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สว่นที ่๑ 
บทน า 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 

การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งช้ี
ความเส่ียงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานท่ีอาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับองค์กรย่อย พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับองค์กรย่อยได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมแม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนของโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม จ าแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ 
๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก  

การละเลยของโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 
๒) สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคส่วนต่างๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตของโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่

พบว่า ยังคงมีช่องว่างท่ีท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย  
ท่ีไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่ง 
ท่ีท าให้เกิดการทุจริต 

๒) สิ่งจูงใจ เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน  
ในปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น 

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายท่ีท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบ
ความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
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๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าท่ี  
เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐรูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง 
ท่ีท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าท่ี 
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือ
ว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง  
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้นมองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ังมากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปล่ียนจากยกย่องคนดี คนท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริต 
เป็นยกย่องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ท่ีมีค่านิยมท่ีผิดเห็น
ว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริต
ฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

 ** หมายเหตุ: การวิเคราะห์ความเส่ียงการทุจริตของโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียง
ตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริตของโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมซึ่งโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมแต่ละ
แห่งสามารถน าSWOT Analysis และ McKinsey’s ๗s หรือทฤษฎีอื่นๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ความเส่ียงการทุจริต
ตามบริบทของโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม 

๒. หลกัการและเหตผุล  

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา  
ล าดับต้น ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน 
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรท่ีเอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามส่ือและรายงานของทางราชการ
อยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
ยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีช้ีวัด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชัน
ท่ัวโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของ
ประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยู่ท่ี ๓๕ - ๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับ
ท่ี ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับท่ี ๓ ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศ
มาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ล าดับท่ี ๑๐๑ 
จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 
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 แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมาประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน  
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  (United 
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดต้ังองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติตัวอย่างแผนปฏิบัติ  
การป้องกันการทุจริต ๕ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับแต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทย
ไม่ได้มีแนวโน้มท่ีลดน้อยถอยลง สาเหตุท่ีท าให้ การทุจริตเป็นปัญหาท่ีส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วย 
ปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวด่ิง (Vertical Relation) 
หรืออีกนัยหนึ่งคือพื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ท่ีท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพา ะ 
ในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ 
คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาท่ีฝังรากลึกในสังคมไทย
มาต้ังแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานท่ี
ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายาม  
ท่ีได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพขาดความเข้มแข็ง 

 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี ๓ เริ่มจากปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ 
ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจน
ประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิ  
ในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยท้ังชาติ 
ต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น  
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจาก
ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลัก
ออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  

 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ 
ท่ีมีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
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โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพื่อก าหนดแนวทาง 
การขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่ าง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรม
อย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  

๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
๑) เพื่อยกระดับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารโรงเรียน 
๒) เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการครู และบุคลากรของ

โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
๓) เพื่อให้การบริหารราชการของโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมเป็นไปตามหลักบริหารที่ดี  
๔) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ

ภาคประชาชนในการบริหารกิจการของโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 
๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่าย ในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของโรงเรียน 

ยางซ้ายพิทยาคม 

๔. เป้าหมาย 
 ๑) ข้าราชการครู ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
มีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิดประโยชน์สุข ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยใน
การประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
ข้าราชการ 
 ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการของโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 
 ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรมีความเข้มแข็งในการ
ตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 ๕) โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน 

๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 ๑) ข้าราชการครู ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
มีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต ( Anti-
Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 ๒) โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารท่ีดี มีความโปร่งใส เป็นธรรม
และตรวจสอบได้ 
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  ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ีมี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของโรงเรียน
ยางซ้ายพิทยาคมท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 ๕) โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจ
และให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตท่ีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ หน้า ๘ 

 

 
สว่นที ่๒ 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติสีป่ ี(พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๗) 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๗  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑. การสร้างสังคม 
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑ การสร้าง
จิตส านึก 
และความ
ตระหนักแก่
บุคลากร 

๑) โครงการบริหารงาน
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 ๒) โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 
๓) มาตรการ 
“เสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต”  

- - -  

๑.๒ การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถ่ิน 

๑) โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมแหล่ง
ท่องเท่ียวพัฒนาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ในชุมชน 
๒) โครงการสร้างอาชีพ  
สร้างรายได้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

- - -  

๑.๓ การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

๑) โครงการคุณธรรม
สานสายใยครอบครัว 
๒) โครงการเยาวชน
สัมพันธ์ เพ่ืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
๓) กิจกรรมส่งเสริมสภา
เด็กและเยาวชนต่อต้าน
การทุจริต 

- - -  

รวม จ านวน.๘..โครงการ จ านวน.-..บาท จ านวน.-..บาท จ านวน.-..บาท  
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๗  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๒. การบริหาร
ราชการเพ่ือป้องกัน
การทุจริต 

๒.๑ แสดง
เจตจ านงในการ
ต่อต้านการ
ทุจริตของ
ผู้บริหาร 

(๑) กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารโรงเรียนยาง
ซ้ายพิทยาคม 

- - -  

๒.๒ มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ 
ปฏิบัติราชการ 

๑) มาตรการการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล 
 ๒) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อน
ข้ันเงินเดือน” 
๓) กิจกรรม “ควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าป”ี  
๔) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ”  
๕) โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัด
จ้าง 
๖) กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพ่ือให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชน 

- - -  

๒.๓ มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจ
หน้าท่ีให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหารที่ดี 

๑) มาตรฐานการยกระดับ
การปฏิบัติหน้าท่ีตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
๒) มาตรการการมอบ
อ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่ง
การเพ่ือลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 

- - -  
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๗ 
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 ๒.๔ มาตรการ

จัดการในกรณี
ได้ทราบหรือรับ
แจ้งหรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต 

๑) มาตรการ “จัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  
๒) มาตรการ “แต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน”   

- - -  

รวม จ านวน..๑๑...โครงการ จ านวน.-..บาท จ านวน.-..บาท จ านวน.-..บาท  

๓. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

๓.๑ จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็น
การอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจ
หน้าท่ีของ
องค์กร 

๑) กิจกรรม “การจัดต้ังศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ” 
๒) มาตรการ “เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย”  
 

- - -  

๓.๒ การรับฟัง
ความคิดเห็น 
การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ 

๑) โครงการจัดประชาคม 
๒) กิจกรรม รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

- - -  

๓.๓ การส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการของ
องค์กร 

๑) มาตรการแต่งต้ัง
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนา 
๒) กิจกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

- - -  

รวม จ านวน..๖..โครงการ จ านวน.-..บาท จ านวน.-..บาท จ านวน.-..บาท  



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ หน้า ๑๑ 

 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๗  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๔. การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของโรงเรียน 
ยางซ้ายพิทยาคม 

๔.๑ มีการจัด
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามท่ีคณะกรรม 
การตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

๑) โครงการจัดท า
แผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี 
๒) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
 

- - -  

๔.๒ การ
สนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือ
การบริหาร
ราชการ ตาม
ช่องทางที่
สามารถ
ด าเนินการได้ 

๑) มาตรการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแลการบริหารงาน
บุคคลเก่ียวกับการ
บรรจุแต่งต้ัง การโอน 
ย้าย 
 ๒) กิจกรรมการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
การบริหาร
งบประมาณการรับ-
จ่ายเงิน 
๓) กิจกรรมส่งเสริม
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบ
ก ากับ ดูแลการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

- - -  

๔.๓ เสริมพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน และ
บูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการ
ทุจริต 

๑) มาตรการเฝ้าระวัง
การทุจริต 
 ๒) กิจกรรมการติด
ป้ายประชาสัมพันธ์
กรณีพบเห็นการทุจริต 
 

- - -  

รวม จ านวน..๗...โครงการ จ านวน.-..บาท จ านวน.-..บาท จ านวน.-..บาท  

รวมทั้งสิ้น จ านวน  ๓๒ โครงการ จ านวน.-..บาท จ านวน.-..บาท จ านวน.-..บาท  

 


