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ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างสังคมที่ไมท่นต่อการทุจรติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม บริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรกุ 

เป้าประสงค์ 

บุคลากรของโรงเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน 

ผลประโยชน์ทับซ้อนและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 

เป้าประสงค์ 
1. บุคลากรและนักเรียนได้รับการปลูกฝังจิตส านึก สร้างวัฒนธรรม 

/ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

2. ส่งเสริมการบริหารงานทีม่ีความโปร่งใสเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการของโรงเรียน 

เป้าประสงค์ 

มีระบบและกลไกปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อสนับสนุนการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจรติของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (พ.ศ. 2565 - 2568) 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)

พันธกิจ : สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและปฏิรูป
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสังคมที่ไม่ทน

ต่อการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยกระดับเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้าน

การทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สกัดกั้นการทุจริตเชิง

นโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาระบบป้องกัน

การทุจริตเชิงรกุ

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
การปราบปรามการทุนริต

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้

การทุจริต (Cprruption 
Perceptions Index: CPI)

ของประเทศไทย

นโยบายรัฐบาล : การบรหิารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กลยทุธ ์
2565 2566 2567 2568 

บุคลากรของโรงเรยีนได้รับ
ความรู้เกีย่วกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและการ
ต่อต้านการทจุรติใน
หน่วยงาน 

1. บุคลากรได้รับการเสริมสร้าง
ความรู้ / ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกันการเกิดผล
ประโยชน์ทับซอ้นและการ
ต่อต้านการทจุรติในหน่วยงาน 

ร้อยละ 
ไม่ 

น้อยกว่า 
85 

ไม่ 
น้อยกว่า 

85 

ไม่ 
น้อยกว่า 

85 

ไม่ 
น้อยกว่า 

85 

1. รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบริหาร 

2. ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

3. หัวหน้าสาขาวิชา / 
ฝ่าย / งาน 

1. เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน 

2. รณรงค์ / ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการต่อต้านการ
ทุจริตในหน่วยงานผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ภายใน
หน่วยงาน 

 2. สถิติผลการร้องเรียนเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนและการ
ทุจริต 

เรื่อง 0 0 0 0 

 3. จ านวนสื่อหรอืช่องทางการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกีย่วกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและการ
ทุจริตในหน่วยงานแก่บุคลากร  

ผลงาน / 
ช่องทาง 

ไม่ 
น้อยกว่า 

3 

ไม่ 
น้อยกว่า 

3 

ไม่ 
น้อยกว่า 

3 

ไม่ 
น้อยกว่า 

3 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างจิตส านึก ค่านยิม บริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กลยทุธ ์
2565 2566 2567 2568 

1. บุคลากรและนักเรยีน
ได้รับการปลูกฝงัจิตส านึก 
สร้างวัฒนธรรม/ค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและ
พฤตกิรรมในการการ
ต่อต้านการทจุรติและ
ประพฤติมิชอบใน
หน่วยงาน 

2. ส่งเสริมการบรหิารงานที่มี
ความโปร่งใสเปดิโอกาสให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินการ
ของโรงเรียน 

1. การจดักิจกรรมปลูกฝังจิตส านกึ 
วัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มี
ทัศนคติและพฤติกรรมในการ
ต่อต้านการทจุรติและพฤติมิชอบ
ของบุคลากร 

ครั้ง 
ไม่ 

น้อยกว่า 
2 

ไม่ 
น้อยกว่า 

2 

ไม่ 
น้อยกว่า 

2 

ไม่ 
น้อยกว่า 

2 

1. รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบริหาร 

2. ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

3. หัวหน้าสาขาวิชา / 
ฝ่าย / งาน 

1. จัดกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก 
วัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มี
ทัศนคติและพฤติกรรมใน
การตอ่ต้านการทุจรติและ
พฤตกิรรมมิชอบของ
บุคลากรและนักเรยีน 

2. รณรงค์ / ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่าง ๆ ผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย 

2. การจดักิจกรรมปลูกฝังจิตส านกึ 
วัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มี
ทัศนคติและพฤติกรรมในการ
ต่อต้านการทจุรติและพฤติมิชอบ
ของนักเรียน 

กิจกรรม 
ไม่ 

น้อยกว่า 
2 

ไม่ 
น้อยกว่า 

2 

ไม่ 
น้อยกว่า 

2 

ไม่ 
น้อยกว่า 

2 

3. จ านวนสื่อหรอืช่องทางการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการปลูกฝงั
จิตส านึก วัฒนธรรม ค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรม
ในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

ผลงาน / 
ช่องทาง 

ไม่ 
น้อยกว่า 

3 

ไม่ 
น้อยกว่า 

3 

ไม่ 
น้อยกว่า 

3 

ไม่ 
น้อยกว่า 

3 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กลยทุธ ์
2565 2566 2567 2568 

มีระบบและกลไกปฏิบัติงานที่
มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุน
การป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน 

1. ช่องทางการสื่อสารกับโรงเรยีน
และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

ช่องทาง 
ไม่ 

น้อยกว่า 
3 

ไม่ 
น้อยกว่า 

3 

ไม่ 
น้อยกว่า 

3 

ไม่ 
น้อยกว่า 

3 

1. รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบริหาร 

2. ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

3. สาขาวิชา / ฝ่าย / 
งาน 

1. เพิ่มช่องทางการสื่อสารของ
โรงเรียนที่หลากหลาย และ
สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

2. การประเมินคุณลักษณะของ
บุคลากร 

ครั้ง/ป ี
อย่าง
น้อย 1  

อย่าง
น้อย 1 

อย่าง
น้อย 1 

อย่าง
น้อย 1 

 3. การแสดงความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอ่ครูผู้สอนและครู
ที่ปรกึษาประจ าชัน้ 

ครั้ง/ปี
การศึกษา 

อย่าง
น้อย 1  

อย่าง
น้อย 1 

อย่าง
น้อย 1 

อย่าง
น้อย 1 

 


