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โรงเรียนสายน  าทิพย ์

ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนสายน า้ทิพย์ ประจ้าปีงบประมาณ 2565 

 หลักการและเหตุผล 

 การจัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในโรงเรียนสายน ้าทิพย์ ประจ้าปี งบประมาณ 
2565 นั น ได้ท้าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต
สถานศึกษา โดยก้าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 
หน่วยงานของตน เพื่อสนับสนุนและให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
4 ยุทธศาสตร์ ดังนี  

        ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างจิตส้านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล             

        ยุทธศาสตร์ท่ี 2 บรรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา   

        ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

        ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตสถานศึกษา  

วิสัยทัศน์:  

         โรงเรียนสายน ้าทิพย์เป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากลภูมิใจในความ 
เป็นไทย และมีศักยภาพเป็นพลโลก  

พันธกิจ :  

          1.จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา  

          2.วิจัยและพัฒนาผู้เรียน  

          3.บริการวิชาการแก่ชุมชน  

          4.ท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม  

เป้าหมาย :  

           1.ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี มีคุณภาพในสังคม  

           2.ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  

           3.ผู้เรียนสามารถเข้าแข่งขันทางวิชาการทุกระดับ  

           4.ผู้ปกครองได้รับบริการทางการอย่างต่อเนื่อง 

           5.ผู้เรียนภูมิใจในความเป็นไทย  



ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์ มุ่งส่งเสริม เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล โดยม ีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย ที่จะเป็นกลไกในการ
แก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษาได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 

 มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  

1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

     1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ปฏิบัติงานและ ด้าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

     1.2 ประยุกต์การน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ  

     1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงแก่ครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  

2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าท่ีด้วยหลักธรรมาภิบาล  

     2.1 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั งมีการ ฝึกอบรมเพื่อให้
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  

     2.2 ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง คุณธรรมและ
จริยธรรม  

     2.3 ควบคุม ก้ากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการ ศึกษา นักเรียน 
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

 3. ก้าหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษา  

     3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริต
สถานศึกษา  

      3.2 ก้าหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เป็นหลักสูตร บังคับท่ีใช้
ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกระดับ  

      3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา  

4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดีความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 



      4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  

      4.2 รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของ การประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  

     4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริต
สถานศึกษา  

      4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปราม การทุจริต
สถานศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษาใน การติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 
เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ 
ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความ ปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  

1. บูรณาการหน่วยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตส้านึก การเป็น
พลเมืองดี  

    1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา กับองค์กรทุก
ภาคส่วน  

    1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านส่ือสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและ เป็นอิสระในกา
รท าหน้าท่ีตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 

     1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อท้าการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยให้มีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อส่ือสาร ระหว่างกัน  

    1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา  

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ  

    2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามี ความต่ืนตัวต่อ
สภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา  

    2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย รวมทั งสร้าง
หลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั น  



    2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

     2.4 ก้าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน  

    2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านส่ือสารมวลชนเป็นส่ือกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อ ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม
ชัดเจนและ มีประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มี
ศักยภาพในการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตกับ หน่วยงานทุกภาคส่วน มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  

       1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ 
บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 

           1.1 ให้สถานศึกษาท่ีมีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของ หน่วยงาน 
อัตราก้าลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความ รับผิดชอบ  

           1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ้านาจระหว่างสถานศึกษาด้วยกันเอง  

            1.3 ใหส้ถานศึกษา ควบคุม ก้ากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อ้านาจในการปฏิบัติงานด้าน การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

         2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต  

             2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ ภาคเอกชน ใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

             2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต
สถานศึกษา  

        3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส้าหรับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

             3.1 สนับสนุนให้หน่วยงานสถานศึกษาด้าเนินการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ท่ีมี ความ
ทันสมัยมาใช้ในการด้าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

             3.2 สนับสนุนให้มีการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต
สถานศึกษา  

             3.3 ให้มีการวางระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาของ แต่ละ
หน่วยงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการด้าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 



        4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

             4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  

            4.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการบริหารงานท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม  

     5. ส่งเสริมประสิทธิภาพการด้าเนินงานด้านการจัดการระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการ ความ
เส่ียง  

        5.1 ส่งเสริมให้มีการจัดท ารายงานควบคุมภายในของสถานศึกษา  

        5.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในท่ีเป็นระบบและมี ประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตสถานศึกษา  

วัตถุประสงค์ มุ่งพฒันาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกัน
และ ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้
เป็น ระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุก
ภาค ส่วน มาตรการ/แนวทางด้าเนินงาน  

1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต 

  1.1 ก้าหนดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ ปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ เพื่อให้มีความเช่ียวชาญ  

  1.2 ก้าหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกันและ ปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา  

  1.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานสถานศึกษามีการแลกเปล่ียนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการ ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

 2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

  2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานสถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  

   2.2 ก้าหนดให้มีหน่วยงานหลัก เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ ครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน  

 

 

 



ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. โรงเรียนสายน ้าทิพย์ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส  

2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตส้านึกในการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย มีความ ซื่อสัตย์
สุจริต  

3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลัก ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ  

4. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

5. โรงเรียนสายน ้าทิพย์ ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงเป็น
แนวทางปฏิบัติ  

บทสรุป  

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนสายน ้าทิพย์ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 จัดท้าขึ นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด้าเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ 
สถานศึกษา ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามท่ี
คาดหวังไว้ ท้าให้การปฏิบัติราชการตามอ้านาจหน้าท่ีของราชการเป็นไปในลักษณะท่ีมีความรับผิดชอบ  ให้
ผู้ปกครอง ชุมชน กรรมการสถานศึกษา มีความเช่ือถือในความมีคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติหน้าท่ีโดย การ
ค้านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล สามารถแก้ไข 
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ น ดังนั น ในการด้าเนินงานด้านการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการ และอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง            
ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ ส่วนราชการและสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตส้านึกในการเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และ
มีความซื่อสัตย์สุจริต 

 

 

 

 

 

 



งบประมาณและกิจกรรมในการด าเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปี 2565 

ที่ กิจกรรมส าคญั ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รบัผิดชอบ 

๑ วางแผนด้าเนินการ 

-แต่งตั งคณะท้างาน
โรงเรียนคุณธรรม 

ต.ค.๖๔– พ.ย.๖๔ - - นางสาวภิมพ์รภัสร์ 

นางสาวสุพรรษา  และ
คณะกรรมการ 

๒ ระดมสมองของบุคลากร
ทุกฝ่ายวางแผนด้าเนินการ
โรงเรียนคุณธรรม 

ธ.ค. ๖๔  - - นางสาวภิมพ์รภัสร์ 

นางสาวสุพรรษา  และ
คณะกรรมการ 

๓ กิจกรรมอบรมครูแกนน้า
โครงงานคุณธรรม 

ม.ค. ๖๕ - - นางสาวภิมพ์รภัสร์  
นางสาวสุพรรษา 

และคณะกรรมการ 

๔ กิจกรรมค่ายยุวชน       
คนคุณธรรม 

ก.พ. ๖๕-มี.ค. ๖๕ ๑๐,๐๐๐ รายได้
สถานศึกษา 

นางสาวภิมพ์รภัสร์  
นางสาวสุพรรษา    

และคณะกรรมการ 

๕ กิจกรรมนักเรียนแกนน้า
โครงงานคุณธรรม 

เม.ย. ๖๕ ๑๐,๐๐๐ รายได้
สถานศึกษา 

นางสาวภิมพ์รภัสร์   

นางสาวสุพรรษา 

๖ กิจกรรมด้าเนินโครงงาน
คุณธรรมทุกชั นเรียน 

พ.ค. ๖๕ ๒,๐๐๐ รายได้
สถานศึกษา 

นางสาวภิมพ์รภัสร์  
นางสาวสุพรรษา 

และครูประจ้าชั น 

๗ รับการประเมินโครงงาน มิ.ย. ๖๕ - - นางสาวภิมพ์รภัสร์  
นางสาวสุพรรษาและ

คณะกรรมการ 

๘ ด้าเนินการตามแผน ก.ค. ๖๕ - - นางสาวภิมพ์รภัสร์ 

นางสาวสุพรรษา     
และคณะกรรมการ 



ที่ กิจกรรมส าคญั ระยะเวลา งบประมาณ 
ที่มา

งบประมาณ 
ผู้รบัผิดชอบ 

๙ สรุปโครงการ ส.ค. ๖๕ – ก.ย.๖๕ - - นางสาวภิมพ์รภัสร์ 

นางสาวสุพรรษา 

และคณะกรรมการ 

 

 รวม ๒๒,๐๐๐     

 

 


