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หลักการและเหตุผล 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กําหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํา 

รับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดที่ 7 

ระดับ ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณาจาก

ผลสําเร็จของการ ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศกึษา เพ่ือขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรชาติวาดวย การปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการขอรองเรียนเร่ืองการ

ทุจรติ การปฏิบัติหรือละเวน การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 

2562และขอกลาวหาครู บุคลากร ทางการศึกษา ที่ไมไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความรับผิดชอบตอ

ประชาชน ไมมคีุณธรรม ไมมีจริยธรรม ไม คํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง และไมมีธรรมาภิบาล ตามที่มี

กฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการท่ี เก่ียวของไดกําหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 การ

ตรวจสอบและนําเร่ืองรองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวน ขอเท็จจริง การแจงตักเตือน ดําเนินคดี หรืออื่นๆ 

ตามระเบียบ ขอกฎหมายที่กําหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น โรงเรียนประถมศกึษาธรรมศาสตรไดทําการ ศึกษาและวิเคราะหขอมูล

จากแผนปฏิบัติการปองกันและ ปราบปรามการทุจริตสถานศกึษา และผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต สถานศกึษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกําหนดใหสถานศึกษา

ตองจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ ปราบปรามการทุจริตในหนวยงานของตน เพื่อสนับสนุนและสอดคลอง

กับยุทธศาสตรวาดวยการปราบปรามการ ทุจรติสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร ดังนี้  

ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

ยุทธศาสตรท่ี 2 บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

ยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและปราบปราม

การ ทุจริตสถานศึกษา  

วิสัยทัศน  

“มุงจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  ระดับมาตรฐานสากล  สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบน

พ้ืนฐานของความเปนไทยและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน”  

 

 



พันธกิจ  

1. จัดการเรียนรูท่ีใหผูเรยีนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning )  เนนทักษะ

กระบวนการใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะห  คิดแกปญหา  และการคิดสรางสรรคในทุกกลุมสาระการเรียนรู  

ทั้งในและนอกหองเรียนใหผูเรยีนมีทักษะการเรยีนรูในศตวรรษที่  21  

2. นอมนําแนวพระราชดําริและพระบรมราโชบายมาใชในการจัดการเรียนการสอนอยางย่ังยืน  ตาม

แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. สงเสริมสนับสนุนผูปกครอง  ชุมชน  สังคม  และสาธารณชนใหมีความรู  ความเขาใจ สรางความ

ตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และมีสวนรวมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

วัตถุประสงค  

1. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาส ในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางท่ัวถึง  มีคุณภาพและเสมอภาพ 

2. จัดกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียนท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึง

ประสงคตามหลักสูตรสถานศึกษา  ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เนนการทํางานแบบบูรณาการ  มีเคร่ือขายแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 

4. จัดการเรียนรูเชิงบูรณาการ  แบบสหวิทยาการ  เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและการสรางสรรค

นวัตกรรม  เพ่ือสรางมูลคาสอดคลองกับประเทศไทย  4.0 

ยุทธศาสตรและมาตรการ/แนวทางดําเนินงาน  

ยุทธศาสตรท่ี 1 : เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

วัตถุประสงค  

มุงสงเสริมเสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมใหแกสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี

ทัศนคติ วิสัยทัศน ในการรวมกันแกไขและรับผิดชอบตอปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา 

รวมท้ังการรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหทุกภาคสวนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ที่จะเปน

กลไกในการแกไขปญหา การพัฒนา ตลอดจนเปนการวางรากฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจรติใน

ภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 



มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน  

1. สงเสริมการปฏิบัติงานและการดาํเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

1.1 เสริมสรางความรูความเขาใจแกครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ใหปฏิบัติงานและ

ดําเนิน ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 1.2 ประยุกตการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใหเกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ  

1.3 จัดใหมีหลักสูตรการเรียนรูหรือการฝกอบรมเกี่ยวกับการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง แกครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  

2. สงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ไดเรยีนรูและปฏิบัติงานตามหนาที่ดวยหลัก ธรร

มาภิบาล 

2.1 สงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู ความเขาใจ รวมท้ังมีการ

ฝกอบรม เพื่อใหปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  

2.2 สงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ไดประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง 

คุณธรรมและจริยธรรม  

2.3 ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของคร ูบุคลากรทางการ

ศึกษา นักเรียน ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

3. กําหนดใหมีหลักสตูรทางการศึกษาเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

สถานศึกษา  

3.1 จัดใหมีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝกอบรม ดานการปองกันและปราบปราม

การ ทุจริตสถานศึกษา  

3.2 กําหนดใหหลักสูตรดานการปองกันและปราบปรามการทจุริตสถานศึกษา เปนหลักสูตร 

บังคับที่ใชฝกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ  

3.3 สงเสริมแหลงเรียนรูทางวิชาการ ตลอดจนขอมูลขาวสารดานการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตสถานศึกษา 

4. สงเสริมคานิยมการยกยองและเชิดชูความดีความซื่อสัตยสุจรติ และการตอตานการทุจริต  

4.1 สงเสริมการสรางแรงจูงใจใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหนาที่ราชการ

ดวย ความซื่อสัตย สุจริต เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม  



4.2 รณรงค เผยแพรประชาสัมพันธใหสังคมมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคณุคาของการ 

ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  

4.3 สงเสริม เชิดชู หนวยงานหรอืบุคคลท่ีมีผลงานดีเดนดานการปองกันและปราบปรามการ 

ทุจรติสถานศึกษา  

4.4 สงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวนรวมกันสรางคานิยมในการปองกันและปราบปรามการ 

ทุจรติสถานศึกษา 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

สถานศกึษา  

วัตถุประสงค  

มุงประสานความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับทุกภาคสวนในการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา สงเสรมิบทบาทและการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน 

คณะกรรมการ สถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 

เสรมิสรางและพัฒนาเครือขาย ผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาใหเปนกลไกในการ

ตรวจสอบ ถวงดุล รวมถึงการสรางหลักประกัน ความปลอดภัยในการแจงขอมูลหรือเบาะแสในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน  

1. บูรณาการหนวยงานสถานศึกษากับองคกรทุกภาคสวนเพื่อสรางความตระหนักและปลูก

จิตสํานึกการ เปนพลเมืองดี  

1.1 ประสานความรวมมือทางดานขอมูลและการปฏิบัติงานระหวางหนวยงาน

สถานศึกษากับ องคกรทุกภาคสวน  

1.2 สงเสริม สนับสนุน องคกรและบุคลากรทางดานสื่อสารมวลชนใหมีความ

เขมแข็งและเปน อิสระในการทําหนาที่ตรวจสอบและเผยแพรขอมูลขาวสารใหสาธารณชน

รับทราบ  

1.3 สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบอินเทอรเน็ต เพ่ือทําการเผยแพร

ประชาสัมพันธ ในการปองกันและปราบปรามการทุจรติสถานศึกษา โดยมีเว็บบอรดเพ่ือ

ติดตอสื่อสาร ระหวางกัน 



1.4 เสริมสรางและพัฒนาเครือขายผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 

2. สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตดิตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ

มิชอบ  

2.1 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ

สถานศึกษามีความ ตื่นตัวตอสภาพปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา  

2.2 สรางและพัฒนาชองทางในการรับแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหมีความสะดวก

หลากหลาย รวมท้ังสรางหลักประกันความปลอดภัยใหแกบุคคล หนวยงานหรือขอมูลนั้น  

2.3 สงเสริมสิทธิในการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร  

2.4 กําหนดมาตรการสรางแรงจูงใจใหแกผูแจงขอมูลหรอืเบาะแส ใหไดรับรางวัล

ตอบแทน  

2.5 ใหองคกรหรือบุคลากรดานสื่อสารมวลชนเปนสื่อกลางในการแสวงหาความ

รวมมือเพ่ือ ปองกันและปราบปรามการทุจรติสถานศึกษา 

3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจทาง

การศกึษา  

3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ

สถานศึกษา โดยเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน  

3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามกลยุทธจุดเนน 

เพื่อพัฒนา คุณภาพทางการศึกษา 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

วัตถุประสงค 

มุงพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสมชัดเจน และ

มีประสิทธิภาพ สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการ

ปองกัน และปราบปรามการทุจริต สงเสริมความรวมมือดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตกับ

หนวยงานทุกภาคสวน 

 



มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน  

1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พรอมทั้งสรางความโปรงใสและเปนธรรมในการ 

บริหารงานบุคคลภายใตระบบคุณธรรม  

1.1 ใหสถานศึกษาที่มีพันธกิจดานการปองกันและปราบปรามการทุจรติ มีโครงสรางของ 

หนวยงาน อัตรากําลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคลองกับ ภารกิจและ

ความรับผิดชอบ  

1.2 สนับสนุนใหมีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจระหวางหนวยงานสถานศึกษา

ดวยกัน เอง  

1.3 ใหสถานศึกษา ควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล การใชอํานาจในการปฏิบัติงานดาน 

การปองกันและปราบปรามการทุจริต 

2 . สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการปองกัน

และ ปราบปรามการทุจริต  

2.1 วางแนวทางและสงเสริมบทบาทความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับ

ภาคเอกชน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

2.2 ประสานความรวมมือกับองคกรภาคเอกชนเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการ

ทุจรติ ในสถานศึกษา 

3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร 

3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศกึษา  

3.2 พัฒนาปรับปรงุและเผยแพรหลักเกณฑในการบริหารงานที่โปรงใสและเปนธรรม 

 4. สงเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการจัดระบบการควบคมุภายในและบริหารจัดการความ

เสี่ยง  

4.1 สงเสริมใหมีการจัดทํารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา  

4.2 สงเสริมสนับสนุนใหทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในท่ีเปนระบบและมี 

ประสิทธิภาพ 

 

 



ยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต สถานศึกษา  

วัตถุประสงค  

มุงพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการ 

ปองกัน และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาใหสัมฤทธิผลไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือแกไขสภาพปญหาการ

ทุจรติใหเปน ระบบอยางตอเนื่อง สรางมาตรฐานทางวิชาชีพใหสามารถรวมมือหรือประสานการปฏิบัติกับ

องคกรทุกภาคสวน  

 

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน  

1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต  

1.1 กําหนดใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝกอบรมหลักสูตรดานการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา เพื่อใหมีความเชี่ยวชาญ  

1.2 กําหนดใหมีหลักสูตรการศกึษา และหลักสูตรการฝกอบรมวิชาชีพดานการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

2. สรางมาตรฐานทางวิชาชีพดานการปองกันและปราบปรามการทุจรติสถานศึกษา  

2.1 สงเสริมใหสถานศึกษารวมกันสรางมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  

2.2 กําหนดใหมีหนวยงานหลัก เพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ 

ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  

3. สงเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

3.1 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการฝกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตรการ 

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  

3.2 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการฝกอบรมหลักสูตรคณุธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ

หนาที่ และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ตาง ๆ  

4. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการสรางองคความรูเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน

สถานศึกษา  



4.1 จัดใหมีกิจกรรมการสรางองคความรูในเร่ืองการปองกันและปราบปรามการทุจริต

สถานศึกษา แกคร ูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  

4.2 สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐมกีารแลกเปลี่ยนความรู และขอมูลขาวสารดานการปองกัน

และ ปราบปรามการทุจริต 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตรปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและเปนธรรม  

2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสํานึกในการเปนพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม ระเบียบ

วินัย และมีความซื่อสัตยสุจริต 

 3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรูเร่ืองการปองกันและปราบปรามการ ทุจริตใน

สถานศึกษามากยิ่งขึ้น 

 4. โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตรปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จรยิธรรม และยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางปฏิบัติ  

5. โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตรมีความเขาใจและใหความรวมมือในกิจกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการ ทุจริตในสถานศึกษา  

6. สงผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาไดอยางม่ันคงและยั่งยืนตลอดไป 

 

บทสรุป  

 แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตรประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดทําขึ้นเพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในดานการปองกันและปราบปรามการ

ทุจรติของสถานศึกษา ปฏิบัติงานในดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหบรรลุตามวัตถุประสงค เกิด

ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีคาดหวังไว ทําใหการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่มี

ความรับผิดชอบ ทําใหผูปกครอง ขุมขน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมี

จริยธรรม การปฏิบัติหนาที่โดยการ คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และการยึดมั่นใน

หลักธรรมาภิบาล สามารถแกไขปญหา การทุจรติและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา 

นักเรียน ใหลดนอยลงไดอยางมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 



ดังน้ัน ในการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ตองบูรณาการและ

อาศัย ความรวมมือจากทุกภาคสวน และจะตองปฏิบัติอยางตอเน่ืองใหเปนระบบ โดยหากมีการบูรณาการ

ความรวมมือ จากทุกภาคสวนอยางจริงจังและตอเนื่องแลว ก็จะสงผลตอการบรรลุตามผลสัมฤทธ์ิท่ีคาดหวังไว

สวนราชการและ สถานศึกษา ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและเปนธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา 

นักเรียน มีความรูเรื่อง การปองกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น มีจิตสํานึกในการเปน

พลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม ระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตยสุจริต ทุกภาคสวนมีความเขาใจและใหความ

รวมมือในกิจกรรมการปองกันและ ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 

และยึดหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางปฏิบัติ รวมถึงสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน

ระดับจังหวัดและระดับประเทศใหยั่งยืนไดอีก ดวย 

 

 

 


