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คำนำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่
3 (พ.ศ. 2560-2564) โดยเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้
แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกัน
การทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกันการทุจริต บทวิเคราะห์
สถานการณ์ทุจริต ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แสดง
รายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ความเชื่อมโยงของการจัดทำแผน
และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จนสำเร็จ เพื่อเป็นกรอบทิศทาง
ในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสำคัญ อันจะ
ส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง
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ความเป็นมา
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่ง ผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น
อุปสรรค สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สัง คม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริต
ทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมาก
ขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริต เชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆมากมาย
และส่งผลกระทบทางลบ ในวงกว้าง
ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยัง
จำเป็นต้องได้รับ การพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2563 ประเทศไทยได้ 36 คะแนน โดยมี
คะแนนเท่ากับปี 2562 โดยในปีนี้จัดอยู่ในอันดับที่ 104 ของโลก จากจำนวนทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก
แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชัน อยู่ในระดับสูง และสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดเป้าหมาย
หลักเพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ
เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความสำคัญกับการปรับและ หล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุก
กลุ่ม ในสังคมให้มีจิตสำนึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริม การพัฒนานวัตกรรมใน
การ ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริต ของแต่ละ
หน่วยงาน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปราม
การทุจริต ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560 – 2564)
โดยกำหนดวิ ส ั ย ทั ศ น์ ว ่ า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั ้ ง ชาติ ต ้ า นทุ จ ริ ต ” (Zero Tolerance & Clean
Thailand) และ กำหนดพันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทุ ก ภาคส่ ว นแบบบู ร ณาการ และปฏิ ร ู ป กระบวนการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ทั ้ ง ระบบ ให้ มี
มาตรฐานสากล” พร้อมทั้งกำหนดเป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 50” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมที่มีพฤติกรรม
ร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความสำเร็จในการ บรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริม
การกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ ปฐมวัย รวมถึงผนึกกำลัง และความร่วมมือ
ทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้าน ทุจริต และมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ
อีกประการหนึ่ง คือ สร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต มีกลไกป้องกัน การทุจริตและระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปัจจัยความสำเร็จ คือมีกระบวนการทำงาน ด้านป้องกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่
การทำงานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการการทำงาน
ระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย หลัก คือ เด็กและ
เยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยดำเนินการ ผ่านกล
ยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้ง แต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต พร้อมทั้ง
เสริมพลัง การมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
และมีความ เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยดำเนินการผ่านกลยุทธ์
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การพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต อีกทั้งพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการ
ระบบการประเมินด้านคุณธรรม และความโปร่ง ใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนว
ทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศ
ไทย
นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยัง
มีความ สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแห่ง ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้จัดทำขึ้น
บนพื้นฐานของ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ
และเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้าง
ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยกำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้อง
ดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรก ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมของ
คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัว รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
เหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้ว ยการ
เสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดแนวทางการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
และ มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ จึงนำมาสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนประถมศึกษา
ธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นกรอบทิศทาง ในการดำเนินการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้ การทุจริตในการปฏิบัติราชการของ
ทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง

6

สภาพทั่วไปของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
ประวัติความเป็นมาของจังหวัดปทุมธานี
เดิมจังหวัดปทุมธานีเป็นถิ่นฐานบ้านเมืองแล้วไม่น้อยกว่า 300 ปี นับตั้ง แต่รัชสมัยสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยาคือ เมื่อพุทธศักราช 2202 มังนันทมิตรได้กวาดต้อนครอบครัวมอญ เมือง
เมาะตะมะ อพยพหนีภัยจากศึกพม่าเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวกรุงเทพทวาราวดีศรี
อยุธยา ซึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ครอบครัวมอญเหล่านั้นไปตั้งบ้านเรือน
อยู่ที่บ้านสามโคก จากนั้นมาชุมชนสามโคกได้พัฒนามากขึ้นเป็นลำดับต่อมาในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช แห่งกรุงธนบุรี ชาวมอญได้อพยพหนีพม่าเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร อีกเป็นครั้งที่ 2 สมเด็จพระเจ้า
ตากสิน-มหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ อนุญาตให้ตั้งบ้านเรือนที่บ้านสามโคก และครั้งสุดท้ายในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้มีการอพยพชาวมอญครั้งใหญ่จากเมืองเมาะตะมะ เข้าสู่ประเทศ
ไทยเรียกว่า “มอญใหญ่” พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชาวมอญบางส่วนตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านสาม
โคก อีกเช่นเดียวกัน ฉะนั้นจากชุมชนขนาดเล็ก “บ้านสามโคก” จึงกลายเป็น “เมืองสามโคก” ในกาลต่อมา
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงเอาพระทัยใส่ดูแล ทำนุบำรุงชาวมอญเมืองสามโคกมิไ ด้ขาด ครั้ง
เมื่อเดือน 11 พุทธศักราช 2358 ได้เสด็จประพาสออกเยี่ยมพสกนิกรที่เมืองสามโคก และประทับที่พลับพลา
ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งซ้ายเยื้องเมืองสามโคก ยังความปลาบปลื้มใจให้แก่ชาวมอญเป็นล้นพ้น จึงได้พากัน
หลั่งไหล นำดอกบัวขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะอยู่เป็นเมืองนิจ ยังความซาบซึ้งในพระราชหฤทัยเป็นที่
ยิ่ง จึงบันดาลพระราชหฤทัยให้พระราชทานนามเมืองสามโคกเสียใหม่ว่า “เมืองประทุมธานี” ซึ่งวันนั้นตรงกับ
วันที่ 23 สิงหาคม พุทธศักราช 2358 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวชื่อเมืองปทุมธานี จึงได้กำเนิดนับตั้ง แต่
บัดนั้นเป็นต้นมา
ในปีพุทธศักราช 2461พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกล้า เจ้ าอยู ่ห ัว ทรงโปรดเกล้ าฯ ให้ใช้ ค ำว่ า
“จังหวัด” แทน “เมือง” และให้เปลี่ยนการเขียนชื่อจังหวัดใหม่จาก “ประทุมธานี” เป็น “ปทุมธานี” ต่อมาใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยุบจังหวัดธัญบุรีมาขึ้นกับจัง หวัดปทุมธานี
เมื่อ พ.ศ.2475 จังหวัดปทุมธานีจึงได้แบ่งการปกครองเป็น 7 อำเภอ ดังที่เป็นเช่นปัจจุบันนี้
นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้พระราชทานนามเมืองประทุมธานีเป็นต้นมา
จัง หวัดปทุมธานีก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับ เป็นจัง หวัดที่อุดมสมบูรณ์ มีศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์
อื่นๆ เป็นของตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวปทุมธานีภาคภูมิ เป็นอย่างยิ่ง และเป็นจัง หวัดในเขตปริมณฑลที ่ มี
ความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตอันใกล้
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ตราสัญลักษณ์จังหวัดปทุมธานี

รูปวงกลมมีสัญลักษณ์ดอกบัวหลวงสีชมพูอยู่ตรงกลาง และรวงข้าวสีทองอยู่ 2 ข้าง
ดอกบัวและต้นข้าว หมายถึง ความสมบูรณ์ด้วย พืชพันธุ์ธัญญาหาร
จังหวัดปทุมธานี ใช้อักษรย่อว่า "ปท"
คำขวัญของจังหวัดปทุมธานี
ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม
ธงประจำจังหวัด

ความหมายของธงประจำจังหวัด
สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์
สีขาว หมายถึง ศาสนา
บัวหลวงกับต้นข้าว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืนพันธ์ธัญญาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งดอกบัวและข้าว
ความสำคัญของธงประจำจังหวัดปทุมธานี
เป็นการเชิดชูเกียรติของจังหวัด บ่งบอกถึงสัญลักษณ์ของจังหวัด เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจชาวจังหวัด
ปทุมธานี ให้มีความรักท้องถิ่นและมีความร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ความเจริญ และมีความเอื้ออารีต่อกัน
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ชื่อดอกไม้

ดอกบัวหลวง

ต้นไม้ประจำจังหวัด

ชื่อพรรณไม้ ปาริชาติหรือทองหลาง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Erythrina variegata
ในปี พ.ศ. 2559 จังหวัดปทุมธานีมีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 1,111,376 คน เป็นประชากรชาย
527,945 คน และประชากรหญิง 583,431 คน ความหนาแน่นของประชากรทั้งจังหวัด 730.76 คน ต่อตาราง
กิโลเมตร
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ด้านสังคม
1. โรงเรียนมัธยม ได้แก่
โรงเรียน ทีปังกรวิทยาพัฒน์
โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
2. มหาวิทยาลัย ได้แก่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ด้านประชากร
1. จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 1,111,376 คน
2. ความหนาแน่นของประชากร 730.76 คน / ตร.กม.
ด้านการคมนาคม
1. ทางบก

- รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1
- สถานีขนส่ง
- สถานีรถไฟ

2. ทางน้ำ

- ท่าเรือขนส่งโดยสาร
- ท่าแพขนานยนต์
3. ทางอากาศ - ท่าอากาศยาน
ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
ด้วยลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มที่เอื้อแก่การเพาะปลูก จึงทำให้จังหวัดปทุมธานีมี
พื้นที่ทำการเกษตรอยู่ในทุกอำเภอ โดยอำเภอหนองเสือเป็นอำเภอที่มีพื้นที่ทำการเกษตรมากที่สุด รองลงมาคือ
อำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอลำลูกกา และอำเภอคลองหลวงตามลำดับ ส่วนใหญ่เป็นการปลูกข้าว รองลงมา
ได้แก่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชพลังงานพืชเศรษฐกิจ หลักที่สำคัญของจังหวัดปทุมธานี
ได้แก่ อันดับที่หนึ่ง ข้าว เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีพื้นที่เพาะปลูกทั่วทุกอำเภอในพื้นที่ 343,999 ไร่ เกษตรกร
21,716 ราย ผลผลิตเฉลี่ย 990 กก./ไร่ เกษตรกรมีการทำนา 2 ปี 5 ครั้ง
ที่ตั้งและอาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอำเภอบางปะอิน และอำเภอวังน้อย (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) มีคลอง
เชียงรากน้อย ลำธารคลองหนึ่ง และคลองระพีพฒ
ั น์เป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอหนองเสือ มีคลองเจ็ดเป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศใต้
ติดต่อกับอำเภอธัญบุรี มีแนวลำธารสาธารณะเป็นเส้นแบ่งเขต
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ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองปทุมธานี และอำเภอสามโคก มีทางรถไฟสายเหนือเป็นเส้นแบ่ง
เขตการปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอคลองหลวงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 ตำบล (tambon) แต่ละอำเภอแบ่งเป็น หมู่บ้าน
รวม 106 หมู่บ้าน ได้แก่
1. คลองหนึ่ง (Khlong Nueng) เดิมชื่อตำบลท่าโขลง
มี 20 หมู่บ้าน
2. คลองสอง (Khlong Song) เดิมชื่อตำบลบางหวาย
มี 15 หมู่บ้าน
3. คลองสาม (Khlong Sarn) เดิมชื่อตำบลบึงอ้ายเสียบ
มี 16 หมู่บ้าน
4. คลองสี่ (Khlong Si)
เดิมชื่อตำบลบึงเขาย้อน
มี 16 หมู่บ้าน
5. คลองห้า (Khlong Ha)
มี 16 หมู่บ้าน
6. คลองหก (Khlong Hok)
เดิมชื่อตำบลบึงตะเคียน
มี 14 หมู่บ้าน
7. คลองเจ็ด (Khlong Chet) เดิมชื่อตำบลคลองหก
มี 15 หมู่บ้าน
การปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องที่อำเภอคลองหลวงมีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่
เทศบาลเมืองคลองหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองหนึ่ง และตำบลคลองสอง เฉพาะฟาก
ใต้ของถนนคลองหลวง (ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3214)
เทศบาลเมืองท่าโขลง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองหนึ่ง และตำบลคลองสอง เฉพาะฟาก
เหนือของถนนคลองหลวง (ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3214)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองสามทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองสี่ทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองห้าทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองหกทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเจ็ด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองเจ็ดทั้งตำบล
การคมนาคม
อำเภอคลองหลวงมีถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) ตัดผ่าน อันเป็นทางสำคัญในการ
เดินทางไปยังภาคเหนือ และภาคอีสาน ส่วนถนนสายสำคัญอื่นๆ ได้แก่ ถนนวงแหวนรอบนอกตะวันออก
(ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9) ถนนลำลูกกา-วังน้อย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 352) และถนนคลองหลวง
(ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3214)
สถานที่สำคัญ
- พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ
- หอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
- หออัครศิลปิน
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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- มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
- สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- วัดพระธรรมกาย
- วัดบางขันธ์
ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP
- ดอกไม้ประดิษฐ์ (ผ้าไหม)
- ดอกไม้ประดิษฐ์ยางพารา
- ขนมไทย (ทองหยอด)
- ไวน์ผลไม้
- ขนมบ้านรถโฟร์ค (คุกกี้สมุนไพร)

ม.16 ต.คลองหนึ่ง
ม.11 ต.คลองห้า
ม.11 ต.คลองห้า
ม.11 ต.คลองห้า
ม.1 ต.คลองสี่

โทร 0-2516-2269
โทร 0-2986-4831
โทร 0-2986-4831
โทร 0-1311-2834
โทร 0-1851-6805
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ข้อมูลโรงเรียน
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 สภาพทั่วไป
1. ชื่อ สถานศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ 18 ถนน
พหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120 โทรศัพท์ 02-5644498
โทรสาร 02-5642729 เว็บไซต์ www.pts.ac.th
2. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
3. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1
4. เปิดสอนในระดับ ประถมศึกษา
1.2 ประวัติของสถานศึกษา (ความเป็นมา วันที่ก่อตั้ง สภาพทางภูมิศาสตร์ ฯลฯ)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มก่อตั้งเมื่อ วันที่ 13
สิง หาคม พ.ศ.2528 โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์ก่อสร้างโรงเรียนเพื่อจัดเป็นโรงเรียน
สวัสดิการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และประชาชนทั่วไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จึงได้ร้องขอกับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ก่อตั้ง “โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์”
และได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างได้โดยใช้ที่ดินราชพัสดุในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต มีเนื้อที่ 12
ไร่ รูปแบบอาคารเรียนเป็นแบบ สปช. 105 / 29 จำนวน 8 ห้อง อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26
ประกาศแต่งตั้งเป็นโรงเรียนเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2529 เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2529 มี
นักเรียนปีแรก ประมาณ 265 คน
เมื่อปี พ.ศ.2540 โรงเรียนได้ย้ายจากที่เดิม เนื่องจากต้องใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างสนามกีฬาเพื่อใช้ในการ
แข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 และให้โรงเรียนใช้อาคารที่ก่อสร้างเป็นอาคารอำนวยการ จัดการแข่งขัน
กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ มีรูปแบบของอาคารเป็นห้องแปดเหลี่ยม 3 ชั้น 1 หลัง (ห้องน้ำในอาคาร) มีอาคารประกอบ
ได้แก่ โรงอาหาร 1 หลัง ส้วม 1 หลัง บ้านพักครู 6 หน่วย บ้านพักภารโรง 1 หลัง เป็นสถานที่เรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษาธรรมศาสตร์จนทุกวันนี้
ปัจจุบัน มีนางกาญจนา คล้ายพุฒ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มาดำรง
ตำแหน่ง บริหารจัดการตั ้งแต่ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 และได้พัฒนาคุณภาพการศึก ษาร่ ว มกั บ
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมี ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จนโรงเรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน โรงเรียนจัดการศึกษาโครงการ ENGLISH PROGRAM
เมื่อ ปี พ.ศ.2546 และโครงการ Intensive English Program เมื่อ พ.ศ.2556 เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงด้าน
คุณภาพการศึกษาทั่วประเทศ
เขตบริการ
1. หมู่ 17 และหมู่ 18 (บ้านเลขที่ 99) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
2. บุตรบุคลากรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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สีประจำโรงเรียน

สีขาว

หมายถึง ความสะอาดบริสุทธิ์

สีเหลือง หมายถึง สีของศาสนาเหมือนดั่งธรรมจักร
สีแดง

หมายถึง แสดงถึงความเข้มข้นคือเลือด

(เหลืองของเราคือธรรมประจำจิต แดงของเราคือโลหิตอุทิศให้)
ภารกิจ
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จัดให้บริการการศึกษาภาคบังคับ 6 ปี โดยจัดการศึกษา 2 ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 1 ได้แก่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ช่วงชั้นที่ 2 ได้แก่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมีการ
จั ด การเรี ย นการสอน 3 โครงการ ได้ แ ก่ Smart Program , Intensive English Program และ English
Program
ภารกิจที่ให้บริการการศึกษา มีดังนี้
1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนและสอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
2. จัดทำระบบประกันสุขภาพการศึกษา โดยใช้มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานเป็นมาตรฐานหลัก
3. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเสริมสร้าง
ความเป็นผู้นำ
ความเชื่อ (VALUE)
เรา.....เชื่อว่าผู้เรียนมีศักยภาพ สามารถพัฒนาและสร้างให้เป็นผู้นำที่สง่างามของสังคมได้
ภาษิต (MOTTO)
เก่งภาษา ล้ำหน้าเทคโนโลยี เป็นคนดีนำสังคม
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โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานภายใน
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางกาญจนา คล้ายพุฒ

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

คณะกรรมกรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์

งานบริหารวิชาการ
นางดวงพร ว่องสุนทร

งานบริหารบุคลากร
นางจีรพร จั่นอุไร

งานบริหารทั่วไป
นางสายหยุด กิจสุวรรณ์

งานบริหารงบประมาณ
นายปรัชญา เที่ยงออน

งานพัฒนาหลักสูตร
นางดวงพร ว่องสุนทร

งานวางแผนอัตรากำลัง
นางสาวตวงทอง พงษ์จำรัส

งานธุรการและสารบรรณ
นางชื่นพันธ์ เสมสวัสดิ์

จัดทำเสนอของงบประมาณ
และจัดสรรงบประมาณ
นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางมนัสพร วงษ์ทองทิว

งานทะเบียนประวัติ
นางสาวกาญจนา ประยงค์แย้ม

งานยานพาหนะ
นายจงรัก สัมฤทธิ์

งานวัดผล ประเมินผล
นางพรทิพย์ แตงโสภา

งานพัฒนาบุคลากร
นางสาวจีรพร จั่นอุไร

งานอนามัยและโภชนาการ
นางสาวอัญญารัตน์ ฟูแสง

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายกาญจนพงษ์ เกิดประเสริฐ

งานสวัสดิการและขวัญกำลังใจ
นางสาวพัชรี ศิริวรรณ์

งานกิจการนักเรียน
นายกาญจนพงษ์ เกิดประเสริฐ

งานทะเบียนนักเรียน
นางสาวกีรติ ภู่ทอง

งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
นางสุพรรณนิภา ทองมอญ

งานสืบสานประเพณี วัฒนธรรม
นางสาวอมรรัตน์ กมล

งานประกันคุณภาพภายใน
นางวราภรณ์ เปียประดิษฐ์

งานวินัยและจรรยาบรรณ
นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์

งานแนะแนว
นางสาวรุจิรัตน์ ธนดลชยา
กร

งานสำมะโนและรับนักเรียน
นางสาวกัลย์สุดา แป้นแก้ว
งานพัฒนาเครือข่าย
นางสายหยุด กิจสุวรรณ์

แหล่งเรียนรู้ห้องสมุด
นางสาวยุวภรณ์ แสนจำหน่าย

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นายกาญจนพงษ์ เกิดประเสริฐ

งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
นางสาวปุญญิศา ผุสิตธโนดม

งานดูแลอาคารสถานที่
นางสาวจันทร์เพ็ญ ภูมิ่งเดือน

งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
นางวัชราภรณ์ ชูเมือง

งานประชาสัมพันธ์
นางสาววลีรัตน์ การะดี
งานฝ่ายปกครองนักเรียน
นายเดชณรงค์ โสนิกร
งานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพนักเรียน
นายบุญสม แก้วกันยา
งานข้อมูลสารสนเทศ
นางสาวนิตยา ยาวิละ

การบริหารการเงิน
นางสาวสุพัตรา แก้วลอย
การบริหารบัญชี
นางสาวฐิติลกั ษณ์ ภู่จีน
การระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อการศึกษา
นายปรัชญา เที่ยงออน
การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
นางสาวรุจิรัตน์ ธนดลชยากร
นางสาววิภารัตน์ ฮาดดา
นางสาวจุฑามาส เสมสวัสดิ์
งานพัสดุและสินทรัพย์
นางสาวจิดาภัส จำปาเทศ
นางสาวญาณกร หอมเนียม
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รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ - นามสกุล
นายปริญญา
นายธวัช
นางดวงพร
นางสุรินทร์
นางนงนุช
นายพงษ์อิศรา
พระภาณุวัฒน์
นายพัฒฐพงษ์
นายวิโรจน์
นายธานี
นายสิระพงษ์
นายภูวนัย
นายอิทธิพัทธ์
นางนรีรัตน์
นางกาญจนา

เทวานฤมิตรกุล
ยุวรรณศรี
ว่องสุนทร
จันทร์เปรม
เครือเอม
ประหยัดทรัพย์
ภูริปัญโญ
แก้วกัญยา
ผลแย้ม
ใจแคล้ว
สิริโพธินันท์
พรหมมณี
พิทวัสภาคิน
พินิจธนสาร
คล้ายพุฒ

สถานะในคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนครู
ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ผู้แทนองค์กรศาสนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ตำแหน่งในคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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แหล่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
1. ห้องวิทยาศาสตร์
2. ห้องสมุด
3. ห้องคณิตศาสตร์
4. ห้องพยาบาล
5. ห้องปฏิรูปการเรียนรู้
6. ห้อง Conversation
7. ห้อง ICT Service Center
8. ห้องดนตรีไทย
9. ห้องนาฏศิลป์
10. ห้องคอมพิวเตอร์
11. ห้องชมรมภาษาจีน
12. ห้องศาสนา
13. สวนสมุนไพร
14. ศาลาแหล่งเรียนรู้
15. สวนมะนาว
16. โรงอาหาร
17. แมลงผักสวนครัว
18. ห้องคหกรรม
19. ห้องเรียน STEAM
20. ห้องดนตรีสากล
21. ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ
22. ห้องภาษาไทย
23. ห้องศิลปะ
24. ห้องสังคมศึกษา
25. ห้องประชุมประถมบงกช
26. ห้องประชุมยูงทอง
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

แหล่งการเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา
สถานที่

ที่ตั้ง
ศาลหลักเมือง
อ.เมือง จ.ปทุมธานี
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
พระราชวังบางประอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สถาบัน AIT
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
หออัครศิลป์
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สวนจิตรลดา
กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
จ.พระนครศรีอยุธยา
พิพิธภัณฑ์เด็ก
กรุงเทพมหานคร
พิพิธภัณฑ์ข้าวธัญบุรี
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
กรุงเทพมหานคร
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
กรุงเทพมหานคร
สวนสัตว์ดุสิต (เขาดิน)
กรุงเทพมหานคร
ซาฟารีเวิลด์
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
พิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเล (ม.บูรพา)
จ.ชลบุรี
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
จ.ชลบุรี
พระที่นั่งวิมานเมฆ
กรุงเทพมหานคร
ค่ายลูกเสือเดอะไพน์ รีสอร์ท
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ค่ายลูกเสืออินทรีย์วัฒนะ
ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
ค่ายลูกเสือชัยปิติ
จ.สระบุรี
หาดบางแสน - อ่างศิลา
จ.ชลบุรี
สวนสยาม
กรุงเทพมหานคร
สวนสนุกดรีมเวิร์ล
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
สวนนกชัยนาท
จ.ชัยนาท
บึงฉวาก
จ.สุพรรณบุรี
หออัครศิลปิน
จ.ปทุมธานี
วัดพระธรรมกาย
จ.ปทุมธานี
วัดเจดีย์หอย
จ.ปทุมธานี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
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32 วัดใหญ่ชัยมงคล
จ.พระนครศรีอยุธยา
33 วัดพนัญเชิงวรวิหาร
จ.พระนครศรีอยุธยา
จำนวนนักเรียนและบุคลากร
ตารางแสดงจำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (จำนวนนักเรียน เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563)
ระดับชั้น/ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษาปีที่ 1
1/1
18
22
40
1/2
19
21
40
1/3
19
21
40
รวม Smart Program
56
64
120
1/4
19
10
29
1/5
18
11
29
รวม English Program
37
21
58
1/6
12
18
30
1/7
13
17
30
1/8
12
18
30
1/9
12
18
30
รวม Intensive English Program
49
71
120
รวมประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งสิ้น
142
156
298
ประถมศึกษาปีที่ 2
2/1
21
23
44
2/2
23
22
45
2/3
23
22
45
รวม Smart Program
67
67
134
2/4
12
18
30
2/5
11
19
30
รวม English Program
23
37
60
2/6
16
20
36
2/7
14
21
35
2/8
14
22
36
2/9
13
22
35
รวม Intensive English Program
57
85
142
รวมประถมศึกษาปีที่ 2 ทั้งสิ้น
147
189
336
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จำนวนนักเรียนและบุคลากร
ตารางแสดงจำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (จำนวนนักเรียน เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563)
ระดับชั้น/ห้อง
ประถมศึกษาปีที่ 3
3/1
3/2
3/3
รวม Smart Program
3/4
3/5
รวม English Program
3/6
3/7
3/8
3/9
รวม Intensive English Program
รวมประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้งสิ้น
ประถมศึกษาปีที่ 4
4/1
4/2
4/3
รวม Smart Program
4/4
4/5
รวม English Program
4/6
4/7
4/8
4/9
รวม Intensive English Program
รวมประถมศึกษาปีที่ 4 ทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

รวม

23
23
24
70
11
13
24
16
14
16
16
62
156

21
21
20
62
14
13
27
18
20
20
19
77
166

44
44
44
132
25
26
51
34
34
36
35
139
322

19
18
21
58
11
15
26
22
18
22
18
80
164

23
23
20
66
12
14
26
11
16
12
16
55
147

42
41
41
124
23
29
52
33
34
34
34
135
311
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จำนวนนักเรียนและบุคลากร
ตารางแสดงจำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (จำนวนนักเรียน เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563)
ระดับชั้น/ห้อง
ประถมศึกษาปีที่ 5
5/1
5/2
5/3
รวม Smart Program
5/4
5/5
รวม English Program
5/6
5/7
5/8
5/9
รวม Intensive English Program
รวมประถมศึกษาปีที่ 5 ทั้งสิ้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
6/1
6/2
6/3
รวม Smart Program
6/4
6/5
รวม English Program
6/6
6/7
6/8
6/9
รวม Intensive English Program
รวมประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

รวม

18
24
21
63
16
16
32
13
16
16
13
58
153

24
19
21
64
12
11
23
17
15
14
19
65
152

42
43
42
127
28
27
55
30
31
30
32
123
305

23
16
24
63
11
17
28
20
17
16
16
69
160

21
28
20
69
17
11
28
13
16
18
17
64
161

44
44
44
132
28
28
56
33
33
34
33
133
321
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จำนวนนักเรียนและบุคลากร
ตารางแสดงจำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (จำนวนนักเรียน เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563)
ระดับชั้น/ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
รวมนักเรียน SP. ป.1-6
377
392
769
รวมนักเรียน EP. ป. 1-6
170
162
332
รวมนักเรียน IEP. ป. 1-6
375
417
792
รวมนักเรียนทุกระดับชั้นทั้งสิ้น
922
971
1893
SP ป. 1-6 รวม 18 ห้อง
อัตรานักเรียนต่อห้อง 1 : 42.72
EP. ป. 1-6 รวม 12 ห้อง
อัตรานักเรียนต่อห้อง 1 : 27.66
IEP. ป. 1-4 รวม 24 ห้อง
อัตรานักเรียนต่อห้อง 1 : 33
รวมห้องเรียนทั้งสิ้น 54 ห้องเรียน
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จำนวนครูและบุคลากร
ตารางแสดงจำนวนครูและบุคลากร
ตำแหน่ง
ผู้บริหาร
ข้าราชการครู
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง สพป. (งบวิกฤติ)
ครูอัตราจ้าง อบจ.
ครูอัตราจ้างโรงเรียน (รายได้สถานศึกษา)
ครูอัตราจ้าง มธ.
เจ้าหน้าที่ (ห้องพยาบาล)
เจ้าหน้าที่ข้อมูลสารสนเทศ(รายได้สถานศึกษา)
ธุรการ สพป.
ธุรการ โรงเรียน (รายได้สถานศึกษา)
รปภ. (รายได้สถานศึกษา)
นักการ-ภารโรง
(สพป. 2 คน )
คนงานโรงเรียน (รายเดือน)
คนงานโรงเรียน (รายวัน)
รวม

จำนวน
2
71
1
2
2
4
2
1
1
1
1
2
2
1
7
100

23
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ของอาคารเรียน
ที่
อาคาร
1 อาคารเอเชี่ยนเกมส์
ชั้นที่ 1
ชั้นที่ 2
ชั้นที่ 3
2 อาคารรวมใจพัฒน์
ชั้นที่ 1
ชั้นที่ 2
ชั้นที่ 3
3 อาคาร อบจ.
ชั้นที่ 1
ชั้นที่ 2
ชั้นที่ 3
ชั้นที่ 4
4 อาคาร สพฐ.
ชั้นที่ 1
ชั้นที่ 2
รวม

ห้องเรียน

ห้องส่งเสริมการสอน

4
8
22

8
6
-

2
3
3

-

4
5
5

2
1
1

56

5
23

หมายเหตุ

ข้อมูลการใช้ห้องน้ำ – ห้องส้วม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
9

ภายในอาคาร
เอเชียนเกมส์ ชั้น 1
เอเชียนเกมส์ ชั้น 2
เอเชียนเกมส์ ชั้น 3
รวมใจพัฒน์
อาคารอบจ.
นอกอาคาร (ซุ้มกระดังงา)
นอกอาคาร (โรงอาหาร)
อาคาร สพฐ.
รวม

ที่ปัสสาวะชาย
12
12
12
3
6
10
4
4
63

ห้องส้วม
ชาย
หญิง
4
8
4
8
4
8
2
4
9
9
7
7
6
6
2
4
38
54

อ่างล้างมือ
ชาย/หญิง
6/8
6/8
6/8
3/4
9/12
4/10
2/3
2/2
38/55

ห้องอาบน้ำ
ชาย/หญิง
1/1
1/1
1/1
3/3
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ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
อาคารเอเชียนเกมส์ ชั้นที่ 1
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

หมายเลขห้อง
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

ห้องเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
-

ห้องปฏิบัติการ
ห้องประชุม
ห้องปฏิบัติการ STEAM 1
ห้องปฏิบัติการ STEAM 2
ห้องน้ำหญิง
ห้องน้ำชาย
ห้องสมุด
ห้องฝ่ายงบประมาณ
ห้องมินิเธียเตอร์
ห้องสำนักงาน
ห้องพยาบาล
ห้องวิชาการ
ห้องฝ่ายบุคลากร
ห้อง On Air/หมอภาษา
ห้องปฏิบัติการ ICT
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ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
อาคารเอเชียนเกมส์ ชั้นที่ 2
ที่
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

หมายเลขห้อง
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

ห้องเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/9
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ 2
ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ 1
ห้องน้ำหญิง
ห้องน้ำชาย
ห้องพัสดุ
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
ห้องพักครู
ห้องปฏิบัติการภาษาจีน
ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ

26
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
อาคารเอเชียนเกมส์ ชั้นที่ 2
ที่
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
54
55
56
57
58
59
60
61

หมายเลขห้อง
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326

ห้องเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/9

ห้องปฏิบัติการ
ห้องพักครู
ห้องพักครู

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9
ห้องน้ำชาย
ห้องน้ำหญิง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/9
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/9
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ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชั้นที่ 1
ที่
1
2

หมายเลขห้อง
101
102

ห้องเรียน
-

ห้องปฏิบัติการ
ห้องประชุมอเนกประสงค์
ห้องปฏิบัติการสถานศึกษาสีขาว

ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชั้นที่ 2
ที่
3
4
5
6
7
8

หมายเลขห้อง
201
202
203
204
205
206

ห้องเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
-

ห้องปฏิบัติการ
ห้องพักครู
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1

ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชั้นที่ 3
ที่
9
10
11
12
13
14

หมายเลขห้อง
301
302
303
304
305
306

ห้องเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

ห้องปฏิบัติการ
ห้องพักครู
-
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ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชั้นที่ 4
ที่
15
16
17
18
19
20

หมายเลขห้อง
401
402
403
404
405
406

ห้องเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
-

ห้องปฏิบัติการ
ห้องพักครู
ห้องปฏิบัติการ Conversation 1
ห้องปฏิบัติการ Conversation 2

ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
อาคารรวมใจพัฒน์ ชั้นที่ 1
ที่
1
2
3

หมายเลขห้อง
101
102
103

ห้องเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5

ห้องปฏิบัติการ
ห้องพักครู EP
-

ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
อาคารรวมใจพัฒน์ ชั้นที่ 2
ที่
4
5
6

หมายเลขห้อง
201
202
203

ห้องเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

ห้องปฏิบัติการ
-

ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
อาคารรวมใจพัฒน์ ชั้นที่ 3
ที่
7
8
9

หมายเลขห้อง
301
302
303

ห้องเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5

ห้องปฏิบัติการ
-
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ส่วนที่ 2
บริบทที่เกี่ยวข้อง
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สำหรับประเทศไทยได้ก ำหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักในการ
ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักด้านการ
ดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตรวมทั้งบูรณาการการทำงานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับทุก
ภาคส่วน ดังนั้น สาระสำคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ส ำนักงาน
ป.ป.ช. มีดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
5. โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0)
6. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
7. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
8. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)
สาระสำคัญทั้ง 8 ด้านจะเป็นเครื่องมือชี้นําทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้านการ
ทุจริตของประเทศเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กำหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชนชาว
ไทยว่า “...บุคคลมีหน้าที่ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็นครั้ง
แรกที่รัฐธรรมนูญได้กําหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน
นอกจากนี้ยั ง กำหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่ง เสริม สนับสนุน และให้ความรู้ แ ก่
ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการ
และกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้ง
กลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้
เบาะแสโดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้
ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพที่ส ำคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริ หารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามระบบคุ ณธรรมตามที่กฎหมาย
บัญญัติโดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ ำนาจหรือกระทำการโดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติ
หน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐและรัฐต้องจั ดให้มี
มาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความสำคัญต่อการบริหาร
ราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เกิด
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้นําให้ข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์
ให้กับตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายามที่จะ
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แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่
ของรัฐต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่กำหนดเอาไว้
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็น
กรอบการกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติ การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุก
หน่วยงานจะถูกกำหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5
ปี เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”นําไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่ง ขันได้ในระบบเศรษฐกิจ
โดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้
1. ด้านความมั่นคง
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
(2)ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(5)การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกําลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรราย
ย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
(3)การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ
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(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการวิจัย และพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัยอย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทำขึ้น
ภายใต้ความจําเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญ หาการทุจริตของประเทศ โดยได้
ร่วมกันสร้างเครื่องมือกลไก และกำหนดเป้าหมายสำหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการดําเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัว
และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่มมาก
ขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการ
ของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหาการขาดจิตสํานึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตที่ จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการรวมตัวกันเพื่อร่วม
กระทำทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ ต้องใช้ง บประมาณมาก ทำให้รัฐ และ
ประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับการทุจริตที่อาจมีความ
ยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การแก้ไข
ปัญหาการทุจริตจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกำหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว
การจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ยึด
แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดทำ โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทางการพัฒนา
หลัก ดังนี้ (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝังวิธีคิด
ในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตสํานึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อสร้างพลังร่วม
ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสร้างนวัตกรรม
การต่อต้านการทุจริต เพื่อให้การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการ
ดําเนินงาน เท่าทันพลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้ง
ข้อมูล และชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะนําไปสู่การลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบใน
หน่วยงานภาครัฐ (2) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไก
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว
เฉียบขาด เป็นธรรม และการพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปราม
การทุจริตให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ กำหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต
เป็นเป้าหมายในการดำเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้กําหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริตในปี พ.ศ. 2580 อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก
เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
2.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม
ระหว่างประเทศ
2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
4.1.4 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปัญหาความมั่นคงที่สำคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.6.1 ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ
4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาดเป็นธรรม
และตรวจสอบได้
4.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณา
การ
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี 2561 ปี 2566 –
ปี 2571 ปี 2576 2565
2570
2575
2580
ประเทศไทย
ดัชนีการรับรู้ อยู่ในอันดับ
อยู่ในอันดับ
อยู่ในอันดับ
อยู่ในอันดับ
ปลอดการ
การทุจริตของ 1 ใน 54
1 ใน 43
1 ใน 32
1 ใน 20
ทุจริต
ประเทศไทย
และ/หรือได้
และ/หรือได้
และ/หรือได้
และ/หรือได้
และประพฤติ (อันดับ/
คะแนนไม่ต่ำ คะแนนไม่ต่ำ คะแนนไม่ต่ำ คะแนนไม่ต่ำ
มิชอบ
คะแนน)
กว่า 50
กว่า 57
กว่า 62
กว่า 73
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
เป้าหมายสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คือ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสํานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวละอาย
ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กร
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวัง ให้ข้อมูล
แจ้ง
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เบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้รับความ
คุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้ก ำหนดแผนย่อ ยไว้
2 แผน คือ
1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในระยะ 20 ปีข้างหน้านั้นตั้งอยู่บนแนวคิดพื้นฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจ
ข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศมีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งใชีวิต
ประจำวันและการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
ว่าการทุจริตถือเป็นพฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้วยัง เป็น
พฤติกรรมที่ไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดที่ท ำให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่กระทำการทุจริต
เนื่องจากมีความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระทำการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหาย
ต่อสังคมส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพื่อก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการ
กระทำ รวมทั้งประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจํานงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น ผ่านกระบวนการ
เลือกตั้งและกระบวนการเข้าสู่อำนาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ประชาชนจะ
ให้ความสนใจในการตรวจสอบรัฐบาลและนักการเมืองในการดำเนินการตามเจตจํานงทางการเมืองมากขึ้น เป็น
แรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหารประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใสโดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาลไม่สามารถ
เป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการดำเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้นมาก
ขึ้น
อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่การ
ตรวจสอบมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลก
และพลวัตของการทุจริตที่ผู้กระทำการทุจริตหาช่องทางการทุจริตที่ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สภาวะ
ทางสังคมที่ตื่นตัวต่อต้านและตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะทำให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้
กระบวนการป้องกันการทุจริตยิ่งทวีความสำคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการ
ทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริตเพื่อให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กร โดยสร้างจิตสํานึกและค่านิยมให้ทุกภาค
ส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ สอดส่องเฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการ
ดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ และกำหนดมาตรการ
ให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนดําเนินงานอย่างโปร่ง ใส เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความสุจริตและความ
ซื่อสัตย์ความโปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ ต้องกําหนดให้มีการลงโทษผู้กระทำผิดกรณีทุจริตและประพฤติ
มิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
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1.1 แนวทางการพัฒนา
1) ปลูกและปลุกจิตสํานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอม
วัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน”โดยการ “ปลูก” และ
“ปลุก” จิตสํานึกความเป็นพลเมืองที่ดีมีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็น ประโยชน์ส่วนตน สิ่ง
ใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำความผิด ไม่เพิกเฉยอดทนต่อการทุจริต และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในระดับ
ชุมชนเพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึ ดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่ง เสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตร
การศึกษาภาคบัง คั บ ที ่เ ด็กไทยทุ ก คนต้องเรี ยนทั ้ง ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บ ัต ิ ตั้ง แต่ระดั บปฐมวั ย จนถึ ง
ระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทำหน้าที่ความ
เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสํานึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพ
กฎหมาย
2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้าง
จิตสํานึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การเฝ้าระวัง สอดส่องติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้
โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
3) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/
ชุมชน
ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพื่อเป็นต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก
เยาวชนและสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่กำหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศต้องมี
คุณสมบัติทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ด ำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อสร้าง
นักการเมืองที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกำกับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง
4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้นการ
สร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดําเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนา
เครื่องมือ เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อ ต้ านการทุ จริต ที ่ มี
ประสิทธิภาพและเท่า ทัน ต่อพลวัตของการทุ จริต รวมถึง การประเมินความเสี่ ยงด้ านการทุ จริต เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริต และการบูรณาการติดตามประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุน
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ขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ขั้นวางแผนก่อนดําเนินงาน ขั้นระหว่างการดําเนินงาน และขั้นสรุปผล
หลังการดำเนินโครงการ
5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ เช่น การนําระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้าง
มาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของ
ผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดย
การพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการกำหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดําเนินงานการเข้าถึง
ข้อมูล รวมถึง ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล
สาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่ง
รวมถึง การมีกลไกที่เปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ ามามี ส่วนร่ วมในการตรวจสอบการจั ดซื้ อจัด จ้ างและการ
ดำเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทำงานของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่ม
ขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตคอร์รั ปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมี
มาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส
เป้าหมายและตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี 2561 ปี 2566 –
ปี 2571 ปี 2576 2565
2570
2575
2580
1. ประชาชนมี
ร้อยละของเด็กและ
ร้อยละ 50
ร้อยละ 60
ร้อยละ 70
ร้อยละ 80
วัฒนธรรมและ
เยาวชนไทยมี
พฤติกรรมซื่อสัตย์ พฤติกรรมที่ยึดมั่น
สุจริต
ความซื่อสัตย์สุจริต
ร้อยละของประชาชน ร้อยละ 50
ร้อยละ 60
ร้อยละ 70
ร้อยละ 80
ที่มีวัฒนธรรมค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการ
ต่อต้านการทุจริต
และ
ประพฤติมิชอบ
ร้อยละของหน่วยงาน ร้อยละ 80
ร้อยละ 100
ร้อยละ 90
ร้อยละ 100
ที่ผ่านเกณฑ์การ
(85 คะแนน
(85 คะแนน
(90 คะแนน
(90 คะแนน
ประเมิน ITA
ขึ้นไป)
ขึ้นไป)
ขึ้นไป)
ขึ้นไป)
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เป้าหมาย

2. คดีทุจริตและ
ประพฤติ
มิชอบลดลง

ตัวชี้วัด

จำนวนคดีทุจริตใน
ภาพรวม

จำนวนคดีทุจริตราย
หน่วยงาน
- จำนวนข้อ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่ถูกชี้มูล
เรื่องวินัย (ทุจริต)
- จำนวนข้อ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่า
กระทำการทุจริต
จำนวนคดีทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับผู้ดำรง
ตำแหน่งทาง
การเมือง

ปี 2561 2565
ลดลงร้อยละ
10

ค่าเป้าหมาย
ปี 2566 –
ปี 2571 2570
2575
ลดลงร้อยละ
ลดลงร้อยละ
50
70

ปี 2576 2580
ลดลงร้อยละ
80

ลดลงร้อยละ
10

ลดลงร้อยละ
50

ลดลงร้อยละ
70

ลดลงร้อยละ
80

ลดลงร้อยละ
10

ลดลงร้อยละ
50

ลดลงร้อยละ
70

ลดลงร้อยละ
80

ลดลงร้อยละ
25

ลดลงร้อยละ
50

ลดลงร้อยละ
80

ลดลงร้อยละ
90

2. แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต
การจะบรรลุเป้า หมาย ประเทศไทยปลอดการทุ จริ ตและประพฤติ มิ ชอบ กลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมายและ
การดำเนินคดีจะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทำให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงควรมุ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการ
ปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง การปรับปรุง
กฎหมายและตรากฎหมายใหม่เพื่อสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่งทำให้
ผู้กระทำความผิดได้รับการดำเนินคดีและลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพื่อให้
สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดี
2.1 แนวทางการพัฒนา
1) เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุ จริ ต
โดยการปรับกระบวนการทำงานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการทำงาน
ด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดี ยวกัน ซึ่ง รวมถึง การพัฒนาระบบ
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เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่าทันต่อการ
บิดเบือนทรัพย์สินและหนี้ สิน รวมทั้งบูรณาการข้อมูลกับหน่ว ยงานทั ้ง ภาครัฐ และเอกชนต่าง ๆ ในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน
2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาทิ
ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการที่ล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว
และกระชับมากขึ้นเพื่อให้การดำเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระทำ
ความผิดเมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน อาทิ
การบูรณาการประสานงานคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการ
ที่ล่าช้าและซ้ำซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว การบูรณา
การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงและ
พัฒนาระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปรามเพื่อเพิ่ม ประสิ ทธิภาพในการด ำเนินการกั บ
ทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงินเพื่อให้การติดตาม
ยึดคืนทรัพย์สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิด
ความเสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กร
เอกชนในระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรม
ข้ามชาติ
3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดทำระบบฐานข้อมูล
องค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานต่าง ๆ
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษาและมี
สมรรถนะและความรู้ที่เป็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริตเพื่อให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อ
พลวัตของการทุจริต
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เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
การดำเนินคดีทุจริต
มีความรวดเร็ว
เป็นธรรม โปร่งใส
ไม่เลือกปฏิบัติ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 2561 ปี 2566 –
ปี 2571 ปี 2576 2565
2570
2575
2580
ไม่เกินร้อยละ ไม่เกินร้อยละ ไม่เกินร้อยละ ไม่เกินร้อยละ
25
20
15
10

กระบวนการ
ดำเนินคดี ทุจริต
ที่จำเป็นต้องขอขยาย
ระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกติ
ที่กฎหมายกำหนด
จำนวนคดีอาญา
ไม่เกินร้อยละ ไม่เกินร้อยละ ไม่เกินร้อยละ ไม่เกินร้อยละ
ที่หน่วยงานไต่สวน
4
3
2
1
คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ ของจำนวนคดี ของจำนวนคดี ของจำนวนคดี ของจำนวนคดี
ที่ส่งฟ้อง
ที่ส่งฟ้อง
ที่ส่งฟ้อง
ที่ส่งฟ้อง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564) กำหนดในยุทธศาสตร์ที่ 6
การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และประพฤติ ม ิ ช อบและธรรมาภิ บ าลในสั ง คมไทย ใน
ยุทธศาสตร์นี้ ได้กำหนดกรอบ แนวทางการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน มุ่งเน้นการ
ส่งเสริม และพัฒนาปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรู้เท่าทัน
และมีภูมิต้านทาน ต่อโอกาสและการชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุ จริต
ประพฤติมิชอบ รวมทั้งสนับสนุนทุกภาคส่วนในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบรามการทุจริต
และมุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน เพื่อเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่างนักการเมือง
ข้าราชการ และนักธุรกิจออกจากกัน ทั้งนี้การบริหารงานของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
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โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์สําคัญ คือ
(1) การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (StrengthfromWithin) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกใน
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเน้นการพัฒนา
ที่สมดุลใน 4 มิติมิติที่หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยการ
พัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาล
ใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย
มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมที่ดีคือ สังคมที่มีความหวัง (Hope)
สังคมที่เปี่ยมสุข (Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์(Harmony)
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ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564)
วิสัยทัศน์
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
พันธกิจ
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50
วัตถุประสงค์หลัก
1) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
3) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
4) การปราบปรามการทุจริตและการบัง คับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชน
5) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนใน
ระดับที่สูงขึ้น

43
ยุทธศาสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยกำหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ
การทุจริต ” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อ มเกลาทางสัง คมในทุกระดั บช่วงวัย ตั้ง แต่ ป ฐมวั ย เพื่อสร้ า ง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดำเนินการผ่านสถาบัน
หรือกลุ่มตัวแทนที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา
และความเสียสละ เพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตใน
ทุกรูปแบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย 1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และ
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ
และผลประโยชน์ส่วนรวม
1.2 การกำหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง
2. ส่งเสริมให้มีระบบและ
2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
สังคมเพื่อต้านทุจริต
2.3 พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ
2.4 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กร
วิชาชีพ
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
3. ประยุกต์หลักปรัชญา
3.1 นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต
ต้านทุจริต
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และ
รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การเรียนการสอนในทุกระดับ
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ 4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
ชุมชน (Community) และ
4.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม
ต่อต้านการทุจริต
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและ
เหตุผล
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุก
กลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที ่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่ง คือการต่อต้ านการทุ จริต ของรัฐบาลและ
เจ้าหน้าที่รัฐ การแสดงออกซึ่งเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อ
การทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองอันแน่วแน่
ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อ
เจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้กําหนดให้มียุทธศาสตร์การนํา
เจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการนําเจตจํานงทางการเมืองในเรื่อ งการต่อต้านการ
ทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนากลไกการกําหนดให้ 1.1 กําหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้าน
นักการเมืองแสดงเจตจํานงทาง การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดำรงตำแหน่ง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทางการเมือง
ทุจริตต่อสาธารณชน
1.2 กําหนดให้พรรคการเมืองจัดทำเอกสารแสดงเจตจํานงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน
2. เร่งรัดการกำกับติดตาม
2.1 ศึกษาและกำหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกำกับติดตามมาตรฐานทาง
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 2.2 การกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
ในทุกระดับ
เจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและ
เจ้าหน้าที่รัฐ
3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกำหนดกลยุทธ์และมาตรการในการ
กำหนดกลยุทธ์และมาตรการ ปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตทั้งในระดับชาติและ
สำหรับเจตจํานงในการต่อต้าน ท้องถิ่น
การทุจริต
3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกำหนดกลยุทธ์
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
3.3 การส่งเสริมเจตจํานงทางการเมืองในระดับประชาชน
4. พัฒนาระบบการบริหาร
4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้าน
งบประมาณด้านการป้องกัน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
และ
4.2 จัดทําแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้
ปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีที่มีสัดส่วน
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา
5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน
5.1 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิติ
ต่อต้านการทุจริตสำหรับ
บุคคล
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสำหรับภาคเอกชนและภาค
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น ประชาชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
6. ประยุกต์นวัตกรรมในการ
6.1 กําหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดําเนินนโยบายและ
กํากับดูแลและควบคุมการ
การใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง
ดําเนินงานตามเจตจํานงทาง
6.2 จัดทําระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต
การเมืองของพรรคการเมืองที่ ในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน
ได้
แสดงไว้ต่อสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่ง จากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิง
นโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนด
นโยบายของพรรคการเมือง การใช้อำนาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระยะที่ 3 จึงได้กําหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่ง
ป้องกันการทุจริต ตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการกำหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่ม
ขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้นการกำหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย
(Policy Decision) ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy
Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. วางมาตรการเสริมในการสกัด 1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย
ธรรมาภิบาล
1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
1.4 พัฒนากรอบชี้นําการกำหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
1.5 พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบายPolicy Risk Indicator
(PRI)
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม
1.7 กำหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ
1.8 เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
1.9 การกำหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดำรงตำแหน่งทาง
การเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย
1.10 การกำหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็น
ความผิดในทางบริหาร
1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการนํานโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ
1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
2. การรายงานผลสะท้อนการ
- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
(Policy Cycle Feedback)
3. การพัฒนานวัตกรรมสำหรับ - การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน
การรายงานและตรวจสอบ
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ธรรมาภิบาลในการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ
4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา
4.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต
วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร 4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการดำเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทำให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่
เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการกำหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้าง
การปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพ
1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ
ระบบงาน
1.2 พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ป้องกันการทุจริต
ภาคประชาสังคม
1.3 เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วน
ร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต
1.4 ยกระดับกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต
2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อ 2.1 สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
ยับยั้งการทุจริต
2.2 นําข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ
2.3 กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนําข้อเสนอแนะไปสู่การ
ปฏิบัติ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
3. พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด
ปัญหาการทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ์
3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต (กำหนด
เรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ)
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร 4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยน
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ พฤติกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
4.2 กำหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing
Communication : IMC) เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. การพัฒนา วิเคราะห์และ 5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
บูรณาการระบบการประเมิน ในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ด้านคุณธรรมและความ
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
โปร่งใสในการดําเนินงานของ ในการดําเนินงานของหน่วยงาน
หน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงกับ
แนวทางการยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทย
6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน
6.1 ส่งเสริมการดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
ดำเนินการตามหลัก
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตามหลักธรร
บรรษัทภิบาล
มาภิบาล
6.3 กำหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตอย่าง
เด็ดขาดและรุนแรง
7. พัฒนาสมรรถนะและ
7.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปราม
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ การทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
บุคลากรด้านการป้องกัน
7.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สำหรับการป้องกันการทุจริต
การทุจริต
8. การพัฒนาระบบและ
8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต
ส่งเสริมการดำเนินการตาม
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับการป้องกัน
อนุสัญญาสหประชาชาติว่า
การทุจริต
ด้วยการต่อต้านการทุจริต
8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ
ค.ศ. 2003 (United Nations 8.4 การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
Convention against
ทุจริต
Corruption : UNCAC)
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น
การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถ
ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดี
และลงโทษผู้กระทำผิด(Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการ
ทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดําเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทำให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะถูกดำเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทำการทุจริตจะได้รับการลงโทษ
สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทำการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตรา
ลดลงได้ในที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน
ร้องเรียนการทุจริตให้มี
การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย
ประสิทธิภาพ
1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน
2. ปรับปรุงการตรวจสอบ
2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบความ
ความเคลื่อนไหวและความ
ถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตามทรัพย์สินคืนจาก
ถูกต้องของทรัพย์สินและ
การทุจริต
หนี้สิน
2.2 การกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต
3. ปรับปรุงกระบวนการและ 3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
พัฒนากลไกพิเศษในการ
3.2 การสร้างมาตรฐานการดำเนินการปราบปรามการทุจริต
ปราบปรามการทุจริตที่มี
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต
ความรวดเร็วและมี
3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
ประสิทธิภาพ
ต้นสังกัด
4. ตรากฎหมายและการ
4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของ
บังคับใช้กฎหมายในการ
การทุจริต
ปราบปรามการทุจริตให้เท่า 4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน
ทันต่อพลวัตของการทุจริต
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับสนธิสัญญา และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
และมาตรฐานสากล
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให้ความเห็น
ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีตามระดับความเสียหาย
ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นที่ของประเทศ
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
5. บูรณาการข้อมูลและข่าว 5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง
กรองในการปราบปราม
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต
การทุจริต
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
6. การเพิ่มประสิทธิภาพใน
6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส
การคุ้มครองพยานและผู้แจ้ง (Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้
เบาะแส (Whistleblower) 6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ
และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ ปราบปรามการทุจริต
ปราบปรามการทุจริต
6.3 การกำหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี
7. พัฒนาสมรรถนะและ
7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการ ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต (Non-training)
ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ 7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะ
ปราบปรามการทุจริต
และขีดความสามารถที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
(Training)
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต
8. การเปิดโปงผู้กระทำ
- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่
ความผิดให้สาธารณชน
เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง
รับทราบและตระหนักถึงโทษ
ของการกระทำการทุจริตเมื่อ
คดีถึงที่สุด
9. การเพิ่มประสิทธิภาพใน
- จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดี
การดำเนินคดีทุจริตระหว่าง ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่
ประเทศ
เปลี่ยนแปลงไป
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index :
CPI) ของประเทศไทย”
เป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการ
ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการ
สํารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กำกับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทำงาน
รวมไปถึงการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และ
ต่างประเทศโดยมีกลยุทธ์การดําเนินงาน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 6 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษา และกำกับติดตาม 1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตาม
การยกระดับดัชนีการรับรู้ แต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
การทุจริต (Corruption
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้
Perceptions Index :CPI) การทุจริตของประเทศ (CPI)
ของประเทศไทย
1.3 เร่งรัด และกำกับ ติดตามการดำเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศ (CPI)
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions)
2. บูรณาการเป้าหมาย
2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 - ยุทธศาสตร์
การป้องกันและปราบปราม ที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ
การทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี 2.2 กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์
การรับรู้การทุจริต
(Corruption
Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย
นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตามที่คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 รวมนโยบายหลัก 12 ด้าน ด้านที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรมแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมอชอบ โดยจัดให้มีมาตรการ
และระบบเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้ง
เป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้าง
จิตสํานึกของคนไทยให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มามีส่วน
ร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ
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นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษากําหนดให้มีการพัฒ นา
เด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ตระหนักถึงพหุปัญญา ของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้
ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ ที่จําเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา
ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนด
นโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต โดยกำหนดจุดเน้นที่ 6 การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่งเน้นกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ
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พระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ในหลวงรัชกาลที่ 10
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน
1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
- มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง
- ยึดมั่นในศาสนา
- มั่นคงในสถาบันกษัตริย์
- มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน
2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม
- รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ /ชั่ว-ดี
- ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม
- ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว
- ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
3) มีงานทำ – มีอาชีพ
- การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน
ทำจนงานสำเร็จ
- มีการฝึกฝนอบรม ทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร ต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็นและมีงานทำใน
ที่สุด
- ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตร มีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว
4) เป็นพลเมืองที่ดี
- การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน
- ครอบครัว-สถานศึกษาและสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี
- การเป็นพลเมืองดีคือ “เห็นอะไรที่จะทำ เพื่อ บ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น งานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญ
ประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ทำด้วยความมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
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ทิศทางในการบริหารจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
มุ่งจัดการศึกษาที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐาน
ของความเป็นไทยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
พันธกิจ
1. จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการให้
เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และการคิดสร้างสรรค์ในทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอก
ห้องเรียน ให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. น้อมนำแนวพระราชดำริและพระบรมราโชบายมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง
หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมสนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชนให้มีความรู้ ความเข้าใจสร้างความตระหนักในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เป้าประสงค์
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
2. จัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
4. จัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ แบบสหวิทยาการ เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
งามอย่าง ปมธ. หยุด ยืน ไหว้
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
เก่งภาษา ล้ำหน้าเทคโนโลยี เป็นคนดีนำสังคม
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นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
บทนำ
นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติเป็นการจัดการศึกษา เพื่อมุ่งเน้น
การพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติแ ละ
พลเมืองโลกที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ์มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว
ชุมชน สังคมและประเทศชาติซื่อสัตย์สุจริต มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อม อารีมีวินัย และรักษาศีลธรรม เป็นผู้เรียน
ที่มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจาก
ยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่าง ๆ
เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเน้นการ
จัดการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของพื้นฐาน สภาพทางภูมิศาสตร์ด้านเศษฐกิจ และสังคม ซึ่งมี
ความแตกต่าง ทางด้านสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติเช่น การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ การจัดการศึกษาในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกล ทุรกันดาร พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น เพื่อให้ผู้เ รียนได้มีโอกาสได้รับการ
พัฒนา สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรง
ตาม ความต้องการ เป็นต้น
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์
อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
4. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
5. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ ห่างไกลทุรกันดาร
เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิต
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อาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย
และรักษาศีลธรรม
3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่
มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบท ของพื้นที่
6. จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ไป
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
7. จำนวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี
เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นในการ ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด ที่ถูกต้อง เป็นพลเมือง
ดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์มีจิตสาธารณะ
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์สุจริต มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อม
อารีมีวินัย และรักษาศีลธรรม
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กำหนด
1.2 สถานศึกษา
(1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนมี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนด
(2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออก ถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลก ที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึง
ประสงค์ มี ค ุ ณ ธรรมอั ต ลั ก ษณ์ มี จ ิ ต สาธารณะ มี จ ิ ต อาสา รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ครอบครั ว ชุ ม ชน สั ง คม และ
ประเทศชาติซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม

59
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง ที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการรับมือกับภัย คุกคาม รูปแบบใหม่ทุก
รูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การ คุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน
การค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่
ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
2.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่ง เสริม
สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กำหนด
2.2 สถานศึกษา
(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภัย
คุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า
มนุษย์ อาชญากรรม ไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกัน
และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว
(2) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
(3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย
(4) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้รับคำปรึกษาชี้แนะและ
ความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย
3. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินแผนงาน โครงการตาม ยุทธศาสตร์การศึกษาเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2560 - 2579) กระทรวงศึกษาธิการ ตามยุทธศาสตร์ 6 ข้อ
คือ
1. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
2. การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา
5. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพื้นฐานความหลากหลาย ในวัฒนธรรมที่สอดคล้อ ง
กับอัตลักษณ์วิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน
(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมและสร้างโอกาส ให้ผู้เรียนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
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(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมมาตรการการรักษา ความปลอดภัย
ของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความ ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสริมสร้างสวัสดิการให้ครูและ บุคลากร
ทางการศึกษาให้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย
4. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ
เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะ แก่ง ได้รับการบริการ
ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
4.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่สูง ในถิ่นทุรกันดาร
ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง และที่ดูแลหอพักนอนตามความ จำเป็นและ เหมาะสมกับบริบท
(2) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูง ในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน
ชายฝั่ ง ทะเล และเกาะแก่ ง ให้ จ ั ด การเรี ย นรู ้ ท ี ่ ม ี ค ุ ณ ภาพ และเกิ ด จิ ต สำนึ ก รั ก ในสถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
(3) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา ที่เหมาะสมกับสภาพ
บริบทของพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง” ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดเวทีเสวนา
การแสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์
4.2 สถานศึกษา
(1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลที่เหมาะสม
สำหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร
(2) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยใน ชีวิตประจำวัน
(4) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะ
อาชีพ และภาษาที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม
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นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
บทนำ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ความสำคัญกับศักยภาพ และคุณภาพ
ของทรัพยากรมนุษย์เป็นสำคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ ในการยกระดับการ
พัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับ
นานาประเทศ” ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียน ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการจึงมีความจำเป็น
อย่างยิ่ง ที่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้ องกัน โดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิง สมรรถนะ
รายบุคคล ตามความสนใจ และความถนัด อย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ ด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีทักษะความรู้ด้าน
ดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู้และการ
พัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู้สร้าง
นวัตกรรม เป็นนวัตกร เป็นผู้ประกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม และมี
ความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพัฒนา ทักษะ วิชาชีพ เป็นนักคิด
เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด
1. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ ที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21
2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading
Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่อง วิทยาศาสตร์ (Scientific
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ นำไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ตามความสามารถ ความ
สนใจ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ
โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือ วัดแววจากหน่วยงานต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
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1.2 ส่งเสริมสนับสนุน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการวัดแววความ ถนัดทางการเรียนของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหา
ตนเอง นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนา ต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรง
ตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่จำนวนงบประมาณใน
การสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการด้านระบบบัญชี การ
เบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อกระจายอำนาจ ให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ
1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา จัดทำแผนงาน โครงการ และ
กิจกรรม เพิ่มศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับ สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และ
ระดับนานาชาติ
1.5 กำกับ ติดตาม และให้ความช่ วยเหลือ สถานศึก ษา พร้อมทั้ง รายงาน ผลการดำเนินงานต่ อ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. สถานศึกษา
2.1 ดำเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และความถนัด โดย
จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง ( Active Learning) เช่น การจัด การเรียนรู้ตามกระบวนการ 5
ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น ( Independent Study : IS) การเรียนรู้ เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็ม
ศึ ก ษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เป็ น ต้ น
โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital
Learning Platform)
2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่ งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็น
คนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
2.3 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ผู้เรียนให้มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ
2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เป็นรายบุคคลตามความต้องการ และความ
ถนัดของผู้เรียน
2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาที่ 3 เพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ภาษา
2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมิน ตามสมรรถนะ
รายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2.7 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
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นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
บทนำ
นโยบายด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนา ทรัพยากร
มนุษย์เริ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนา ครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ดังนี้
พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ผู้เรียนที่มี ความต้อ งการดูแลเป็นพิเศษ ให้มีความพร้อมทั้ง ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สัง คม และ
สติปัญญา มีศักยภาพ มีทักษะความรู้เป็นคนดีมีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการวางแผนชีวิต
และการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม สามารถดำรงชีวิต อย่างมีคุณค่า โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ พัฒนาระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ผู้เรียนสามารถกำกับ การเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับตนเองได้อ ย่ างต่ อเนื่ องแม้จะออกจากระบบ
การศึกษาแล้ว รวมถึงความตระหนักถึง พหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มี
ความสามารถพิเศษของพหุปัญญา แต่ละประเภท เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและ
พลานามัย และพัฒนาทักษะ ด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถี
ชีวิตในศตวรรษที่ 21
ครู และบุคลากร ทางการศึกษา ต้องตระหนักถึงความสำคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดย ครูต้องมี
จิตวิญญาณ ของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครู
ยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ ผู้อำนวยการการเรียนรู้ทำหน้าที่ กระตุ้น สร้าง
แรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ ของผู้เรียน
เป้าประสงค์
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนา ที่สอดคล้องกับแนวโน้ม
การพัฒนาของประเทศ
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ ที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่
เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนำไป
ปฏิบัติได้
3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีง านทำ มีทักษะอาชีพ ที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะ การเรียนรู้หรือ
ผู้อำนวยการการเรียนรู้

64
7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรีย นการสอน และเป็นแบบอย่าง ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม
ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรีย น รู้ ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ พื้นฐานระดับชาติ
(NT) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่า
ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
ทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะ
อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไป
ปฏิบัติได้
5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข มี
ความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็น พหุวัฒนธรรม
6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ ดำรงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อำนวยการการเรียนรู
มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา
เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตร เชิงสมรรถนะ สอดคล้องกับ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน เป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย
มีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์
และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
(2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้อำนวยการการ
เรียนรู้ ผู้ให้คำปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมิน ผลสัมฤทธิ์ผู้เรี ยนให้
สอดคล้องกับหลักสูตร
1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เน้นการ
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ ให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่
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2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน
2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย
เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และ
สติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะด้านดิจิทัล
พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
2.1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา
(1) จัดทำเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็ก ปฐมวั ย และประเมินพัฒนาการเด็ ก
ปฐมวัยปีเว้นปี สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
(2) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การดำเนิ น งานของสำนั ก งาน เขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา และ
สถานศึกษาเพื่อประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และดำเนิ นการพัฒนา การจัดการศึกษาปฐมวัยทั้ง ผู้บริห าร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มีความรู้ ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
(3) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัย ตามมาตรฐานที่กำหนด
(4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้
ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อบริการแก่โรงเรียน และผู้สนใจ
(5) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.1.2 สถานศึกษา
(1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมทั้งใน
และนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้
(2) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียน เป็นเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข
(3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก สนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐาน มี
ความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย
(5) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดี ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค ภัย
ไข้ เจ็บ
(6) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัด การศึกษาปฐมวัย เพื่อการมีส่วน
ร่วมและการสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา
(7) สรุ ป และรายงานผลการดำเนิ น งานต่ อ สำนั ก งานเขต พื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย
มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
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2.2.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษา
พัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มี
คุณลักษณะ
- เป็นไปตามหลักสูตร
- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปสู่การ พัฒนานวัตกรรม
- มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ เรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มี
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
(2) จั ด ทำเครื ่ อ งมือ ประเมิ นความสามารถพื ้นฐานระดั บ ชาติ (NT) นั ก เรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่ 3 และดำเนินการประเมิน รวมทั้ง ประสานการดำเนิ นงาน เพื่อทดสอบทางการศึ ก ษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ ผลการประเมินเพื่อเป็นฐานการ
พัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐาน
การเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้
(4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตาม
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบ สัมมาอาชีพ
(5) ดำเนินการติ ด ตามและตรวจสอบให้ ผู ้ เรี ยนได้ร ัภ บประทานอาหารได้อ ย่ า ง
ครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ
(6) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาภาพรวม
รวมทั้งสรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 สถานศึกษา
(1) จั ด การเรี ย นรู ้ ท ี ่ ใ ห้ ผ ู ้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู ้ ผ ่ า นกิ จ กรรม การปฏิ บ ั ต ิ จ ริ ง (Active
Learning)
(2) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิดใน
ลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น
- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม
- ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา
- ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ
- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผล และการหาความสัมพันธ์
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(3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้อง กับความสามารถ ความ
ถนัดและความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้ง ด้านศึกษาต่อ และด้านอาชีพ เป็นการวางพื้นฐานการ
เรียนรู้ การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม และนำไปปฏิบัติได้
(4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่ง เสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน มีทักษะพื้นฐานในการ
ดำรงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
(5) จั ด กิ จ กรร มการเรี ย นรู ้ แ ละพั ฒ นาด้ า นอารมณ์ และสั ง คม (Social and
Emotional Learning : SEL)
(6) จั ด การเรี ย นการสอนเพื ่ อเพิ่ ม ทั กษะการคิ ด แบบมี เหตุ ผ ลและเป็น ขั้นตอน
(Coding)
(7) ดำเนิ น การให้ ผ ู ้เ รี ยนได้ร ับ ประทานอาหารอย่า งครบถ้ วน ถู ก ต้อ งตามหลัก
โภชนาการ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง
(8) สรุ ป และรายงานผลการดำเนิ น งานต่ อ สำนั ก งานเขต พื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย
มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ มีทักษะด้านภาษาไทยเพื่อใช้ในการ
เรียนรู้มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ นำไปสู่ การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มี
ทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
2.3.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญ ญา มี
ความยื ด หยุ ่ น ทางด้ า นความคิ ด สามารถทำงานร่ วมกับ ผู ้ อ ื่ นได้ ภายใต้ ส ั ง คมที ่ เ ป็ นพหุว ั ฒนธรรม ให้ มี
คุณลักษณะ
- เป็นไปตามหลักสูตร
- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการประกอบอาชีพ
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปสู่การพัฒนา นวัตกรรม
- มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ไ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
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(2) ประสานการดำเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผล การประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียน
ทุกระดับชั้น
(3) ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดกิจ กรรม
พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐาน
การเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้
(4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตาม
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบ สัมมาอาชีพ
(5) จัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพ ผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะ
ด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็น นวัตกร นำไปสู่ การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต
รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเอง
ให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
(6) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา
2.3.2 สถานศึกษา
(1) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน กิจกรรมการปฏิบัติจริง
(Active Learning)
(2) ส่ ง เสริ ม ครู ใ ห้ จ ั ด การเรีย นรู ้ต ามกระบวนการ 5 ขั ้ น ตอน หรื อ บั น ได 5 ขั้ น
(Independent Study : IS)
(3) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้
และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น
- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม
- ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา
- ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ
- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและ การหาความสัมพันธ์
(4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้าน วิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นัก
ปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกำลัง
กาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือ
การประกอบอาชีพได้ตามความ ถนัด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง
(5) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional
Learning : SEL)
(6) สรุ ป และรายงานผลการดำเนิ น งานต่ อ สำนั ก งานเขต พื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ
เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสำหรับ เด็กพิก ารและเด็กด้อย โอกาส ในรูปแบบที่
หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล
โดยแนวทางการดำเนินการ
(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบการวัด และประเมินผลตามสภาพจริง
สำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา รวมทั้งการ
พัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาสในรูป แบบที่
หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความตร้องการจำเป็นพิเศษ เฉพาะบุคคล
(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุน การให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม (Early Intervention : EI)
(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนทรัพยากร และจัดสรรงบประมาณด้าน
การศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการจำเป็นพิเศษ
(5) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้สถานศึกษา นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้
(6) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลัง ครูและบุคลกรให้มีความ
เหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส
(7) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติที่ดี ต่อการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและ
เด็กด้อยโอกาส
(8) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบการให้บริการ เทคโนโลยี สิ่งอำนวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่สอดคล้อง กับความต้องการจำเป็นพิเศษ
(9) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนันสนุนการพัฒนา ภาคีเครือข่าย (Education
Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส
3. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ ผู้เรียนทุกระดับ
การจัดการศึกษา
เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน พัฒนาวิธีการ
เรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคม ฐานความรู้ (Knowledge Based Society) ของตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
โดยแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
3.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียนใน
รูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด
(2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
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(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่อเป็น เครื่องมือในการเข้าถึงองค์
ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล
3.2 สถานศึกษา
(1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียนในรูปแบบ
ของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด
(2) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล ( Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
(3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบ
ดิจิทัล
4. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพครูจึงต้องดำเนินการตั้งแต่การผลิต และการพัฒนาครู อย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ในการผลิต และพัฒนาครูให้เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามา เป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพ
และสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้าง
เครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญด้านการสอน
มาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง
4.1 การผลิตครูที่มีคุณภาพ
การผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบัน การผลิตครู ให้ผลิตครูที่มีจิต
วิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างความร่วมมือ กับสถาบันการผลิตครู วิเคราะห์
ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา
(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมมือกับสถาบัน การผลิตครูวางแผนวิเคราะห์
หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ
(3) สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน สนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษาให้ น ั ก เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษา ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบัน การผลิตครู
(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานติดตามและประเมินผล การผลิตครูอย่างเป็นระบบ
4.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที่สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จะต้องดำเนินการเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึง ความสำคัญในอาชีพและหน้าที่ของ
ตน โดยพัฒนาให้เป็นครูเป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อำนวยการการ
เรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และทำกิจกรรมในชั้นเรียน ทำ
หน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบ การสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และ
สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัย พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
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โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(1) สำนั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั ้ นพื ้น ฐาน และสำนั ก งานเขตพื ้ นที่ การศึ ก ษา ส่ ง เสริม
สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพื่อวาง
แผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร
(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา จัดให้มีหลักสูตร
และกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประสานความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทำหลักสูตร การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน
(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา สนับสนุนให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร ที่กำหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ (Career Path)
(5) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community: PLC)
(6) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริม และ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทั ล
(Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสาร ภาษาที่ 3 สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของ
ตน
(7) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริม พัฒนา
และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (Common
European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด
(8) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ การวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการ
คิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
(9) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริมและ
พั ฒ นาครู ใ ห้ม ีค วามรู้ และทัก ษะในการจั ดการเรี ยนรู้ ส ำหรั บผู ้ เรีย น ที ่ ม ี ค วามแตกต่ า ง (Differentiated
Instruction)
(10) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้น ที่ การศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง
(Higher Order Thinking)
(11) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
(12) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล
และตามสภาพและประเภทของความพิการ
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(13) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่ง เสริ ม
สนับสนุนให้ครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษาพัฒนาตนเองผ่ านระบบ Online และแบบ Face - to - Face
Training
(14) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ปรับปรุงระบบ
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อกำหนด ด้านคุณภาพ และแผนการศึกษาแห่งชาติ
(15) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา นำเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
ตั้งแต่การจัดทำฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมี
แนวทางการดำเนินการ ดังนี้
1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทั ล เพื่อใช้ในการพัฒนา ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียน ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง
เป็นต้น
3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภทพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล
4) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริ ห า ร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกประเภททั้งระบบ
5) พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร์ (Coding)
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นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา
บทนำ
นโยบายการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมารตฐาน และการลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคน เข้าถึงบริการการศึกษาที่ มี
คุณภาพ ที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ในพื้นที่ใด ของประเทศ อยู่ในชุมชนเมือง
พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ของประเทศ โดย สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (
Global Goals for Sustainable Development) สร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และส่วนกลาง สร้าง
มาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้ง แต่
ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดย
คำนึ ง ถึ ง ความจำเป็น ตามสภาพพื ้นที ่ภ ูม ิศ าสตร์ สภาพทางเศรษฐกิ จ และที ่ ต ั ้ ง ของสถานศึ กษา จั ด หา
ทุนการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จัดสรร
งบประมาณและ ทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นในการ
จัดการศึกษา สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้ จ่ายในการ
ดำเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาตามความจำเป็น ตลอดจนนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกัน สิทธิการ
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for
Sustainable Development)
2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระดับพื้นที่ ร่วมมือ
ในการจัดการศึกษา
3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง กับสภาพข้อเท็จจริง
โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ง ของสถานศึกษา
5. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้ สถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
6. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาส เข้าถึงบริการด้าน
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิ การได้รับการศึกษาที่
มีคุณภาพของประชาชน
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ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุน อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา
และความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ
3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้ เป็นเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพื้นที่
6. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว ที่มีประสิทธิภาพ
8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการ วางแผนจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนการกำกับ ติดตาม และประเมินผล
(2) จัดทำฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อวาง
แผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
1.2 สถานศึกษา
(1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน วางแผนการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ
(2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ จัดทำ
แผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
(3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียน (อายุ 0 - 6 ปี) เพื่อในไปใช้ใน
การวางแผนการจัดการศึกษา
(4) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึง บริการการเรียนรู้ได้
อย่างทั่วถึงครบถ้วน
(5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน บริหารจัดการทรัพยากร
ในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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(6) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ให้ผู้เรียนอย่างเพียงพอ มี
คุณภาพ
(7) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล ได้เดินทางไปเรียนอย่าง
ปลอดภัยทั้งไปและกลับ
2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตาม
บริบทของพื้นที่
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา จัดทำมาตรฐาน
สถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น 1) มาตรฐานด้านโครงสร้าง พื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 2)
มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) มาตรฐาน ด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา 4)
มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น การกำหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้านต่าง ๆ
ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทาง ภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็นสำคัญ
(2) สำนั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั ้ นพื ้น ฐาน และสำนั ก งานเขตพื ้ นที่ การศึ ก ษา ส่ ง เสริม
สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจัง หวัด โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษา
ประเภทอื่น ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่กำหนด โดยเน้นสถานศึกษาระดับตำบล โรงเรียนขนาดเล็กใน
พื้นที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพิเศษ
(3) สำนั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั ้ นพื ้น ฐาน และสำนั ก งานเขตพื ้ นที่ การศึ ก ษา ส่ ง เสริม
สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน สถานศึกษาในทุกมิติ
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท อย่างเหมาะสม และ
เพียงพอ
เป็นมาตรการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการ การศึกษาที่มี
คุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อให้เด็ก วัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึง ความจำเป็นตามสภาพ
พื้นที่ภูมิศาสตร์สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษา เพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ขาด
แคลนทุนทรัพย์จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการจำเป็นในการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็น พิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์
ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และ สถานศึกษา อย่างเหมาะสม และเพียงพอ
สอดคล้องกับสถานภาพและพื้นที่
(2) สำนั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั ้ นพื ้น ฐาน และสำนั ก งานเขตพื ้ นที่ การศึ ก ษา ส่ ง เสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟัง ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องใน
พื้นที่ประกอบการจัดทำแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด
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(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประสานความ
ร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณ ให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุน
ทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
(4) สำนั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั ้ นพื ้น ฐาน และสำนั ก งานเขตพื ้ นที่ การศึ ก ษา ส่ ง เสริม
สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดทำแผน งบประมาณ และติดตาม กำกับการ
ใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส
4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการ พัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(1) สำนั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั ้ นพื ้น ฐาน และสำนั ก งานเขตพื ้ นที่ การศึ ก ษา ส่ ง เสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง
(2) สำนั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั ้ นพื ้น ฐาน และสำนั ก งานเขตพื ้ นที่ การศึ ก ษา ส่ ง เสริม
สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาทักษะด้านการรู้
ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน
(3) สำนั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั ้ นพื ้น ฐาน และสำนั ก งานเขตพื ้ นที่ การศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม
สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน ที่ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
(4) สำนั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั ้ นพื ้น ฐาน และสำนั ก งานเขตพื ้ นที่ การศึ ก ษา ส่ ง เสริม
สนับสนุน อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สำหรับผู้เรียนทุกร ะ ดั บ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา การเรียนรู้ของตนเองนำไปสู่การสร้างการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
(5) สำนั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั ้ นพื ้น ฐาน และสำนั ก งานเขตพื ้ นที่ การศึ ก ษา ส่ ง เสริม
สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) สำหรับครู
อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(6) สำนั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั ้ นพื ้น ฐาน และสำนั ก งานเขตพื ้ นที่ การศึ ก ษา ส่ ง เสริม
สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เ ทคโนโลยีก ารเรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนา คุณภาพผู้เรียน (Distance
Learning Technology: DLT)
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นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บทนำ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้น้อมนำ ศาสตร์
ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” มา
เป็นหลักในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการนำเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง 17 เป้าหมาย มาเป็น
กรอบแนวคิดที่จะผลักดันดำเนินการเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งมิติด้านสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ ระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อให้ประเทศไทย “เป็นประเทศพัฒนาแล้วมีคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอาเซียนภายในปีพ.ศ. 2580”
ดังนั้น นโยบายด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงได้น้อมนำ ศาสตร์
พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย มาเป็นหลักใน
การปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
หลักการดังกล่าว บนพื้นฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ
ชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อ
คนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่ง เสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสำนึกด้านการผลิต และบริโภค ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูล ด้านความรู้ เรื่อง ฉลากสี
เขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0
3. สถานศึกษามีการจัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค สู่
การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ
5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ทุก
โรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อให้มี
บริบทที่เป็นแบบอย่างเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
6. สถานศึกษาในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน จาก 225 เขต มีนโยบายส่งเสริม
ความรู้และสร้างจิตสำนึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคที่เป็น มิตร กับสิ่งแวดล้อม
7. สถานศึกษาต้นแบบนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จำนวน 15,000 โรงเรียน
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการนำ 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิต และบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม จำนวน 6,000 โรงเรียน
9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต มีการทำนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้าง จิตสำนึกด้านการผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิ ตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ
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2. สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ และมี
ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะ มาใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้าน
การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ
5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการดำเนิน
กิจกรรมประจำวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ
Paper less
6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำ งานวิจัยด้านการสร้าง
สำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
7. ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ ในโรงเรียนการ
จัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0
8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้เป็น
สำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
และชุมชน
มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
1. จัดทำ Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนว ทางการดำเนินการให้องค์ความรู้และสร้าง
จิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. จัดทำคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอื่น ๆ
3. จัดทำเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำและชุมชนคาร์บอนต่ำและพัฒนา วิทยากรให้ความรู้
เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ำ
4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทำหน่วยการเรียนรู้ในเรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็น
กับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับ ปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนา
ระบบข้ อ มู ล สารสนเทศการเก็ บ ข้ อ มู ล การลดก๊ า ซที ่ ม ี ผ ล ต่ อ ปรากฏการณ์ ภ าวะเรื อ นกระจก เช่ น
คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูป แบบการเปรียบเทียบและ การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน
5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำ Road Map เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการ
โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ
6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ใน 6 ศูนย์ 4 ภูมิภาค
7. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม เรื่องการผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค
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8. จัดสรรงบประมาณ ดำเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ 255 เขต เพื่อดำเนินการต่อ
ยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมและ
ยกระดับสำนักงานเขตพื้นที่ต้นแบบ 225 เขต และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการ สำนักงานสีเขียวและ
สถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)
10. พัฒนา ยกระดับ สถานศึกษา นำร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา ด้านการผลิต
และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและ
สัญลักษณ์เบอร์ 5 เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดปริมาณขยะในสำนักงานและสถานศึกษา
11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการ จัดการเรียนรู้เรื่อง
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
12. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมต่อ
ความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือก
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลาก ที่แสดงสัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
13. พั ฒ นานวั ต กรรมโดยใช้ ก ระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนำขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบำบัดน้ำเสีย ลดการใช้เผาและลดใช้
สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อมดี Green
city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ำเสีย ชุมชนผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่ง เรียนรู้ โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริม การบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทำโครงงานด้านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดค่ายเยาวชนวัย
ซนลดคาร์บอนเพื่อโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่นำความรู้จากโรงเรียนต่อยอด สู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอด
สารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 2,000 ชุมชน
17. จัดทำระบบนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์ และนิเทศเชิง
คุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนำเสนอผลงาน และมอบรางวัลเกียรติยศ
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน
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นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
บทนำ
นโยบายด้านการปรับ สมดุ ลและพัฒนาระบบบริ หารจั ดการศึ กษา เป็นนโยบายจุ ดเน้น ที ่ ส ำคั ญ
เนื่องจากเป็นนโยบายที่กระจายอำนาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระ
ในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร งบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป และปรับบทบาทภารกิจ ของหน่วยงานทั้งระดับสำนักงานทั้ง
ส่วนกลาง และระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสร้างของหน่วยงาน ทุกระดับตั้งแต่สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา หน่วยงานสำนักงานเป็นหน่วยงาน ที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่ง เสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นำเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เช่น
Cloud Technology Big Data Technology และ Communication Technology เป็นต้น มาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงาน ทั้งระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต
ความมัธยัสถ์ และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุม ด้าน
การบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป
2. หน่วยงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยน ให้เป็นหน่วยงานให้มีความ
ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล
4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน
5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยี ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ
2. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานส่วนกลางได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงาน
ที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล
3. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง นำนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ
4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
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5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
6. สถานศึกษาทุ กแห่งและหน่ วยงานในสัง กั ดมีระบบฐานข้อมู ลสารสนเทศวิ ช าการ ผู้เรียน ครู
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด
7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์
เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)
8. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง มีแพลตฟอร์ม ดิจิทัล (Digital
Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา
9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผน การจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
1. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
เป็นมาตรการกระจายอำนาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระ ในการบริหารและ
จัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดำเนินการเป็นรายด้าน
หรือทุกด้านได้
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์
หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อำนาจ และโครงสร้างการกำกับดูแลของสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา
(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์
หน้าที่และอำนาจ องค์ประกอบ จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธาน
และกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของกลุ่มสถานศึกษา โดยให้คำนึงถึงหลักธรร
มาภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความหลากหลายและความแตกต่าง
ของสถานศึกษารวมถึงความต้องการ และข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่
(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงาน ด้านธุรการ ด้านการเงิน
การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพื่อมิให้งานดังกล่าว เป็นภาระที่เกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่
การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์
ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอำนาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามี
ความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
(5) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติ
การและดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความเป็นอิสระในการ
บริหารจัดการศึกษา
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(6) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน
ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการ แบบกลุ่มโรงเรียน การ
สอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น
(7) สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั ้ นพื ้นฐาน และสำนั ก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษา ยกระดับ
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ทักษะอาชีพ และ
ทักษะชีวิต
(8) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำผลการประกัน
คุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อการปรั บปรุง พัฒนาสถานศึกษาให้
มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
(9) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน
ให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกั บการ
พัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
(10) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา จัดอบรม
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความ เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับ
การปฏิบัติหน้าที่
(11) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจให้อย่างเป็นอิสระ ในการบริหารและ
จัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดำเนินการเป็นรายด้าน
หรือทุกด้านได้
(12) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพื่อทำหน้าที่
ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
2. พัฒนาสำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงาน มีความทันสมัย
อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสำนักงานทั้งระดับ สำนักงานส่วนกลาง และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุ ง และพัฒนาสำนักงานส่วนกลาง และสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ให้
เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพื่อการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานส่วนกลาง และสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้ระบบการบริหาร
จัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานตามหลักการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment : ITA)
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(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน
(4) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-based Management)
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ “CLUSTERs”
(5) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่
(6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ
(7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและพื้นที่
(8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา
(9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร เพื่อการศึกษา
3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อ เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการ
จัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา
เป็นมาตรการที่เน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ จัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการปฏิรูปการคลัง โดยการจัดสรรงบประมาณตรงไป
ยัง ผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือ สำคัญ ในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้าประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรร งบประมาณได้อย่างถูกต้อง ลดความ
ซ้ำซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถกำหนด เงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้เรียน
กลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูล กับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยัง
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุนผู้เรียนและ
สถานศึกษาโดยตรง
(2) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร จัดการงบประมาณ
อุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง
(3) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ ตัวตนของผู้เรียน เพื่อลด
ความซ้ ำ ซ้ อ นในการจั ด สรรงบประมาณ โดยจะทำการแลกเปลี ่ ย น ข้ อ มู ล นั ก เรี ย นรายบุ ค คล กั บ
กระทรวงมหาดไทย
(4) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา โดยผ่านระบบธนาคาร
4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการ ทำงานที่เป็นดิจิทัล
เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
เป็ น มาตรการในการประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล (Digital Technology) มาใช้ ในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data
Technology) เพื ่ อ เชื ่ อ มโยงข้ อ มู ล ด้ า นต่า ง ๆ ตั ้ ง แต่ ข ้ อ มู ล ผู ้ เ รี ย น ข้ อ มู ล ครู ข้ อ มู ล สถานศึ ก ษา ข้ อ มู ล
งบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น มาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน
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เป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูล ในการวางแผนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ นำ Cloud Technology มาให้บริการ แก่หน่วยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaS
PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงานสำนักงาน เช่น ระบบ
แผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพื่อเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันทั้งองค์กร
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ นำ Cloud Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัด ทุกระดับทั้งในรูปแบบ
Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ SaaS
(2) ศึกษา วิเคราะห์ นำ Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูล ของนักเรียนในฐานข้อมูล
ต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ
(3) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจ ด้านบริหารจัดการศึกษาทั้ง
ระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยน และบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้งภายในและ
นอกสังกัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลางสำหรับใช้ในการพิสูจน์ ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการทำงานร่วมกับ
แพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ
(4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง และบูรณา
การข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมู ล
รายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง
และศักยภาพบุคคลของประเทศ นำไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
(5) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้อง กับความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจน
พัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่
สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
กลยุทธ์ที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา
1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แก้ปัญหา
1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณา
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2.2 มีระบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาชีพที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ประเด็นพิจารณา
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
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ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานบู ร ณาการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ ม ิ ช อบ จากนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ข องสำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โรงเรียน
ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จัดทำโครงการสนองนโยบายและยุ ทธศาสตร์ เพื ่อพัฒนาคุ ณภาพของผู ้เ รี ย น
ประจำปีการศึกษา 256๓
ลำดับ
โครงการ
1) งานวิชาการ
1.1 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
1.๒ โครงการวันสำคัญ
1.๓ โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
๑.๔ โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
รวมงบประมาณงานวิชาการ
2) งานบุคลากร
2.๑ โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ
2.๒ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติและปฏิคม
รวมงบประมาณงานบุคลากร
๓) งานบริหารทั่วไป
๓.๑ โครงการปรับปรุงห้องส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
รวมงบประมาณงานบริหารทั่วไป
รวมจำนวนเงินทั้งหมด

งบประมาณ
10,000 บาท
3,326,640 บาท
20,000 บาท
3,356,640 บาท
480,570 บาท
330,510 บาท
811,080 บาท
52,๐๐๐ บาท
52,๐๐๐ บาท
4,219,720 บาท

หมายเหตุ
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วิชาการ
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โครงการ
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
นายบุญวัฒน์ มหาทรัพย์, นางสาวจันทร์เพ็ญ ภูมิ่งเดือน,
นางเกศรา อำนาจ, นางสาวแพรไหม พระเกตุเมือง, นายอาจกิจ อมรอรช
1 พฤษภาคม 2563 – 30 เมษายน 2564
ต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ
ลักษณะโครงการ
สอดคล้องกับนโยบาย
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน 5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
สอดคล้องกับมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
สอดคล้องกับภารกิจ งานบริหารงานวิชาการ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กล่าวถึง การจัดการศึกษาในมาตรา 22 ว่าการ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักการว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมี
ความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็ม
ศักยภาพ และจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 นั้นมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มี
ปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิต
แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตัง้ แต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้
ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิ
วัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ดังนั้นโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จึงจัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้พัฒนา
ทางด้านสติปัญญา ทางด้านร่างกาย ทางด้านอารมณ์ และทางด้านสังคม ในสังคมปัจจุบันมีความเจริญและ
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีมากมาย และ การส่งเสริมเศรษฐกิจพอพียง เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้
เกิดกับนักเรียน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ นักเรียนสามารถเรียนรู้ในโรงเรียน
ได้อย่างมีความสุข เรียนรู้โดยเน้นนักเรียนลงมือปฏิบัติจริงได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ได้นำไปสู่การ
เรียนรู้การประกอบอาชีพและภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง

90
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กิจกรรมการเรียนการสอนในสาระต่าง ๆ
2.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในปรัชญาเศรษกิจพอเพียง
2.3 เพื่อเพิ่มแหล่งเรียนรู้เรื่องภายในโรงเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
- นักเรียนร้อยละ 90 เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต
3.2 ด้านคุณภาพ
- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปบูรณาการใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้
- นักเรียนมีทักษะอาชีพและสามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
4. วิธีการดำเนินงาน
ลำดับ กิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
1
สวนเกษตรพอเพียง
16 พฤษภาคม 2563 – ครูบุญวัฒน์และ
- จัดสรรพื้นที่ในการทำแปลงผักสวนครัว 15 พฤษภาคม 2564
ครูวีระพงษ์
- จัดหาเมล็ดพืชเพื่อดำเนินการเพาะปลูก
- จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะปลูก
เพิ่มเติม เช่น บัวรดน้ำ
ส้อมพรวนดิน จอบ เสียม ถังน้ำ ปุ๋ยเป็นต้น
- จัดทำพื้นที่เก็บอุปกรณ์เกษตร
2
บ้านพ่อพอเพียง
16 พฤษภาคม 2563 – ครูบุญวัฒน์และ
- จัดสรรพื้นที่ในการทำการเกษตรตามแนว 15 พฤษภาคม 2564
ครูแพรไหม
เกษตรทฤษฎีใหม่
- จัดหาเมล็ดพืชและสัตว์เลี้ยง
- จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะปลูกและ
ดูแลรักษาเพิ่มเติม
3
กิจกรรมอาชีพดีมีอนาคต
16 พฤษภาคม 2563 – ครูเกศราและครู
- ดำเนินการเชิญวิทยากรในแต่ละอาชีพมา 15 พฤษภาคม 2564
จงรัก
ให้ความรู้ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม
4
ปุ๋ยอินทรีย์
16 พฤษภาคม 2563 – ครูสังวรณ์
- ปรับปรุงพื้นที่ทำปุ๋ยอินทรีย์
15 พฤษภาคม 2564
และคุณอาจกิจ
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการทำปุ๋ย
อินทรีย์
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ลำดับ กิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
5
ขยะเปียกในครัวเรือน
16 พฤษภาคม 2563 – ครูจันทร์เพ็ญ
- ปรับปรุงพื้นที่ทำปุ๋ยจากขยะเปียกใน
15 พฤษภาคม 2564
ครัวเรือน
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการทำปุ๋ย
ขยะเปียก
6
สวนสมุนไพร
16 พฤษภาคม 2563 – ครูบุญวัฒน์และ
- จัดสรรพื้นที่ในการทำสวนสมุนไพร
15 พฤษภาคม 2564
ครูอาจกิจ
- จัดทำป้ายให้ความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณของ
สมุนไพร
5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินงาน
1 พฤษภาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
6. งบประมาณ
งบประมาณ จำนวน 15,000 บาท
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 สวนเศรษฐกิจพอเพียง
1.จัดซื้ออุปกรณ์การเกษตร และปรับปรุงพื้นที่ทำ
**5,000
การเกษตร
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมอาชีพดีมีอนาคต
1.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม
10,000
กิจกรรมที่ 4 ปุ๋ยอินทรีย์
1.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำปุ๋ย
2,500
กิจกรรมที่ 5 ขยะเปียกในครัวเรือน
1.ปรับปรุงพื้นที่แยกขยะ และซื้อวัสดุอุปกรณ์
2,500
รวม
15,000
**การจัดซื้อครุภัณฑ์ ใช้งบประมาณจากโครงการบริหารจัดการงบประมาณฯ
7. ผลผลิต (Output)
7.1 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทุกคน
7.2 นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ
อาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทุกคน
8. ผลลัพธ์ (Outcome)
8.1 นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงดีขึ้น
8.2 นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนมีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต
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9. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ด้านปริมาณ
นักเรียนร้อยละ 90 เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ร้อยละ 90
นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต
ร้อยละ 90
ด้านคุณภาพ
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมี
ทักษะอาชีพสามารถนำไปบูรณาการใช้ในชีวิตประจำวันได้
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณธรรมจริยธรรมและ
ลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรมีความเข้าใจในปรัชญาเศรษกิจพอเพียง สามารถนำความรู้
ไปต่อยอดในอนาคตได้มีแหล่งเรียนรู้เรื่องภายในโรงเรียนเพิ่มขี้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของโรงเรียน
ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ
(นายบุญวัฒน์ มหาทรัพย์)
ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์ )
รองผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
ลงชื่อ............................................ผู้อนุมตั ิโครงการ
(นางกาญจนา คล้ายพุฒ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

93
โครงการ
วันสำคัญ
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวกัลย์สุดา แป้นแก้ว
ระยะเวลาดำเนินการ
1 พฤษภาคม 2563 – 30 เมษายน 2564
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
สอดคล้องกับนโยบาย
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาพทางสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สอดคล้องกับมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
สอดคล้องกับภารกิจ งานวิชาการ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
1. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการ
พัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับแนวทางศีลธรรมและวัฒนธรรมนั้นจะต้องได้รับการ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง มองเห็นคุณค่าและความซาบซึ้ง ยอมรับและปฏิบัติอย่าง
เหมาะสม โรงเรียนในฐานะที่เป็นที่ฝึกฝนอบรมนักเรียนจำเป็นที่ต้องแสวงหาแนวทางที่จะเสริมสร้างให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องในทุกๆ ด้าน และมีการอยู่ร่วมกันในสัง คมอย่างมี
ความสุข การที่นักเรียนจะตระหนักและเห็นความสำคัญของวันสำคัญได้ดีและชัดเจน นอกจากจัดกิจกรรม โดย
สอดแทรกในการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้แล้ว ยังจัดกิจกรรมให้นักเรียน
มีส่วนร่วม ซึ่งเป็นกิจกรรมวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน วันสำคัญของชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
เห็นคุณค่าและความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ เรียนรู้ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี วัฒนธรรมของไทย แสดงออกอย่างเหมาะสม อันเป็นวิธีการหนึ่งที่สร้างความเข้าใจในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ในห้องเรียน สู่การปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน ทำให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ เอื้ออาทรต่อผู้อื่น รวมถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง ซึ่งส่งผลต่อการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในสังคมต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักถึงความสำคัญ และสามารถเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับวันสำคัญของชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ได้
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการของวันสำคัญของชาติ ศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์ได้
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาจนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักถึงความสำคัญ และ
สามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญของชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ได้
2) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาจนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการของวันสำคัญของชาติ
ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ได้
3.2 ด้านคุณภาพ
1) ผู้เรียนเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมวันสำคัญ สามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญของชาติ
ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์
2) ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการของวันสำคัญของชาติ ศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์ได้
4. การดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 วันสุนทรภู่
2 วันภาษาไทย
3 วันงดสูบบุหรี่โลก
4 วันต่อต้านยาเสพติด
5 วันสถาปนาลูกเสือ
6 วันวชิราวุธ
7 วันเด็กแห่งชาติ
8
9
10
11

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายกาญจพงษ์ เกิดประเสริฐ และทีมงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
วันสิ่งแวดล้อมโลก
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วันสิ่งแวดล้อมไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วันดินโลก
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ระยะเวลา หมายเหตุ
มิ.ย. 2563
ก.ค. 2563
พ.ค. 2563
มิ.ย. 2563
ก.ค. 2563
พ.ย. 2563
ม.ค. 2564
มิ.ย. 2563 ส.ค. 2563
ธ.ค. 2563
ธ.ค. 2563

ที่
12
13
14

กิจกรรม
วันคริสต์สมาส
วันตรุษจีน
วันวิสาขบูชา

15

16

วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชินี
วันไหว้ครู

17

วันอาสาฬหบูชา

18

วันเข้าพรรษา

19

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว
20 วันแม่แห่งชาติ (พระ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
พันปี)
และวัฒนธรรม
5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ 16 พฤษภาคม 2563 - 15 พฤษภาคม 2564
สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
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ระยะเวลา หมายเหตุ
ธ.ค. 2563
ม.ค. 2564
พ.ค. 2563
มิ.ย. 2563

มิ.ย. 2563
ก.ค. 2563
ก.ค. 2563
ก.ค. 2563

ส.ค. 2563

6. งบประมาณ
6.1 งบประมาณ จำนวน 130,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
งบประมาณ
1 วันสุนทรภู่
2 วันภาษาไทย
10,000
3 วันงดสูบบุหรี่โลก
4 วันต่อต้านยาเสพติด
5 วันสถาปนาลูกเสือ
6 วันวชิราวุธ
7 วันเด็กแห่งชาติ
100,000

ระยะเวลา
มิ.ย. 2563
ก.ค. 2563
พ.ค. 2563
มิ.ย. 2563
ก.ค. 2563
พ.ย. 2563
ม.ค. 2564
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8
9
10
11
12
13
14
15

วันสิ่งแวดล้อมโลก
มิ.ย. 2563
วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์
10,000 ส.ค. 2563
วันสิ่งแวดล้อมไทย
ธ.ค. 2563
วันดินโลก
ธ.ค. 2563
วันคริสต์สมาส
ธ.ค. 2563
วันตรุษจีน
ม.ค. 2564
วันวิสาขบูชา
พ.ค. 2563
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
- มิ.ย. 2563
พระบรมราชินี
16 วันไหว้ครู
มิ.ย. 2563
17 วันอาสาฬหบูชา
ก.ค. 2563
18 วันเข้าพรรษา
ก.ค. 2563
19 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
5,000 ก.ค. 2563
พระเจ้าอยู่หัว
20 วันแม่แห่งชาติ (พระพันปี)
5,000 ส.ค. 2563
รวม
130,000
**การจัดซื้อครุภัณฑ์ ใช้งบประมาณจากโครงการบริหารจัดการงบประมาณฯ
7. ผลผลิต (output)
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาจนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักถึงความสำคัญ และ
สามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญของชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ได้
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาจนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการของวันสำคัญของชาติ
ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ได้
8. ผลลัพธ์ (Outcomes)
1. ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมวันสำคัญ สามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญของชาติ
ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์
2. ผู้เรียนทุกคนปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการของวันสำคัญของชาติ ศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์ได้
9. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักถึงความสำคัญ และ ร้อยละ 100
สามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญของชาติ ศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์ได้
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการของวันสำคัญของ
ร้อยละ 100
ชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ได้
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10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักถึงความสำคัญ และสามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
วันสำคัญของชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ได้
2. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการของวันสำคัญของชาติ ศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์ได้
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ
( นางสาวกัลย์สุดา แป้นแก้ว )
หัวหน้าโครงการวันสำคัญ
ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์ )
รองผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นางกาญจนา คล้ายพุฒ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
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ชื่อโครงการ
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
นางสาวอมรรัตน์ กมลและทีมงาน
1 พฤษภาคม 2563 – 30 เมษายน 2564

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
สอดคล้องกับนโยบาย
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
สอดคล้องกับมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้
เรียนเป็นสำคัญ
สอดคล้องกับงานตามภารกิจ งาน บริหารงานทั่วไป
..............................................................................................................................................................................
1.หลักการและเหตุผล
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ เป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตาม
รอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และตามพระราชประสงค์ของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวง ศึกษาธิการ(มล.ปนัดดา ดิศกุล) ดำเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบ กลยุทธ์ชาติเกี่ยวกับเรื่อง
คุณธรรม โดยร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษา
สำหรับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ อีกทั้งรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อให้
เยาวชนทุกคน มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ดังนั้นการพัฒนาคุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติจึงมีความจำเป็นมากจึงได้จัดทำโครงการ “โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ”ขึ้นเพื่อพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนตระหนักรู้ เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล และซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรม
ความดีอย่างเป็นธรรมชาติ
รูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนและทำได้ง่ายเป็นการลงทุนต่ำแต่ได้กำไร
มาก และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนได้จริง โดยหลักการของโรงเรียนคุณธรรมสามารถ
นำไปใช้ได้กับโรงเรียนทุกศาสนา ไม่ผูกขาดกับศาสนาใด เปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสากลที่ช่วยให้พฤติกรรมที่
ไม่พึง ประสงค์ ในโรงเรียน ลดลง และส่ง เสริม ให้ เกิ ดพฤติกรรมที ่พ ึง ประสงค์ เพิ่มขึ้น ด้วยเหตุ ผ ลและ
ความสำคัญดังกล่าวกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. บูรณาการ “ค่ายยุวชนคนคุณธรรมและสร้างคนดีให้บ้านเมือง” ขึ้น เพื่อช่วยกันสร้างคนดีให้
บ้านเมืองต่อไป
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับ
คุณค่าแห่งคุณธรรมความดีงามอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบ ชั่วดีและภูมิใจในการทำดี
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2.2 เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือ
จากหน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีความต่อเนื่อง
3.เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
3.1.2 โรงเรียนคุณธรรมมีผลการประเมินมาตรฐาน สมศ.ระดับดีขึ้นไป
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู้บริหาร ครู และนักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะ
ของโรงเรียนคุณธรรม
3.2.2 นักเรียนทุกคนในสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำด้านคุณธรรม ปลอดอบายมุข เป็น
แบบอย่างได้
4. ขั้นตอนดำเนินงาน
ที่

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์ กรกฎาคม 2564
คนดี
-ประชุมชี้แจงแนวทางการผลิตและพัฒนา
นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี
-จัดทำคำสั่งและประชุมคณะทำงาน
-เตรียมการด้านพัสดุและงบประมาณ
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม
และ 1,000 คุรุชนคนคุณธรรม
สิงหาคม 2563
กิจกรรมการจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรมอันเป็น
ความร่วมมือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และโรงเรียน
ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้นำครูและนักเรียนในการดำเนินโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ในการจัดทำโครงงานคุณธรรมใน
สถานศึกษา โดยนำไปสู่การนำเสนอผลงาน
ผู้บริหารและครูในระดับเขตตรวจราชการ
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโควการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวอมรรัตน์ กมล
และทีมงาน

นางสาวอมรรัตน์ กมล
และทีมงาน
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ที่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ตุลาคม 2563

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน
นางสาวอมรรัตน์ กมล
กิจกรรมต่อเนื่องจากการดำเนินโครงการ
และทีมงาน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยมีการให้ความรู้ในการ
จัดทำโครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียนแก่คณะครู
และนักเรียน และจัดให้มีการประกวด 1 ห้องเรียน
1 โครงงานคุณธรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรมภายในสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมครอบครัวที่สาม
ตุลาคม 2563
นางสาวอมรรัตน์ กมล
กิจกรรมขยายผลการดำเนินโครงการโรงเรียน
และทีมงาน
คุณธรรม สพฐ. สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพสู่
โรงเรียนคุณธรรม ระดับ 4 ดาว
5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
1 พฤษภาคม 2563 – 30 เมษายน 2564
สถานที่ ณ ห้องประชุมประถมยูงทอง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ และนอกสถานที่
6.งบประมาณ
6.1 งบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา จำนวน 20,000 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี
ค่าใช้จ่าย
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
20,000
รวม
20,000
**การจัดซื้อครุภัณฑ์ ใช้งบประมาณจากโครงการบริหารจัดการงบประมาณฯ
7. ผลผลิต (output)
7.1 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่เสริมสร้างมีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
7.2 โรงเรียนคุณธรรมมีผลการประเมินมาตรฐาน สมศ.ระดับดีขึ้นไป
8. ผลลัพธ์ (outcome)
8.1 ผู้บริหาร ครู และนักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะ
ของโรงเรียนคุณธรรม
8.2 นักเรียนทุกคนในสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำด้านคุณธรรม ปลอดอบายมุข เป็น
แบบอย่างได้
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9. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหาร ครู และนักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง ร้อยละ 100
ประสงค์ตามคุณลักษณะของโรงเรียนคุณธรรม
2. นักเรียนทุกคนในสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำด้าน
ร้อยละ 100
คุณธรรม ปลอดอบายมุข เป็นแบบอย่างได้
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 บุคลากรและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้นและพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ลดลง
10.2 โรงเรียนมีการดำเนินงานพัฒนาตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
(ลงชื่อ).................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวอมรรัตน์ กมล)
หัวหน้าโครงการ
(ลงชื่อ)................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์ )
รองผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
(ลงชื่อ).................................................ผู้อนุมัตโิ ครงการ
(นางกาญจนา คล้ายพุฒ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
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โครงการ
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
นายสังวรณ์ เดชมัด
1 พฤษภาคม 2563 – 30 เมษายน 2564

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
สอดคล้องกับนโยบาย
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ ที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
สอดคล้องกับมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
สอดคล้องกับงานตามภารกิจ งาน บริหารงานวิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
การศึกษาเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพมีความสามารถที่จะปรับตัวได้
อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความเหมาะสมตามกาลเวลาและของ
สังคมไทย ดังปรากฏจากนโยบายทางการปฏิรูปการศึกษาให้ความสำคัญสูงสุดกับการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึ ด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน เน้นการ
ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้คนสามารถพัฒนาสู่การเป็นคนที่สมบูรณ์ คือ เป็นคนดี คนเก่ง และมี
ความสุขอย่างแท้จริง
ดังนั้น โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จึงได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ และหลักการในการจัดการศึกษา ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมหลัก 12 ประการ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยมหลัก 12
ประการ
2.2 เพื่อให้ผู้เรียนยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
2.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีมีจิตสาธารณะ ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผู้เรียนทุกคนได้พัฒนาคุณคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.2 เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา
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4. วิธีการดำเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1 กิจกรรมที่ 1 ค่ายคุณธรรมนำชีวิต ชั้น ป.1 - ป.6
ครูสังวรณ์, ครู
ขั้นตอนการดำเนินงาน
อมรรัตน์,
เข้าค่ายคุณธรรมนำชีวิต ในระดับชั้น ป.1 ถึง ป.5
สิงหาคม 2563
แบบวันเดียว
เข้าค่ายคุณธรรมนำชีวิต ในระดับชั้น ป.6 ค้างคืน 3
วัน 2 คืน
2 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา
มกราคม 2564 ครูสังวรณ์, ครู
“มัคนายกน้อย”
อมรรัตน์,
ขั้นตอนการดำเนินงาน
4.1 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
1 พฤษภาคม 2563 – 30 เมษายน 2564
สถานที่ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์และวัดปัญญานันทาราม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
6. งบประมาณ
6.1 งบประมาณ - บาท (เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรที่ 1 ค่ายคุณธรรมนำชีวิต ชั้น ป.6
ค่ารถ,ค่าวิทยากร,ค่าอาหารว่าง,ค่าที่พัก, ค่าไวนิล,ค่าอาหาร
กิจกรรที่ 2 ค่ายคุณธรรมนำชีวิต ชั้น ป.1 - ป.5
ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าอาหาร,อาหารว่าง,ไวนิล
กิจกรรที่ 3 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
ส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา “มัคนายกน้อย”
1.1 ค่าป้ายสื่อต่างๆ
**การจัดซื้อครุภัณฑ์ ใช้งบประมาณจากโครงการบริหารจัดการงบประมาณฯ
7. ผลผลิต ( Output)
ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายคุณธรรมนำชีวิต และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำ
การศึกษา “มัคนายกน้อย” ในระดับชั้น ป.1 - ป.6
8. ผลลัพท์ (Outcome)
8.1 ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายคุณธรรมนำชีวิต ชั้น ป.1 - ป.6
8.2 ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา “มัคนายกน้อย”
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9. ตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ด้านปริมาณ
1.ผู้เรียนทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ร้อยละ 100
2.ผู้เรียนทุกคนยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
ร้อยละ 100
3.ผู้เรียนทุกคน มีจิตสาธารณะ ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม
ร้อยละ 100
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์กิจกรรมที่โครงการกำหนด อย่างมี
ประสิทธิภาพในระดับดีมาก
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
มีจิตสาธารณะ ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม
ลงชื่อ..............................ผู้เสนอโครงการ
(นายสังวรณ์ เดชมัด)
ลงชื่อ...............................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์ )
รองผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
ลงชื่อ................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางกาญจนา คล้ายพุฒ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
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บุคลากร
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ
นางจีรพร จั่นอุไร นางสุพรรณนิภา ทองมอญ และนางกาญจนา ประยงค์แย้ม
และทีมงาน
ระยะเวลาการดำเนินงาน 1 พฤษภาคม 2563 – 30 เมษายน 2564
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
สอดคล้องกับนโยบาย
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
สอดคล้องกับ มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการชอง
ผู้บริหารสถานศึกษา
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
สอดคล้องกับงานตามภารกิจ งานบริหารงานบุคคล
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ
สัง คม การเมือง การศึกษา ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดัง นั้น อง ค์การทั้ง หลายตลอดจน
สถานศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อม และปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การที่สถานศึกษาจะ
ดำรงอยู่ได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะต้องมีความรู้
ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานภายใต้กระแสของการเปลี่ยนแปลงอย่างมืออาชีพจึงจะสามารถพัฒนา
ผู้เรียนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ มีข้าราชการครูจำนวน 75 คน ประกอบด้วยคณะครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีความจำเป็นต้อง
ดำเนินการพัฒนาครูทั้งระบบ เพื่อส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและนักเรียนในสังกัด โรงเรียน
ประถมศึกษาธรรมศาสตร์จึงจำเป็นต้องดำเนินการพัฒนา เพิ่มพูนศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2.2 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูป แบบที่
หลากหลาย
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ได้เข้ารับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ
3.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ได้รับการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์เป็นครูมืออาชีพ
3.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์จัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบที่หลากหลาย
4. กิจกรรมที่สำคัญและการดำเนินการ
ระยะเวลา
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ผูร้ ับผิดชอบ
ดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนา
1 - 4 พฤษภาคม นางจีรพร จั่นอุไร
หลักสูตรสถานศึกษา
2563
นางสุพรรณนิภา ทองมอญ
ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
นางเบญจมาศ ครุฑนวม
สถานศึกษาให้วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้
นางสาวตวงทอง พงศ์จำรัส
โรงเรียนได้มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สามารถใช้ในการเรียน
นายพิทวัส ประยูรช่วย
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในการ
นางสาวพรพิมล ยศแสน
บริหารภารกิจของรัฐ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มุ่งเน้น
นางสาวธนภัสสรณ์ จันทร์
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเกิดประสิทธิผลต่อ
สุคนธ์
ระบบราชการ โดยให้องค์กรพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
ขั้นตอนการดำเนินงาน
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่
เกี่ยวข้องจำนวน 85 คน ร่วมกันทำกิจกรรมกลุ่ม โดย
เชิญวิทยากรจากภายนอก เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงาน และทำกิจกรรมร่วมกัน
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ที่

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
1 พฤษภาคม
2563 – 30
เมษายน 2564

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพพัฒนาครูและ
บุคลากรตามนโยบายหรือจุดเน้น พัฒนาทั้งภายในและ
ภายนอก
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพพัฒนาครูและบุคลากรตาม
นโยบายหรือจุดเน้น พัฒนา (ภายในหรือภายนอก)
ให้ครูได้พัฒนาศักยภาพเต็มความสามารถ และเพื่อให้
โรงเรียนได้มีครูที่ได้รับการพัฒนาและก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์อย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ความคุ้มค่าในการบริหารภารกิจของรัฐ ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
เกิดประสิทธิผลต่อระบบราชการ โดยให้องค์กรพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
ขั้นตอนการดำเนินงาน
จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพพัฒนาครูและบุคลากรตาม
นโยบายหรือจุดเน้น พัฒนาทั้งภายในและภายนอก และผู้
ที่เกี่ยวข้องจำนวน 85 คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพเพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงานนอกสถานที่
มีนาคม 2564
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเรียนรู้และแสวงหา
ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่คาดหวังว่าจะสามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในหน่วยงานหรืองานในหน้าที่ของแต่ละบุคคล
ได้ โดยเปลี่ยนแปลงบรรยากาศอันซ้ำซากจำเจของงาน
ประจำที่ทำอยู่ไปสู่การพบเห็นสิ่งใหม่ๆ ซึ่งสร้างเสริม
ความคิดริเริ่มในการทำงาน และยังเป็นการสร้างขวัญและ
กำลังใจในการทำงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขั้นตอนการดำเนินงาน
- ศึกษาดูงานนอกสถานที่

ผู้รับผิดชอบ
นางสุพรรณนิภา ทองมอญ
นางจีรพร จั่นอุไร
นางเบญจมาศ ครุฑนวม
นางสาวตวงทอง พงศ์จำรัส

นางสุพรรณนิภา ทองมอญ
นางเบญจมาศ ครุฑนวม
นางสาวตวงทอง พงศ์จำรัส
นางสาวพรพิมล ยศแสน
นางสาวจุฑามาศ เสมสวัสดิ์
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ที่

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอบรมการสร้างห้องเรียนออนไลน์ 1 มิถุนายน 2563 นางจีรพร จั่นอุไร
การอบรมออนไลน์ในการสร้างห้องเรียนออนไลน์ เพื่อให้
นางสุพรรณนิภา ทองมอญ
ครูและบุคลากรได้พัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
นางเบญจมาศ ครุฑนวม
สร้างห้องเรียนออนไลน์ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
นางสาวตวงทอง พงศ์จำรัส
เรียนการสอน มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
นายพิทวัส ประยูรช่วย
และเกิดประสิทธิผลต่อระบบราชการ โดยให้องค์กรพัฒนา
นางสาวพรพิมล ยศแสน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
นางสาวธนภัสสรณ์ จันทร์
ขั้นตอนการดำเนินงาน
สุคนธ์
จัดอบรมออนไลน์ในการสร้างห้องเรียนออนไลน์ คณะครู
และบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 85
คน เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ เพื่อให้ความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงาน และทำกิจกรรมร่วมกัน
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ 5 จัดทำข้อมูลสารสนเทศครูและบุคลากร
1 พฤษภาคม
ขั้นตอนการดำเนินงาน
2563 – 30
5.1 ประชุมวางแผนการจัด ทำข้อ มู ล สารสนเทศครู แ ละ เมษายน 2564
บุคลากร
5.2เชิญวิทยากรภายในเพื่อให้ความรู้
5.3 จัดเตรียมสื่อ วัสดุ/อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการอบรมจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศครูและบุคลากร
5.4 ปฏิบัติงานตามแผน
5.5 ประเมินผลการอบรม
สรุปผลการอบรม

นางสาวดลฤดี เพ็ชรชะ
นายพิทวัส ประยูรช่วย
นางสาวกาญจนา ประยงค์
แย้ม
นางสาวณัฐสุดา สัมมาอรรถ
นางสาวศิริลักษณ์ โคตรมณี

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
ระยะเวลา
1 พฤษภาคม 2563 – 30 เมษายน 2564
สถานที่
ณ ห้องประชุมประถมยูงทอง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ และนอกสถานที่
6.งบประมาณ
6.1 งบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา จำนวน 480,570 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
1.1ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ครั้งที่ 1)
1.1.1 ค่าอาหารว่าง 6 มื้อ (85 คน x 35 บาท) x 6 มื้อ
1.1.2 ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ (85 คน x 120 บาท ) x 3 มื้อ
1.1.3 ค่าตอบแทนวิทยากร ( 6 ชั่วโมง x 600 บาท ) x 3 วัน
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ครั้งที่2)
1.2.1 ค่าอาหารว่าง 4 มื้อ (85 คน x 35 บาท) x 4 มื้อ
1.2.2 ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ (85 คน x 120 บาท ) x 2 มื้อ
1.2.3 ค่าตอบแทนวิทยากร ( 6 ชั่วโมง x 600 บาท ) x 2 วัน
รวม
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพพัฒนาครูและบุคลากรตามนโยบายหรือจุดเน้น
พัฒนาทั้งภายในและภายนอก
-ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาครูที่โรงเรียนจัดเองหรือส่งไปเข้าร่วมกับหน่วยงานอืน่ ตามนโยบาย
หรือจุดเน้นทั้งภายนอกและภายใน เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ และค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง
รวม
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงานนอกสถานที่
ค่าใช้จ่าย
2.1 ค่าอาหารว่าง 4 มื้อ (89 คน x 35 บาท x 4 มื้อ )
2.2 ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ (89 คน x 120 บาท x 2 มื้อ )
2.3 ค่าอาหารเย็น 2 มื้อ ( 89 คน x 200 บาท x 2 มื้อ )
2.4 ค่าที่พัก 1 คืน (89 คน x 600 บาท x 1 คืน )
2.5 ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น 2 คัน ( 16,000 บาท x 2 คัน x 2 วัน )
รวม
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอบรมการสร้างห้องเรียนออนไลน์
ค่าใช้จ่าย
- ค่าลงทะเบียน (85 คน x 1,000 บาท)
รวม
กิจกรรมที่ 5 จัดทำข้อมูลสารสนเทศครูและบุคลากร
ค่าใช้จ่าย
ค่าวัสดุอุปกรณ์
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น
**การจัดซื้อครุภัณฑ์ ใช้งบประมาณจากโครงการบริหารจัดการงบประมาณฯ
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งบประมาณ

17,850 บาท
30,600 บาท
10,800 บาท
11,900 บาท
20,400 บาท
7,200 บาท
98,750 บาท

100,000 บาท
100,000 บาท

12,460 บาท
21,360 บาท
35,600 บาท
53,400 บาท
64,000 บาท
186,820 บาท

85,000 บาท
85,000 บาท

10,000 บาท
480,570 บาท

111
7.ผลผลิต (output)
7.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ได้เข้ารับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ
7.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ได้รับการพัฒนาการจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศครูและบุคลากร
8.ผลลัพท์ (outcome)
8.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์เป็นผู้มีความรู้ครูมืออาชีพ
8.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์จัดทำข้อมูลสารสนเทศครู
และบุคลากรอย่างเป็นระบบ
9. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ได้รับการ
ร้อยละ 100
พัฒนา
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพใน
รูปแบบที่หลากหลาย
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางจีรพร จั่นอุไร)
ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ
ลงชื่อ ...................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ
( นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์ )
รองผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นางกาญจนา คล้ายพุฒ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
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ชื่อโครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติและปฏิคม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ
นางจีรพร จั่นอุไร นางสุพรรณิภา ทองมอญ และทีมงาน
ระยะเวลาการดำเนินงาน 1 พฤษภาคม 2563 – 30 เมษายน 2564
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
สอดคล้องกับนโยบาย
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
สอดคล้องกับ มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2ฃ2 กระบวนการบริหารจัดการชอง
ผู้บริหารสถานศึกษา
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
สอดคล้องกับงานตามภารกิจ งานบริหารงานบุคคล
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
บุคลากรในองค์กรเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด การสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรเกิดพลังจากภายใน
ให้ต้องการพัฒนาองค์กรให้เจริญรุ่งเรืองวิธีการหนึ่งคือการประกาศคุณงามความดี ให้รางวัลแห่งความดีงาม
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสร้างความภาคภูมิในและการเป็นตั วอย่างที่ดีและเป็นการจุดประกายให้กับบุคลากร
ทั้งองค์กร
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์เห็นความสำคัญของการจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่
บุคลากรในสถานศึกษาให้เกิดความรักและผูกพันในองค์กรทุ่มเทแรงกายแรงใจในการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพเป็นผู้นำในสังคมต่อไปจึงได้จัดทำโครงการยกย่องเชิด
ชูเกียรติ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครูและบุคลากรที่ทำคุณประโยชน์ สร้างชื่อเสียงแก่สถานศึกษา
2.2 เพื่อประกาศคุณงามความดีครูและบุคลากรที่ทำคุณประโยชน์ สร้างชื่อเสียงแก่สถานศึกษา
ต่อสาธารณชน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 จัดงานประกาศความดีกับครูและบุคลากรที่ทำคุณประโยชน์ สร้างชื่อเสียงแก่
สถานศึกษา จำนวน 1 ครั้ง ตามโอกาส
3.1.2 มอบรางวัลให้กับครูและบุคลากรที่ทำคุณประโยชน์ สร้างชื่อเสียงแก่สถานศึกษา
จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
3.1.3 ให้การต้อนรับและรับรองผู้มาเยี่ยมโรงเรียน
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3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรักและผูกพันต่อสถานศึกษา
3.2.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3.2.3 โรงเรียนจัดการศึกษาได้มาตรฐาน
4. วิธีการดำเนินการ
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 ขั้นวางแผน
มีนาคม 2563
นางสุพรรณนิภา ทองมอญ
ขั้นตอนการดำเนินการ
นางจีรพร จั่นอุไร
1.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการยกย่องเชิดชู
นางเบญจมาศ ครุฆนวม
เกียรติ
นางสาวจุฑามาศ เสมสวัสดิ์
1.2 จัดตั้งโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติ
นางสาวดลฤทัย จันทร์เชื้อ
1.3 จัดทำคำสั่งคณะทำงาน
นางสาวดลฤดี เพ็ชรชะ
1.4 ประชุมคณะทำงาน
นางสาวตวงทอง พงศ์จำรัส
1.5 ประสานสถานที่
นายพิทวัส ประยูรช่วย
1.6 เตรียมการด้านพัสดุและงบประมาณ
นางสาวกาญจนา ประยงค์แย้ม
นางสาวศิริลักษณ์ โคตรรมณี
นางสาวธนภัสสรณ์ จันทร์สุคนธ์
นางสาวพรพิมล ยศแสน
กิจกรรมที่ 2 ขั้นดำเนินการตามแผน
กันยายน 2563 นางสาวชะบา จันทร์นวล
ขั้นตอนการดำเนินการ
นายพิทวัส ประยูรช่วย
2.1 กิจกรรมประกาศคุณงามความดี
นางสาวศิริลักษณ์ โคตรมณี
2.2 กิจกรรมถอดประสบการณ์วิชาชีพครู
นางสาวธนภัสสรณ์ จันทร์สุคนธ์
2.3 งานปฏิคม
นางสาวพรพิมล ยศแสน
กิจกรรมที่ 3 นิเทศภายใน
กำกับ ติดตาม

กันยายน 2563

กิจกรรมที่ 4 ประเมินผล
- รวบรวมข้อมูล
- สรุปรายงานเป็นเอกสารรูปเล่ม

มีนาคม 2564

นางจีรพร จั่นอุไร
นางสุพรรณนิภา ทองมอญ
นางเบญจมาศ ครุฑนวม
นางสาวจุฑามาศ เสมสวัสดิ์
นางสาวตวงทอง พงศ์จำรัส
นางสาวพัชรี ทานะพรม
นางสาวตวงทอง พงศ์จำรัส
นางสาวชมพูนุช ไล้ทอง
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5.ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
ระยะเวลา 1 พฤษภาคม 2563 – 30 เมษายน 2564
สถานที่
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
6. งบประมาณ
6.1 งบประมาณ จำนวน 330,510 บาท
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประกาศคุณงามความดี
ค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าทำป้ายประชาสัมพันธ์ ครู นักเรียน ผู้บริหาร ผู้ปกครองที่สร้างคุณงาม
ความดีด้านต่างๆ
1.2 ค่าจัดทำเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
รวม
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมถอดประสบการณ์
ค่าใช้จ่าย
2.1 ค่าอาหารว่าง 6 มื้อ ( 6 มื้อ x 89 คน x 35 บาท )
2.2 ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ ( 3 มื้อ x 89 คน x 120 บาท )
2.3 ค่าอาหารเย็น 2 มื้อ ( 2 มื้อ x 89 คน x 200 บาท )
2.4 ค่าที่พัก 2 คืน ( 2 คืน x 89 คน x 600 บาท )
2.5 ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น 2 คัน (15,000 บาท x 2 คัน x 3 วัน )
รวม
กิจกรรมที่ 3 ปฏิคมและประชุมครูประจำเดือน
ค่าใช้จ่าย
3.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (89 คน x 35 บาท ) x 12 เดือน
รวม

งบประมาณ

5,000 บาท
5,000 บาท
10,000 บาท

18,690 บาท
32,040 บาท
35,600 บาท
106,800 บาท
90,000 บาท
283,130 บาท

37,380 บาท
37,380 บาท

7. ผลผลิต
7.1 จัดงานประกาศความดีกับครูและบุคลากรที่ทำคุณประโยชน์ สร้างชื่อเสียงแก่สถานศึกษา จำนวน
1 ครั้ง
7.2 มอบรางวัลให้กับครูและบุคลากรที่ทำคุณประโยชน์ สร้างชื่อเสียงแก่สถานศึกษา จำนวน 4 กลุ่ม
ได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
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8. ผลลัพธ์
8.1 ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรักและผูกพันต่อสถานศึกษา
8.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
8.3 โรงเรียนจัดการศึกษาได้มาตรฐาน
9. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1.เป็นขวัญและกำลังใจให้กับครูและบุคลากรที่ทำคุณประโยชน์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์
สร้างชื่อเสียงแก่สถานศึกษา
2ประกาศคุณงามความดีครูและบุคลากรที่ทำคุณประโยชน์ สร้าง เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ชื่อเสียงแก่สถานศึกษาต่อสาธารณชน
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูและบุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการทำคุณประโยชน์ สร้างชื่อเสียงให้แก่สถานศึกษาด้วยความภาคภูมิใจ
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางจีรพร จั่นอุไร)
ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติและปฏิคม

ลงชื่อ ...................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ
( นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์ )
รองผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นางกาญจนา คล้ายพุฒ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
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โครงการ
ปรับปรุงห้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวอมรรัตน์ กมล นายสังวร เดชมัดและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
1 พฤษภาคม 2563 – 30 เมษายน 2564
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
สอดคล้องกับนโยบาย
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
สอดคล้องกับมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
สอดคล้องกับภารกิจ งานวิชาการ
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดวิสัยทัศน์ตามนโยบายสำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ว่า “การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มี
คุณภาพระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย” มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ เสมอภาค โดยครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการการจัดการศึกษา และเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อ
คุณภาพการศึกษา ประกอบกับในปัจจุบันนี้สื่อการเรียนรู้ แหล่ง เรียนรู้นอกห้องเรียนมีอย่างหลากหลาย
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก รวดเร็ว ส่งผลให้ความรู้ วิทยาการต่างๆ ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในห้องเรียน
หรือในสถานศึกษา ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติการเรียนรู้และเต็มตามศักยภาพ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงได้มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการลงมือ
ปฏิบัติจริง มีทักษะสำคัญในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกระดับชั้นในการพัฒนาตนเองให้
เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์เห็ น
ความสำคัญจากบริบทข้างต้นจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงห้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถ ทักษะกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม อาทิ ด้านศาสนาพิธี มารยาทไทย
โดยผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้นปฏิบัติจริงผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่
เป็นส่วน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อปรับปรุงห้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนด้านศาสนพิธีและ
มารยาทไทย
2.2 เพื่อสร้างเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ด้านศาสนพิธี มารยาทไทย ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ค่านิยม ที่ดีงาม
2.3 เพื่อผู้เรียนสามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองด้านคุณธรรมจริยธรรมมากที่สุด
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2563 มีห้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจำนวน 1
ห้องเรียน
2) นักเรียนได้เรียนรู้ศาสนพิธีและมารยาทไทยที่ดีงาม ผ่านการลงมือปฏิบัติได้ถูกต้อง ร้อยละ 100
3.2 เชิงคุณภาพ
1) มีห้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการพัฒนาการ
เรียนการสอน
2) มีการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่เน้นการลงมือปฏิบัติ
4. วิธีการดำเนินงาน
ระยะเวลา
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินงาน
1 กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงห้องส่งเสริมคุณธรรม
มิ.ย 2563
นางสาวอมรรัตน์ กมล
จริยธรรม
นายสังวร เดชมัด
ชั้นตอนการดำเนินงาน
และคณะครูกลุ่มสาระ
1.1 เขียนโครงการปรับปรุงห้องส่งเสริมคุณธรรม
การเรียนรู้สังคมศึกษา
จริยธรรม เพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน และ
ศาสนาและวัฒนธรรม
งบประมาณ
1.2 ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ปรับปรุงห้องส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อใช้ตามระเบียบงานพัสดุ
1.3 ดำเนินการติดตั้งครุภัณฑ์บางประการที่
จำเป็นต้องจ้างช่างมาดำเนินการติดตั้งให้
1.4 ตรวจสอบความเรียบร้อย และความพร้อมใน
การใช้งานของครุภัณฑ์หากมีข้อแก้ไขให้ปรับปรุง
แก้ไขก่อน
1.5 สรุปผลการปรับปรุงห้องส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
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5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
1 กรกฎาคม 2563 – 30 เมษายน 2564
6. งบประมาณ
6.1 งบประมาณ จำนวน - บาท
6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงห้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ชั้นตอนการดำเนินงาน
1.1 โต๊ะหมู่บูชา พร้อมเครื่องสักการะ
1.2 ซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ พร้อมติดตั้ง
1.3 ตู้อเนกประสงค์ จำนวน 2 ตู้
รวม

งบประมาณ

**20,000
**25,000
**7,000
-

**การจัดซื้อครุภัณฑ์ ใช้งบประมาณจากโครงการบริหารจัดการงบประมาณฯ
7. ผลผลิต(output)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2563 มีแหล่งเรียนรู้เป็นห้องส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการพัฒนาการเรียนการสอน
8. ผลลัพธ์ (outcome)
8.1 มีการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่เน้นการลงมือปฏิบัติ
8.2 นักเรียนได้เรียนรู้ศาสนพิธีและมารยาทไทยที่ดีงาม ผ่านการลงมือปฏิบัติได้ถูกต้อง ร้อยละ 100
9. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2563 มีแหล่งเรียนรู้เป็น
1 ห้องเรียน
ห้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สภาพแวดล้อม
ร้อยละ 100
เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนการสอน
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ด้านนักเรียน
ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับควสนุกสนานเพลิดเพลิน
ด้วยสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการพัฒนาการเรียนการสอนสามารถต่อยอดความรู้ให้เข้ากับชีวิตประจำวัน ผู้เรียนมี
ความรู้ด้านศาสนพิธี มารยาทไทย ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม ที่ดีงาม

120
ด้านครู
ครูได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ด้านโรงเรียน
สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนการสอนที่มุ่งให้เกิดคุณธรรม จริยธรรมและการเรียนรูท้ ี่
มีประสิทธิภาพ
ลงชื่อ..................................... ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวอมรรัตน์ กมล)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลงชื่อ..................................... ผู้เห็นชอบโครงการ
( นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์)
รองผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
ลงชื่อ..................................... ผู้อนุมัติโครงการ
(นางกาญจนา คล้ายพุฒ)
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