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คำนำ 

ความเส่ียงด้านการรทุจริตเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบทางลบ ซึ่งมีปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ 

ท่ีคันหาต้นต่อสาเหตุได้ยาก ความเส่ียงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไข

ปัญหาการทุจริตท่ียั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าท่ีความรู้รับผิดชอบของส่วนราชการของทุกองค์กรท่ีร่วมต่อต้านการทุจริต

ทุกรูปแบบดังนั้นโรงเรียนตลาดหนองหวาย จึงได้จัดทำคู่มือขั้นตอนการประเมินความเส่ียงการทุจริต เพื่อเป็น

แนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงของการดำเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการรทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกัน 

การทุจริตต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๑ บทนำ 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา ประโยชน์ 
ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าท่ี ไปแทรกแซง การใช้ 
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จนทำให้เกิดการละท้ิง คุณธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ี 
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
ของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดย 
ผลประโยชน์ท่ีสูญเสียไปอาจอยู่ในรูป ของ ผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมใน 
สังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาส ในอนาคตต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม 
ท่ามกลางผู้ท่ีจงใจ กระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็น 
จำนวน มาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหา ร้องเรียนเรื่องทุจริต หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน 
หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) 
เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันท่ีเป็นบ่อเกิดของปัญหา การทุจริต ประพฤติมิชอบใน 
ระดับท่ีรุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็น อุปสรรคต่อการ พัฒนาประเทศ อี 
ด้วย โรงเรียนตลาดหนองหวาย ดำเนินการวิเคราะห์ ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ี อาจ เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเส่ียง เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตาม
มาตรฐาน Coso (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เป็นกรอบการ วิเคราะห์ความ เส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน บริหาร การวิเคราะห์ความเส่ียง หมายถึง 
กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเป็นระบบในการ ปัจจัยและ ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุ
ของโอกาสท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานท่ีอาจ เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน ประเภทของความ
เส่ียงแบ่งออกเป็น ๔ ด้านดังนี้  

๑. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk S) หมายถึง ความเส่ียงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและ 
พันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ ภายนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนด 
ไว้และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์ 
โครงสร้างองค์กรภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือ 
เป้าหมาย ขององค์กร 

 ๒. ความเส่ียงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล 
หรือ ผลการปฏิบัติงานโดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/ 
กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ในการดำเนินโครงการ 

๓. ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเส่ียงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และ 
การเงินเช่นการบริหารการเงินท่ีไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือ 
เป็น ความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การเช่นการประมาณ การงบประมาณไม่เพียงพอและไม่ 
สอดคล้องกับ ขั้นตอนการดำเนินการเป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการ 
ควบคุมและการ จัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 



 ๔. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk C) เกี่ยวข้องกับการ 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนเป็นความเส่ียงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่ 
ทันสมัย หรือ ความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญาการ 
ร่างสัญญาท่ี ไม่ครอบคลุมการดำเนินงานสาเหตุของการเกิดความเส่ียงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัยคือ  

๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการ 
เปล่ียนแปลงระบบงานความเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศการเปล่ียนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีบ่อยครั้ง 
การควบคุมกำกับดูแลไม่ท่ัวถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเป็นต้น 

 ๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 
หรือสภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้น  

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในโรงเรียนตลาดหนองหวาย  

การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตโรงเรียนตลาดหนองหวายม ีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการ
บ่งช้ีความเส่ียงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในโรงเรียน โดยการประเมินโอกาสของการทุจริต ท่ีอาจเกิดขึ้น ตลอดจน
บุคคล หรือหน่วยงานท่ีอาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุม และการป้องกัน การ
ทุจริตท่ีมีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวผลประโยชน์ทับ
ซ้อนนี้จะช่วยให้ทราบถึง ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้นและปัจจัยเส่ียงท่ีอาจเป็นเหตุทำให้  

๑. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ีของข้าราชการเป็นไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความรับผิดชอบ 
ไม่เพียงพอ 

๒. การปฏิบัติหน้าท่ีไปในทางท่ีทำให้ประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
๓. การปฏิบัติหน้าท่ีโดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยดึ  

มั่นในหลักธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับย้ังการทุจริต ปิด 
โอกาสการ ทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแกไ้ขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
การกระทำผิด วินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 

สาเหตุและปัจจัยท่ีนำไปสู่การทุจริตของโรงเรียนตลาดหนองหวาย สามารถสรุปเป็น ประเด็นได้ ดังนี้ 
๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม  

การ ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างท่ีทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้ 
กฎหมายท่ีไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก 
โอกาสหนึ่งท่ีทำให้เกิดการทุจริต  

๒) ส่ิงจูงใจ เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้คน 
ในปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะทำ พฤติกรรม 
การทุจริตมากยิ่งขึ้น  

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะ การทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของบุคคล ขาดกลไก 
การ ตรวจสอบความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล 
เหล่านี้  

๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของโรงเรียนซึ่งเป็นหนว่ยงานของรัฐ ได้แก่ การ จัดซื้อ-จัด 
จ้าง เป็นเรื่องของการ ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้ง พบ 
บริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าท่ีเพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของ 
การผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 



 ๕) การได้รับคาตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น ปัจจัยหนึ่ง 
ท่ีทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ทำให้ เจ้าหน้าท่ี 
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการ เน้นเป็น 
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว บาป 
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ังมากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์ 
ส่วนรวม  

๗) มีค่านิยมท่ีผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปล่ียนจากยกย่องคนดี คนท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริตเป็น 
ยกย่องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐีคนท่ีมีตำแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ท่ีมี ค่านิยมท่ีผิด 
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ยอมจะทำ 
การทุจริตฉ้อราษฎรบังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ บ้านเมือง 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ ปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CP) 

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น รูปธรรมในทาง
ปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ ท่ี ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โรงเรียนตลาดหนองหวาย จึงได้ตระหนักและให้ ความสำคัญกับการ บริหารจัดการท่ีมีความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึง ได้ดำเนินการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ผ่าน โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การ ปฏิบัติอย่าง มีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง แท้จริง  

๒. หลักการและเหตุผล ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ี
นับวันยิ่งจะทวีความ รุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อ
ความมั่นคงของชาติท่ี ขัดขวาง การพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่าจะ เป็นภาคการเมือง ภาคราชการ ซึ่งโรงเรียนเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งซึง่เป็น
สถานท่ีท่ีสำคัญในการปลูกฝ่ัง คุณธรรม จริยธรรมให้เยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปช่ันได้ ใน
ขณะเดียวกันโรงเรียนก็สามารถเป็นที่ เกี่ยวข้องกับการทุจริตได้เช่นกัน บางครั้งอาจจะถูกมองจากสังคมว่าเป็น
องค์กรท่ีเอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปช่ัน และมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามส่ือและรายงานของทางราชการอยู่
เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการ กระจายอำนาจและความศรัทธาของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนท่ีมี
ต่อโรงเรียนอย่างยิง่ ส่งผลให้ภาพลักษณ์ ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปช่ัน มีผลในเชิงลบ สอดคล้อง
กับการจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพ ลักษณ์ คอร์รัปช่ัน (Corruption Perception Index - CPI) ซึ่งเป็น เครื่องมือท่ี
ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ัวโลก ท่ีจัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International - IT) แม้ว่าคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การ ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตมาแล้ว แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มท่ีจะลดน้อย
ถอยลง สาเหตุ ท่ีทำให้การทุจริตเป็นปัญหาท่ีสำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน 



โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็น สังคมท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พื้นฐานของสังคม อุปถัมภ์ท่ีทำให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ 
พวกพ้อง ยึดติดกับ กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอำนาจ คนไทย
บางส่วน มองว่าการทุจริต 

คอร์รัปช่ันเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาท่ีฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีต หรือ
กล่าวได้ ว่า เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทำงานท่ีไม่ได้
บูรณาการ ความ ร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทำงานของกลไกหรือความพยายามท่ีได้
กล่าวมาข้างต้น ไม่ สามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี ๓ เริ่มจาก ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่
การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ ใหม่ ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย ท้ัง ชาติต้านทุจริต มีเป้าหมายหลัก
เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นัน้ การ บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรร
มาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมี พฤติกรรม แตกต่างจาก ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้
ตำแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ การดำเนินงาน หลักออกเป็น ๖ 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ ปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CP) 
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น  

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะ ท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โรงเรียนตลาดหนองหวาย จึงได้ตระหนักและให้ ความสำคัญกับการ 
บริหารจัดการท่ีมีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึง ได้ดำเนินการจัดทำ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต 
ผ่าน โครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การ ปฏิบัติอย่าง มี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง แท้จริง  
      ๓. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน  

๑) เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและ 
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนตลาดหนองหวาย  

๒) เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และ 
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนตลาดหนองหวาย 

 ๓) เพื่อให้การบริหารงานของคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัด 
รัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance)  



๔) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People's audit) 
ของคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในการบริหารจัดการของโรงเรียนตลาดหนองหวาย 

๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของ 
โรงเรียนตลาดหนองหวาย  

๔. เป้าหมาย 
 ๑) คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในการบริหารจัดการของโรงเรียนวัดรัตนา 

ราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล) มีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิดประโยชน์สุข 
ปราศจาก การก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
และแสวงหา ประโยชน์โดยมิชอบ 

 ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
ของข้าราชการ  

๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม  

๕) โรงเรียนตลาดหนองหวายมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำ การ ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน  
          ๕. ประโยชน์ของการจัดทำแผน  

๑) คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในการบริหารจัดการของโรงเรียนตลาด
หนองหวาย มีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ ในการ ต่อต้าน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน  

๒) โรงเรียนตลาดหนองหวาย สามารถบริหารจัดการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ บ้านเมือง ท่ีดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

๓) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด รว่มทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบใน ฐานะ  
พลเมืองท่ีมีจิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ ทุจริต  

๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
โรงเรียนตลาดหนองหวาย ท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้า ระวังการ ทุจริต  

๕) โรงเรียนตลาดหนองหวายมีแนวทางการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ลด โอกาสใน การกระทำ 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อันจะส่งผลให้ เกิดความ ภาคภูมิใจ
และให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตท่ีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒   รายละเอียดกรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 

มิติท่ี ๑  
การสร้างสังคมไม่ทนต่อ 
การทุจริต 

มิติท่ี๒  
การบริหารจัดการเพื่อ 
ป้องกันการทุจริต 

มิติท่ี ๓  
การส่งเสริมบทบาทและ 
การมีส่วนร่วมของ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

มิติท่ี ๔  
การเสริมสร้างและ 
ปรับปรุงกลไกการ 
ตรวจสอบการปฏิบัติ 
ราชการของโรงเรียน 
 

๑. การสร้างจิตสำนึก 
ความตระหนักแก่คณะ 
ผู้บริหารคณะครูของ 
โรงเรียน  

๑. แสดงเจตจำนงในการ 
ต่อต้านทุจริตของ 
ผู้บริหาร 

๑. จัดให้มีการเผยแพร่ 
ข้อมูลข่าวสารในช่องทาง 
ท่ีเป็นการอำนวยความ 
สะดวกแก่ประชาชนได้มี 
ส่วนร่วมตรวจสิบการ 
ปฏิบัติราชการตาม 
อำนาจหน้าท่ีของ 
โรงเรียนได้ทุกขั้นตอน 
 

๑. มีการจัดระบบและ 
รายงานการควบคุม 
ภายในตามท่ี 
คณะกรรมการตรวจเงิน 
แผนดินกำหนด 

๒. สร้างจิตสำนึกและ 
ความตระหนักแก่ 
นักเรียนและบุคลากร 
ทางการศึกษาของ  

๒. มาตรการการใช้ 
ดุลพินิจและใช้อำนาจ 
หน้าท่ีให้เป็นไปตาม 
หลักการบริหารจัดการท่ี 
ดี 

โรงเรียน ๒.รับฟงัความ
คิดเห็น การรับรู้การ
ตอบสนอง เรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ จาก
บุคคลและหน่วยงาน ท่ี
เกี่ยวข้อง 

๒. การสนับสนุนให้ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมี 
ส่วนร่วมตรวจสอบการ 
ปฏิบัติหรือการบริหาร 
จัดการตามช่องทางท่ี 
สามารถดำเนินการได้ 
 

 ๓. การเชิดชูเกียรติแก่ 
บุคคลในการดำเนิน 
กิจการประพฤติปฏิบัติ 
ตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 

๓. การส่งเสริมให้ทุกคน 
มีส่วนร่วมบริหารจัดการ 
ของโรงเรียน 

๓. เสริมพลังการมีส่วน 
ร่วมของชุมชน และ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

 ๔. มาตรการจัดการใน 
กรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง 
หรือตรวจสอบพบการ 
ทุจริต 
 

  



ส่วนที่ ๓ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 

ปัจจัยท่ีเกิด 
ความเส่ียง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการจัดการความเส่ียง ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส  ผลกระทบ   ระดับ 

ความ เส่ียง 
 ม.ค.

๖๔  
ก.พ.
๖๔ 

มี.ค.
๖๔ 

เม.ย.
๖๔ 

พ.ค.
๖๔ 

มิ.ย.
๖๔ 

ก.ค.
๖๔ 

ส.ค.
๖๔ 

ก.ย.
๖๔ 

๑.การ
จัดซื้อ จัด

จ้าง 

๑   ๑.ควบคุมกำกับดูแลให้
ข้าราชการ และบุคลากร
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และ
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง โดย 
วิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด  
๒.ควบคุมกำกับดูแลให้
เจ้าหน้าท่ี ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง 
จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อ 
จัดจ้าง เสนอผุ้อำนวยการ
ทราบทุก ครั้ง  
๓. ควบคุมกำกับดูแลให้
เจ้าหน้าท่ี ผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุและบุคลากร ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้าง รับ ริงถึง
ความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้ 
เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๔. ควบคุมกำกับ ดูแลให้
ข้าราชการ และบุคลากร ให้
ปฏิบัติตาม พรบ. การจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างเคร่งครัด 
 

          



ปัจจัยท่ีเกิด 
ความเส่ียง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการจัดการความเส่ียง ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส  ผลกระทบ   ระดับ ความ 

เสี่ยง 
 ม.ค.

๖๔  
ก.พ.
๖๔ 

มี.ค.
๖๔ 

เม.ย.
๖๔ 

พ.ค.
๖๔ 

มิ.ย.
๖๔ 

ก.ค.
๖๔ 

ส.ค.
๖๔ 

ก.ย.
๖๔ 

๒.การใช้ 
อำนาจ 

หน้าท่ีเรียก 
รับ ผลประ

โยช น 

๑   ๑.ควบคุมกำกับดูแลให้
ข้าราชการ และบุคลากรให้
ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา การทุจริต 
อย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม
กำกับดูแลให้ข้าราชการ 
บุคลากรให้ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับเรื่องการ
รับของขวัญ สินน้ำใจอย่าง
เคร่งครัด ๓. ควบคุมกำกับ
ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

          

๓.การเสนอ 
ขอจัดต้ัง 

งบประมาณ 

๒   ๑.ควบคุมกำกับดูแลให้
ผู้รับผิดชอบจัดต้ังงบประมาณ
มีความยุติธรรม แต่งต้ัง
กรรมการท่ีหลากหลาย  
๒.ควบคุมกำกับดูแลาราชการ
และ บุคลากรให้ปฏิบัติตาม
ประกาศ หลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติเกี่ยวกับข้อ ร้องเรียน 
การละเว้นการปฏิบัติ หน้าท่ี
และการประพฤติมิชอบอย่าง 
เคร่งครัด 

          



ปัจจัยท่ีเกิด 
ความเส่ียง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการจัดการความเส่ียง ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส  ผลกระทบ   ระดับ ความ 

เสี่ยง 
 ม.ค.

๖๔  
ก.พ.
๖๔ 

มี.ค.
๖๔ 

เม.ย.
๖๔ 

พ.ค.
๖๔ 

มิ.ย.
๖๔ 

ก.ค.
๖๔ 

ส.ค.
๖๔ 

ก.ย.
๖๔ 

๔. ความ 

โปรง่ใสใน
การ 

บริหารงาน 

บุคคล 

๑   ๑.ควบคมุก ากบั ดแูลให้
ขา้ราชการ และบุคลากรปฏิบตัิ
ตามนโยบาย เกี่ยวกบัความ
โปรง่ใสการเสริมสรา้ง คณุธรรม
จริยธรรมเพ่ือให ้ขา้ราชการถือ
ปฏิบตัิอย่างเครง่ครดั  

๒. ควบคมุก ากบัดแูล การ
ประกาศ หลกัเกณฑก์ารปฏิบตัิ
เกี่ยวกบัขอ้ รอ้งเรียนการละเวน้
การปฏิบตั ิหนา้ที่และการ
ประพฤติมิชอบ เพ่ือใหย้ึดถือ
ปฏิบตัิ  
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ 
ด าเนินการป้องกนัปราบปราม
การ ทจุริตและการประพฤติมิ
ชอบให ้ครอบคลมุและทั่วถึงมาก
ยิ่งขึน้เพ่ือ รว่มสรา้งแนวทางและ
มาตรการใน การด าเนินการสรา้ง
จิตส านึกให ้ขา้ราชการรงัเกียจ
การทจุริต 

         กลุ่ม บริหารงาน บุคคล 

 

 


