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มาตรการ/กิจกรรมเพื่อ 
พัฒนาคุณภาพ 

การดำเนินการ ผลการดำเนินการ 

1.ส่งเสริมการปฏิบัติงานและ การ
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 1.1  
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูบุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน 
ให้ปฏิบัติงาน และ ด าเนนิชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพียง 

1.2 ประยุกต์การน าหลักปรัชญา 
เศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ให้เกดิมรรคผลในทาง ปฏิบัติ 

1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรอืการ 
ฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงแก่ครู 
บุคลากรทางการศกึษา นักเรียน 

 
 

มาตรการ/กิจกรรมเพื่อ 
พัฒนาคุณภาพ 

การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

2.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐทุก 
ระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงาน 
ตามหน้าที่ดว้ยหลักธรรมาภิบาล 

อยู่ระหว่างดำ เนินการ 2.1 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการ ศึกษา นักเรียน 
มีความรู้ ความเข้าใจ รวมท ังมี การ 
ฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิ บาล 

2.2 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการ ศึกษา 
นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตาม มาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรม 

2.3  ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน 
การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการ ศึกษา นกัเรียน 
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภบิาล 
และมาตรฐานทางคณุธรรมและจรยิธรรม 



   

มาตรการ/กิจกรรมเพื่อ 
พัฒนาคุณภาพ 

การดำ เนินการ ผลการดำ เนินการ 

3. กำหนดให้มีหลักสูตรทาง การศึกษา 
เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือ 
ในการป้องกนัและปราบปราม การทุจริต 
สถานศึกษา 

อยู่ระหว่างดำ เนินการ .1.จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/ 
หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและ ปราบปราม 
การทุจริตสถานศกึษา 

3.2 กำหนดใหห้ลักสูตรด้านการปอ้งกนั 
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เป็นหลักสูตร 
บังคับที่ใช้ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกระดับ 

3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ 
ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกนัและ 
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

 
 

มาตรการ/กิจกรรมเพื่อ 
พัฒนาคุณภาพ 

การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่อง 
และเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต 
และการตอ่ต้านการทุจริต 

อยู่ระหว่างดำ เนินการ 4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าท่ี ราชการ 
ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เสียสละเพื่อ ประโยชน์ส่วนรวม 

4.2 รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่า ของ 
การประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม และจริยธรรม 

4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือ 
บุคคลท่ีมีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและ ปราบปราม 
การทุจริตสถานศกึษา 

4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน 
ร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและ ปราบปราม 
การทุจริตสถานศกึษา 



   

มาตรการ/กิจกรรมเพื่อ 
พัฒนาคุณภาพ 

การดำ เนินการ ผลการดำ เนินการ 

5 บูรณาการหน่วยงาน 
สถานศึกษากับองค์กรทุกภาค 
ส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและ 
ปลูกจิตส้านึก การเป็นพลเมืองดี 

อยู่ระหว่างดำ เนินการ 1.1 ประสานความร่วมมือทางด้าน 
ข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา 
กับองค์กร ทุกภาคส่วน 

1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและ 
บุคลากรทางด้านส่ือสารมวลชนให้มีความ เข้มแข็งและ 
เป็นอิสระ ในการทำหน้าที่ 
ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ 
สาธารณชนรับทราบ 

1.3  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามี 
ระบบอินเทอร์เนต็ เพื่อท้าการเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ในการปอ้งกนัและปราบปรามการ ทุจริตสถานศึกษา 
โดยให้มีเวบ็บอร์ดเพื่อ ติดต่อส่ือสาร ระหว่างกัน 

1.4  เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย ผู้ปกครอง 
ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 

มาตรการ/กิจกรรมเพื่อ 
พัฒนาคุณภาพ 

การดำเนินการ ผลการดำเนินการ 

6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการ สถานศึกษาในการติดตาม 
ตรวจสอบ การทจุริตหรอื ประพฤติมิชอบ 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้ปกครอง 
ชุมชน คณะกรรมการ สถานศึกษามี ความตืน่ตัวตอ่สภาพปัญหาการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 

2.2  สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับ 
แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวก หลากหลาย 
รวมทั้งสร้างหลักประกันความ ปลอดภัยให้แก่บุคคล 
หน่วยงานหรือข้อมูลน้ัน 

2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการ 
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

2.4 กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจ 
ให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัล ตอบแทน 

2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้าน 
ส่ือสารมวลชนเป็นส่ือกลางในการแสวงหาความ 
ร่วมมือเพื่อ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา 



   

มาตรการ/กิจกรรมเพื่อ 
พัฒนาคุณภาพ 

การดำเนินการ ผลการดำเนินการ 

7. พัฒนาระบบและกลไกในการ ตรวจสอบ 
ควบคุม พร้อมท้ัง
สร้างความโปร่งใสและเป็นธรรม ในการ 
บริหารงานบุคคลภายใต้ ระบบคุณธรรม 

อยู่ระหว่างดำ เนินการ 1.1 ให้สถานศึกษาท่ีมีพันธกิจด้านการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้าง ของ หน่วยงาน 
อัตราก้าลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม 
สอดคล้องกับ ภารกิจและความ รับผิดชอบ 

1.2  สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและ 
ถ่วงดุลการใช้อ้านาจระหวา่งสถานศึกษาดว้ย กันเอง 

1.3 ให้สถานศึกษา ควบคุม ก้ากับ ติดตาม ประเมินผล 
การใช้อา้นาจในการ ปฏิบัติงานด้าน 
การป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต 

 
 
 

มาตรการ/กิจกรรมเพื่อ 
พัฒนาคุณภาพ 

การดำเนินการ ผลการดำเนินการ 

8. สร้างกลไกความร่วมมือ 
ระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา 
กับภาคเอกชนให้มีศักยภาพใน การปอ้งกัน 
และปราบปรามการ ทุจริต 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาท 
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ ภาคเอกชน 
ในการป้องกนัและปราบปรามการ ทุจริต 

2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กร 
ภาคเอกชนเกี่ยวกบัการปอ้งกันและปราบปราม การ 
ทุจริตสถานศึกษา 



   

มาตรการ/กิจกรรมเพื่อ 
พัฒนาคุณภาพ 

การดำเนินการ ผลการดำเนินการ 

9. พัฒนาระบบและกลไกในการ ตรวจสอบ 
ควบคุม พร้อมท้ัง
สร้างความโปร่งใสและเป็นธรรม ในการ 
บริหารงานบุคคลภายใต้ ระบบคุณธรรม 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 3.1 สนับสนุนให้หน่วยงาน 
สถานศึกษาด้าเนินการจัดหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 
หรืออุปกรณ์ท่ีมีความทันสมัยมาใช้ในการด้าเนิน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3.2 สนับสนุนให้มีการศึกษา ค้นคว้า 
และวิจัยงานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการ ทุจริตสถานศึกษา 

3.3 ให้มีการวางระบบฐานข้อมูลด้าน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษาของ 
แต่ละหน่วยงาน เพื่อใช้เป็น 
ข้อมูลในการด้าเนนิการด้านการปอ้งกนัและ ปราบปรามการทุจริต 

 
 
 

มาตรการ/กิจกรรมเพื่อ 
พัฒนาคุณภาพ 

การดำ เนินการ ผลการดำ เนินการ 

10.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศสำหรบัการปอ้งกนั 
และปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร 
จัดการสถานศึกษา 

4.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่ 
หลักเกณฑ์ในการบริหารงานท่ีโปร่งใสและเป็น ธรรม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



   

มาตรการ/กิจกรรมเพื่อ 
พัฒนาคุณภาพ 

การดำเนินการ ผลการดำเนินการ 

11.พัฒนาประสิทธิภาพการ 
บริหารจัดการองค์กร 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 5.1 ส่งเสริมให้มีการจัดท ารายงาน 
ควบคุมภายในของสถานศึกษา 

5.2  ส่งเสิรมสนับสนุนให้ทุก 
สถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในท่ีเป็น ระบบและมี 



   

มาตรการ/กิจกรรมเพื่อ 
พัฒนาคุณภาพ 

การดำเนินการ ผลการดำเนินการ 

12.ส่งเสริมประสิทธิภาพการ 
ดำเนินงานดา้นการจัดการระบบ 
การควบคุมภายในและบริหาร จัดการ 
ความเส่ียง ประสิทธิภาพ 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 5.1 ส่งเสริมให้มีการจัดท ารายงาน 
ควบคุมภายในของสถานศึกษา 

5.2  ส่งเสิรมสนับสนุนให้ทุก 
สถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในท่ีเป็น ระบบและมี 

ด้านการ ป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริต 

 
 

มาตรการ/กิจกรรมเพื่อ 
พัฒนาคุณภาพ 

การด าเนินการ ผลการดำเนินการ 

13. พัฒนาสมรรถนะและขีด 
ความสามารถของครู บุคลากร 
ทางการศึกษา นกัเรยีน ในการ ป้องกัน 
และปราบปรามการ ทุจริต 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 1.1 ก้าหนดใหค้รู บุคลากรทางการ ศึกษา 
นักเรียนฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกัน และ 
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เพื่อให้มีความ เช่ียวชาญ 

1.2 ก้าหนดให้มีหลักสูตรการศกึษา 
และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการ ป้องกันและ 
ปราบปรามการทจุริตสถานศึกษา 

1.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานสถานศึกษามี 
การแลกเปล่ียนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้าน การ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
 
 

มาตรการ/กิจกรรมเพื่อ 
พัฒนาคุณภาพ 

การดำเนินการ ผลการดำเนินการ 

14.  สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพ 
ด้านการป้องกนัและปราบปราม 
การทุจริตสถานศึกษา 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 2.1  ส่งเสริมให้หน่วยงานสถานศึกษา 
ร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.2  ก้าหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพื่อ 
รับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการ ลงโทษ ครู 
บุคลากรทางการศกึษา นักเรียน 

  


