย
นั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง  
๖.๒ จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการ
ป้องกันการทุจริตในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้
หาเสียงไว้กับประชาชน  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”  
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล  ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิง
นโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนด
นโยบายของพรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระยะที่ ๓ จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่ง
ป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการก าหนดมาตรการกลไกเสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่ม
ขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย 
(Policy Decision) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy 
Evaluation) และ ขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 

 



ยุทธศาสตร์ที ่๓ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑. วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิง
นโยบายบนฐานธรรมาภิบาล  

๑.๑ การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรค
การเมือง  
๑.๒ การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัว
นโยบาย  
๑.๓ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย  
๑.๔ พัฒนากรอบชี้นาการก าหนดนโยบายตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  
๑.๕ พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy 
Risk Indicator (PRI)  
๑.๖ พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาด
และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  
๑.๗ ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้
จ่ายงบประมาณ  
๑.๘ เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
๑.๙ การก าหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้
ด ารงตาแหน่งทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิง
นโยบาย  
๑.๑๐ การก าหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืน
จริยธรรม หรือเป็นความผิดในทางบริหาร  
๑.๑๑ การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจของ
ฝ่ายบริหาร  
๑.๑๒ พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ  
๑.๑๔ บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย  

๒. การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย (Policy Cycle Feedback)  

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงาน
นโยบาย  

๓. การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการรายงานและ
ตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนานโยบาย  
ไปปฏิบัติ  

- การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจ
เอกชน สื่อมวลชน และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบ  

๔. ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และ
ตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการ
ตรวจสอบการทุจริต เชิงนโยบายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
๔.๒ เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่าง
โปร่งใส และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”  
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี

ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่
เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหารและกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้าง
การปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน  
ป้องกันการทุจริต  

๑.๑ พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหา
การทุจริตในแต่ละระดับ  
๑.๒ พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  
๑.๓ เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชา
สังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกัน
การทุจริต  
๑.๔ ยกระดับกลไกการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการป้องกันการทุจริต  

๒. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือ  
ยับยั้งการทุจริต  

๒.๑ สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต  
๒.๒ น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการ
ทุจริตสู่การปฏิบัติ  
๒.๓ ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน า
ข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ  

๓. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ลดปัญหาการทุจริต  

๓.๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระบบบริหารงานสาธารณะเพ่ือลดขั้นตอน หรือ
กระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ  
๓.๒ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู ้และ
หาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต (ก าหนด
เรื่องท่ีประชาชนให้ความสนใจ)  

๔. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร  
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ  
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

๔.๑ พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสาร
สาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
๔.๒ ก าหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด 
(Integrated Marketing Communication : IMC) 
เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๕. การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการ
ประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนว
ทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทย  

๕.๑ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน  
๕.๒ การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  

๖. สนับสนุนให้ภาคเอกชนด าเนินการตามหลัก  
บรรษัทภิบาล  

๖.๑ ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล  
๖.๒ สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กร
ภาคเอกชนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล  
๖.๓ ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทุจริตอย่างเด็ดขาดและรุนแรง  

๗. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์
ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต  

๗.๑ พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้าน
งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีความเป็น
มืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล  
๗.๒ ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ 
ส าหรับการป้องกันการทุจริต  

๘. การพัฒนาระบบและส่งเสริม การด าเนินการตาม
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations 
Convention against Corruption : UNCAC)  

๘.๑ นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต  
๘.๒ ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่
ของรัฐให้รองรับการป้องกันการทุจริต  
๘.๓ สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและ
การจัดการคลังของรัฐ  
๘.๔ การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”  
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่ง เน้นการ

ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดี
และลงโทษผู้กระทาผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการ
ทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการด า เนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริตจะได้รับการลงโทษ
สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทาการทุจริตอันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตรา
ลดลงได้ในที่สุด 



ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ  

๑.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว 
เข้าถึงได้โดยง่าย  
1.๒ การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบ
การรับเรื่องร้องเรียน  

๒. ปรับปรุงการตรวจสอบ ความเคลื่อนไหวและความ
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน  

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหว
และการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 
รวมไปถึงระบบการติดตามทรัพย์สินคืนจากการทุจริต  
๒.2 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบ
ทรัพย์สินและหนี้สินให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต  

๓. ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ  

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้
มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น  
3.2 การสร้างมาตรฐานการด าเนินการปราบปรามการ
ทุจริต  
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการ
ปราบปรามการทุจริต  
3.4 การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด  

๔. ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการ
ปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล  

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทัน
ต่อพลวัตของการทุจริต  
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือ
สนับสนุนให้หน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการ
ทุจริตด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล  
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา 
เพ่ือให้ความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแก้ไข
กฎหมายและกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล  
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับ
ความเสียหายความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต  
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินคดีเฉพาะในแต่ละ
พ้ืนที่ของประเทศ  
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการ
บังคับใช้กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยใน
ความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่
รัฐ  



ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

๕. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปราม  
การทุจริต  

5.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปราม
การทุจริตระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต  
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการ
ทุจริต  
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อ
สาธารณะหน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจ
เอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและข่าวกรองประกอบการ
ปราบปรามการทุจริต  

๖. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้ง
เบาะแส (Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต  

6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) 
และผู้ให้เบาะแส (Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือ
และสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้  
6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
6.3 การก าหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแส
ในคดี  

๗. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ  
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต  

7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีด
ความสามารถรวมไปถึงความรู้ในเชิงสหวิทยาการให้แก่
เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต (Non-training)  
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มี
ความรู้ ทักษะและขีดความสามารถท่ีเป็นมาตรฐานและ
เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต(Training)  
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และ
แลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต  

๘. การเปิดโปงผู้กระท าความผิดให้สาธารณชนรับทราบ
และตระหนักถึงโทษของการกระท าการทุจริตเมื่อคดีถึง
ที่สุด  

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนา
ช่องทางในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการ
รับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง  

๙. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินคดีทุจริตระหว่าง
ประเทศ  

- จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึน
ของปริมาณคดีทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ของประเทศไทย”  

เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการ
ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยโดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการ
ส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน 
รวมไปถึงการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และ
ต่างประเทศโดยมีกลยุทธ์การด าเนินงาน ได้แก่  



ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. ศึกษา และก ากับติดตาม การยกระดับดัชนีการรับรู้  
การทุจริต(Corruption Perceptions Index :CPI)  
ของประเทศไทย  

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการ
ส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สาหรับการจัดอันดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)  
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือยกระดับดัชนี
การรับรู้การทุจริตของประเทศ (CPI)  
1.3 เร่งรัด และก ากับ ติดตามการด าเนินการยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ (CPI)  
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions)  

2. บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี  
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ของประเทศไทย  

2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(ยุทธศาสตร์ที่ 1 -ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพ่ือยกระดับดัชนี
การรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ  
๒.2 ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ 

 



ส่วนที ่3  
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2565 
 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2565 

 
หลักการและเหตุผล  

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการ
ต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่
ทนต่อการทุจรติ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนา
ระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการ
รับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากท้ังภายในและต่างประเทศ  

สานักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผน
แม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
จึงน ามาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ประจ าปี
การศึกษา พ.ศ. 2565 ฉบับนี้  

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือส่งเสริมให้ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และ มี

ความรับผิดชอบ  
2. เพ่ือส่งเสริมให้ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลัก  

ธรรมาภิบาล  
3. เพ่ือส่งเสริมให้ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง

คุณธรรมและจริยธรรม  
เป้าหมาย 
คร ูนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม  



ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมบูรณาการ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  

ก.ค. 65-เม.ย. 66 - กลุ่มบริหารวิชาการ  

2. กิจกรรมธนาคารความดี  ตลอดปีการศึกษา 2,876 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  
3. กิจกรรมเข้าวัดวัน
อาทิตย์  

มิ.ย. 65-ก.ค. 66 - กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  

4. กิจกรรมคัดเลือกคนดีศรี
ก้างปลา 

ตลอดปีการศึกษา 660 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  

5. กิจกรรมชมรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  

ตลอดปีการศึกษา - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

6. กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
ITA Online 

พ.ค. 65-ก.ย. 65 500 นางสาวสุภาวด ีสุขผอม  

7. กิจกรรมอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

พ.ค. 65-ส.ค.65 38,243 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

รวมงบประมาณ  42,279 
 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และ มีความรับผิดชอบ  
2. ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล  
3. ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ

จริยธรรม 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (พฤษภาคม 2565 – ตุลาคม 2565) 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565 

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) การด าเนินการ 
1. กิจกรรมบูรณาการหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา  

- จัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตโดย
บูรณาการในกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

2. กิจกรรมธนาคารความดี  2,876 จัดท าบันทึกความดีของนักเรียนทุกครั้งที่มีการ
ท าความดีในรูปแบบต่างๆ “ของหาย ได้คืน” 

3. กิจกรรมเข้าวัดวันอาทิตย์  - ยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากเป็นการป้องกันการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 

4. กิจกรรมคัดเลือกคนดีศรี
ก้างปลา 

660 อยู่ระหว่างด าเนินการโดยจัดท าบันทึกความดี
ของนักเรียนทุกครั้งที่มีการท าความดี 

5. กิจกรรมชมรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  

- นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทุกตอนเช้า 15 นาที โรงเรียนสะอาด และทุก
วันพุธ คาบท่ี 9 โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

6. กิจกรรมโรงเรียนสุจริต ITA 
Online 

500 - ประชุมวางแผนก าด าเนินกิจกรรมโรงเรียน
สุจริต ITA Online 
- ประกาศเจตนารมณ์การบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตและก าหนดนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนิน 
- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
- ประเมิน IIT 
- ประเมิน EIT 
- เก็บรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่สู่สาธารณใน
เว็บไซด์ของโรงเรียน www.kpws.ac.th 

7. กิจกรรมอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

38,243 จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

การจัดกิจกรรมบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในรายวิชาเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดกิจกรรมกิจกรรมธนาคารความดี 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

กิจกรรมชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 



 
 
 
 
 
  
 

กิจกรรมโรงเรียนสุจริต ITA Online 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 


