
 
 

คาํนํา 

 

  โรงเรยีนหนองไฮโพธิ 0ชยั ดําเนินการวเิคราะห์ความเสี=ยงเกี=ยวกบัการปฏบิตังิานที=อาจเกดิ
ผลประโยชน์ทบัซ้อน โดยวเิคราะห ์ความเสี=ยงเกี=ยวกบัการปฏบิตังิานที=อาจเกดิผลประโยชน์ทบัซ้อน ตาม
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื=อ
กาํหนดมาตรการสาํคญัเรง่ดว่นเชงิรกุในการป้องกนัการทุจรติการบรหิารงานที=โปรง่ใส ตรวจสอบได ้และการ
แกไ้ขปัญหาการกระทําผดิวนิัยของเจา้หน้าที=รฐัที=เป็นปัญหาสาํคญัและพบบ่อย นอกจากนีh ยงันําความเสี=ยง
เกี=ยวกบัการปฏบิตังิานที=อาจเกดิผลประโยชน์ทบัซอ้นที=ไดนี้hมากําหนดเป็นคู่มอืป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น 
สํานักงานเขตพืhนที=การศึกษาอีกด้วย เพื=อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติ ระยะที= 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
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ส่วนที. 1 
บทนํา 

 
1. หลกัการและเหตผุล 
 
  การมผีลประโยชน์ทบัซอ้นถอืเป็นการทุจรติคอรร์ปัชั =นประเภทหนึ=ง เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที=ไป
แทรกแซง การใชดุ้ลยพนิิจในกระบวนการตดัสนิใจของเจา้หน้าที=ของรฐั จนทําใหเ้กดิการละทิhงคุณธรรมใน
การปฏบิตัหิน้าที=สาธารณะ ขาดความเป็นอสิระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทําใหผ้ลประโยชน์หลกัขององคก์ร หน่วยงาน สถาบนัและสงัคมต้อง
สูญเสยีไป โดยผลประโยชน์ที=สูญเสยีไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงนิ คุณภาพการใหบ้รกิาร 
ความเป็นธรรมในสงัคมรวมถงึคุณค่าอื=น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั hงแต่ระดบัองคก์รจนถงึระดบัสงัคม 
อยา่งไรกต็ามทา่มกลางผูท้ี=จงใจกระทาํความผดิ ยงัพบผูก้ระทาํความผดิโดยไมเ่จตนาหรอืไมม่คีวามรูใ้นเรื=อง
ดังกล่าวอีกเป็นจํานวนมาก จนนําไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื=องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา 
ผลประโยชน์ทบัซอ้น หรอืความขดัแยง้กนัระหวา่งผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชน์สว่นรวม (Conflict of 
interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครฐัในปัจจุบันที=เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริต
ประพฤตมิชิอบในระดบัที=รุนแรงขึhน และยงัสะทอ้นปัญหาการขาดหลกัธรรมาภบิาลและเป็นอุปสรรคต่อการ
พฒันาประเทศ อกีดว้ย   
  โรงเรยีนหนองไฮโพธิ 0ชยั ดําเนินการวเิคราะห์ความเสี=ยงเกี=ยวกบัการปฏบิตังิานที=อาจเกดิ
ผลประโยชน์ทบัซ้อน โดยวเิคราะห์ความเสี=ยงเกี=ยวกบัการปฏบิตังิานที=อาจเกดิผลประโยชน์ทบัซ้อนตาม
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เ ป็น
กรอบการวเิคราะหค์วามเสี=ยงเกี=ยวกบัผลประโยชน์ ทบัซอ้น  
  การวิเคราะห์ความเสี0ยง หมายถึง กระบวนการวเิคราะห์ความเสี=ยงที=เป็นระบบในการ
บรหิารปัจจยัและควบคุมกระบวนการปฏบิตังิานเพื=อลดมูลเหตุของโอกาสที=จะทําใหเ้กดิความเสยีหายจาก 
การปฏบิตังิานที=อาจเกดิผลประโยชน์ทบัซอ้น  
  ประเภทของความเสี=ยง แบง่ออกเป็น ๔ ดา้น ดงันีh 
  1. ความเสี0ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี=ยงเกี=ยวกบัการบรรลุ
เป้าหมายและพนัธกจิในภาพรวมที=เกดิจากเปลี=ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที=สง่ผลต่อกล
ยุทธท์ี=กําหนดไว ้และการปฏบิตัติามแผนกลยุทธไ์ม่เหมาะสมรวมถงึความไม่สอดคลอ้งกนัระหว่างนโยบาย
เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขนั ทรพัยากรและสภาพแวดล้อมอนัส่งผลกระทบต่อ
วตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายขององคก์ร  
  2. ความเสี0ยงด้านการดาํเนินงาน (Operational Risk: O) เกี=ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสทิธผิล หรอืผลการปฏบิตังิาน โดยความเสี=ยงที=อาจเกดิขึhนเป็นความเสี=ยงเนื=องจากระบบงานภายในของ
องคก์ร/กระบวนการเทคโนโลย ีหรอืนวตักรรมที=ใช/้บุคลากร/ความเพยีงพอของขอ้มลู สง่ผลต่อประสทิธภิาพ 
ประสทิธผิลในการดาํเนินโครงการ  
  3. ความเสี0ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี=ยงเกี=ยวกับการบริหาร
งบประมาณ และการเงนิ เชน่ การบรหิารการเงนิที=ไมถ่กูตอ้ง ไมเ่หมาะสม ทาํใหข้าดประสทิธภิาพ และไมท่นั



 
 

ต่อสถานการณ์ หรอืเป็นความเสี=ยงที=เกี=ยวขอ้งกบัการเงนิขององคก์าร เช่นการประมาณการงบประมาณไม่
เพยีงพอ และ ไม ่
 
สอดคลอ้งกบัขั hนตอนการดําเนินการ เป็นตน้ เนื=องจากขาดการจดัหาขอ้มลู การวเิคราะห ์การวางแผน การ
ควบคมุ และการจดัทาํรายงานเพื=อนํามาใชใ้นการบรหิารงบประมาณ และการเงนิดงักลา่ว  
  4. ความเสี0ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) 
เกี=ยวขอ้งกบัการปฏบิตัติามกฎระเบยีบต่างๆ โดยความเสี=ยงที=อาจเกดิขึhนเป็นความเสี=ยง เนื=องจากความไม่
ชดัเจน ความไม่ทนัสมยัหรอืความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่างๆ รวมถงึการทํานิติ
กรรมสญัญา การรา่งสญัญาที=ไมค่รอบคลุมการดาํเนินงาน  

  สาเหตุของการเกดิความเสี=ยง อาจเกดิจากปัจจยัหลกั ๒ ปัจจยั คอื 
  1) ปัจจยัภายใน เช่น นโยบายของผูบ้รหิาร ความซื=อสตัย ์จรยิธรรม คุณภาพของบุคลากร 
และการเปลี=ยนแปลงระบบงานความเชื=อถอืไดข้องระบบสารสนเทศ การเปลี=ยนแปลงผูบ้รหิารและเจา้หน้าที=
บ่อยครั hงการควบคมุ กาํกบัดแูลไมท่ั =วถงึ และการไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัของหน่วยงาน 
เป็นตน้ 
  2) ปัจจยัภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของทางราชการ การเปลี=ยนแปลงทาง
เทคโนโลย ีหรอื สภาพการแขง่ขนั สภาวะแวดลอ้มทั hงทางเศรษฐกจิและการเมอืง เป็นตน้   

  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที=บุคคล ไม่ว่าจะเป็น
นักการเมอืง ขา้ราชการ พนักงานบรษิทั หรอืผูบ้รหิารซึ=งมอีํานาจหน้าที=เจา้หน้าที=ของรฐั ปฏบิตัหิน้าที=ใน
ตําแหน่งหน้าที= ที=บุคคลนั hนรบัผดิชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ=งการกระทํานั hนอาจจะ
เกดิขึhนอย่างรูต้วัหรอืไม่รูต้วัทั hงเจตนาและไม่เจตนา และมรีูปแบบที=หลากหลายไม่จํากดัอยู่ในรูปของตวัเงนิ
หรอืทรพัย์สนิเท่านั hน แต่รวมถงึผลประโยชน์อื=นๆ ที=ไม่ใช่ในรูปตวัเงนิหรอืทรพัย์สนิก็ได้ อาท ิการแต่งตั hง
พรรคพวกเขา้ไปดาํรงตําแหน่งในองคก์รต่างๆ ทั hงในหน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกจิ และบรษิทัจาํกดัหรอืการ
ที=บุคคลผู้มีอํานาจหน้าที=ตัดสินใจให้ญาติพี=น้องหรือบริษัทที=ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้ร ับสัมปทานหรือ
ผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมชิอบ ส่งผลให้บุคคลนั hนขาดการตดัสนิใจที=เที=ยงธรรม เนื=องจากยดึ
ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลกั ผลเสยี จงึเกดิขึhนกบัประเทศชาต ิการกระทําแบบนีhเป็นการกระทําที=ผดิทาง
จรยิธรรมและจรรยาบรรณ  
  การวิเคราะหค์วามเสี0ยงเกี0ยวกบัผลประโยชน์ทบัซ้อน จงึหมายถงึ กระบวนการวเิคราะห ์
ความเสี=ยงที=เป็นระบบในการบรหิารปัจจยัและควบคุมกระบวนการปฏบิตังิานเพื=อลดมลูเหตุของโอกาส ที=จะ
ทําให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที=อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขดัแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคญั อนัเกี=ยวเนื=องเชื=อมโยงอย่างใกลช้ดิกบัการทุจรติ 
กล่าวคอื ยิ=งมสีถานการณ์หรอืสภาวการณ์ของการขดักนัของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
มากเทา่ใด กย็ิ=งมโีอกาสก่อใหเ้กดิหรอืนําไปสูก่ารทุจรติมากเทา่นั hน 
  การวเิคราะหค์วามเสี=ยงเกี=ยวกบัผลประโยชน์ทบัซอ้นในครั hงนีhนําเอาความเสี=ยงในดา้นต่างๆ 
มาดําเนินการวเิคราะหต์ามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบรบิทความเสี=ยงดา้นผลประโยชน์ทบัซอ้นของโรงเรยีนบา้นสะอาด การ
วเิคราะหค์วามเสี=ยงเกี=ยวกบัผลประโยชน์ทบัซ้อนนีh จะช่วยใหโ้รงเรยีนบา้นสะอาดทราบถงึความเสี=ยงดา้น
ผลประโยชน์ทบัซอ้นที=เกดิขึhน และปัจจยัเสี=ยงที=อาจเป็นเหตุทาํให ้  



 
 

  1.การปฏบิตัริาชการตามอาํนาจหน้าที=ของขา้ราชการเป็นไปในลกัษณะที=ขาดหรอืมคีวาม 
รบัผดิชอบ  ไมเ่พยีงพอ 
  2.การปฏบิตัหิน้าที=ไปในทางที=ทําใหป้ระชาชนขาดความเชื=อถอืในความมคีุณธรรมความมี
จรยิธรรม  
  3. การปฏบิตัหิน้าที=โดยการขาดการคํานึงถงึประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
และการยดึมั =นในหลกัธรรมาภบิาล พรอ้มกนันีh ยงัสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการป้องกนั ยบัยั hงการ
ทุจรติ ปิดโอกาสการทุจรติ และเพื=อกําหนดมาตรการหรอืแนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทุจรติ
ประพฤตมิชิอบ การกระทาํผดิวนิยัของเจา้หน้าที=รฐัที=เป็นปัญหาสาํคญัและพบบอ่ยอกีดว้ย 
2. วตัถปุระสงค ์ 
  1. เพื=อสรา้ง สบืทอดวฒันธรรมสุจรติ และแสดงเจตจํานงสุจรติในการบรหิารราชการใหเ้กดิ 
ความคดิแยกแยะผลประโยชน์สว่นตนกบัผลประโยชน์สว่นรวม  
  ๒. เพื=อแสดงความมุง่มั =นในการบรหิารราชการโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล  
  ๓. เพื=อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบตัิราชการของเจ้าหน้าที=รฐั ไม่ให้เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัในตําแหน่งหน้าที=อนัมคิวรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยดึมั =นในคุณธรรม
จรยิธรรม เป็นแบบอยา่งที=ดยีนืหยดัทาํในสิ=งที=ถกูตอ้ง เป็นธรรม ถกูกฎหมาย โปรง่ใส และตรวจสอบได ้ 
  ๔. เพื=อสรา้งความเชื=อมั =นศรทัธาต่อการบรหิารราชการแผน่ดนิแก่ผูร้บับรกิาร ผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยี และประชาชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที. 2 

การวิเคราะหค์วามเสี.ยงด้านผลประโยชน์ทบัซ้อนในการปฏิบติังาน 

โรงเรียนหนองไฮโพธิ/ ชยั 
1. การวิเคราะหค์วามเสี0ยงด้านผลประโยชน์ทบัซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
 การวเิคราะหค์วามเสี=ยงดา้นผลประโยชน์ทบัซอ้น เป็นการวเิคราะหร์ะดบัโอกาสที=จะเกดิผลกระทบ
ของความเสี=ยงต่างๆ เพื=อประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสี=ยง และดาํเนินการวเิคราะห ์และจดัลาํดบั
ความเสี=ยง โดยกําหนดเกณฑก์ารประเมนิมาตรฐานที=จะใชใ้นการประเมนิความเสี=ยง ดา้นผลประโยชน์ทบั
ซอ้น ไดแ้ก่ระดบัโอกาสที=จะเกดิความเสี=ยง (Likelihood) และความรนุแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดบั
ความเสี=ยง ทั hงนีh กําหนดเกณฑใ์นเชงิคุณภาพเนื=องจากเป็นขอ้มูลเชงิพรรณา ที=ไม่สามารถระบุเป็นตวัเลข 
หรอืจาํนวนเงนิที=ชดัเจนได ้

เกณฑร์ะดบัโอกาสที0จะเกิดความเสี0ยง (Likelihood) เชิงคณุภาพ 

ระดบั โอกาสที0เกิด คาํอธิบาย 
5 สงูมาก มโีอกาสเกดิขึhนเป็นประจาํ 
4 สงู มโีอกาสเกดิขึhนบ่อยครั hง 
3 ปานกลาง มโีอกาสเกดิขึhนบางครั hง 
2 น้อย มโีอกาสเกดิขึhนน้อยครั hง 
1 น้อยมาก มโีอกาสเกดิขึhนยาก 

 
เกณฑร์ะดบัความรนุแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคณุภาพ ที0ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน 
(บคุลากร) 

ระดบั โอกาสที0เกิด คาํอธิบาย 
5 สงูมาก ถกูลงโทษทางวนิยัรา้ยแรง  
4 สงู ถกูลงโทษทางวนิยัอยา่งไมร่า้ยแรง  
3 ปานกลาง สรา้งบรรยากาศในการทางานที=ไมเ่หมาะสม  
2 น้อย สรา้งความไมส่ะดวกต่อการปฏบิตังิานบอ่ยครั hง  
1 น้อยมาก สรา้งความไมส่ะดวกต่อการปฏบิตังิานนานๆ ครั hง  

  ระดบัของความเสี=ยง (Degree of Risk) แสดงถงึระดบัความสาํคญัในการบรหิารความเสี=ยง โดยพจิารณา จาก
ผลคูณของระดบัโอกาสที=จะเกิดความเสี=ยง (Likelihood) กับระดบัความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของความเสี=ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กาํหนดเกณฑไ์ว ้4 ระดบั ดงันีh 

 

ระดบัของความเสี0ยง (Degree of Risk) 
ลาํดบั ระดบัความเสี0ยง ช่วงคะแนน 

1 ความเสี=ยงระดบัสงูมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเสี=ยงระดบัสงู (High Risk : H) 9-14 คะแนน 



 
 

3 ความเสี=ยงระดบัปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเสี=ยงระดบัตํ=า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

ในการวิเคราะห์ความเสี=ยงจะต้องมกีารกําหนดแผนภูมคิวามเสี=ยง (Risk Profile) ที=ได้จาก การ
พจิารณาจดัระดบัความสําคญัของความเสี=ยงจากโอกาสที=จะเกดิความเสี=ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที=
เกดิขึhน (Impact) และขอบเขตของระดบัความเสี=ยงที=สามารถยอมรบัได ้(Risk Appetite Boundary) โดยที= 
 
 

ระดบัความเสี0ยง = โอกาสในการเกิดเหตกุารณ์ต่างๆ x ความรนุแรงของเหตกุารณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

  
ซึ=งจดัแบ่งเป็น 4 ระดบั สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบง่พืhนที=เป็น 4 สว่น (4 Quadrant) ใชเ้กณฑใ์นการ 
จดัแบง่ ดงันีh 
 

ระดบัความเสี0ยง 
คะแนนระดบัความ

เสี0ยง 
มาตรการกาํหนด 

การแสดงสี
สญัลกัษณ์ 

เสี=ยงสงูมาก 
(Extreme) 

15-25 คะแนน 
มมีาตรการลด และประเมนิซํhา 

หรอืถ่ายโอนความเสี=ยง 
สแีดง   

เสี=ยงสงู (High) 9-14 คะแนน มมีาตรการลดความเสี=ยง สสีม้   

ปานกลาง 
(Medium) 

4–8 คะแนน 
ยอมรบัความเสี=ยง แต่มมีาตรการ

ควบคมุความเสี=ยง 
สเีหลอืง   

ตํ=า (Low) 1–3 คะแนน ยอมรบัความเสี=ยง สเีขยีว       

 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางระดบัของความเสี0ยง (Degree of Risk) 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 



 
 

ความรุนแรงของผลกระทบ (Inpact) 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                      โอกาสที=จะเกดิความเสยีหาย (Likelihood) 
 

2. การวิเคราะหค์วามเสี0ยงด้านผลประโยชน์ทบัซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
โรงเรียนบา้นสะอาด  
 โรงเรียนบ้านสะอาดมีการดําเนินการวิเคราะห์ความเสี=ยงเกี=ยวกับการปฏิบัติงานที=อาจเกิด
ผลประโยชน์ทบัซอ้น ดงันีh 
 1) การพิจารณากระบวนงานที0มีโอกาสเสี0ยงต่อการทุจริต หรือที0อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน 
 - กระบวนงานที=เกี=ยวขอ้งกบัการใชเ้งนิ และมชีอ่งทางที=จะทาํประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองและพวกพอ้ง 
 - กระบวนงานที=เกี=ยวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพนิิจของเจา้หน้าที= ซึ=งมโีอกาสใชอ้ยา่งไมเ่หมาะสม คอื มกีาร 
เอืhอประโยชน์หรอืใหค้วามชว่ยเหลอืพวกพอ้ง การกดีกนั การสรา้งอุปสรรค 
 - กระบวนงานที=มชี่องทางเรยีกรอ้งหรอืรบัผลประโยชน์จากผูท้ี=มสี่วนเกี=ยวขอ้ง ซึ=งส่งผลทางลบต่อ
ผูอ้ื=นที=เกี=ยวขอ้ง 
 - กระบวนงานที=เกี=ยวกบัการปฏบิตัหิน้าที=ราชการ โดยใชเ้วลาราชการเพื=อประโยชน์สว่นตวั 
 2) โดยมีกระบวนงานที0เข้าข่ายมีโอกาสเสี0ยงต่อการทุจริต หรือที0อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน 
 - การใชว้สัดุอุปกรณ์ของทางราชการ อาจมกีารนําวสัดุ อุปกรณ์ของทางราชการไปใชใ้นเรื=องสว่นตวั 
 - การนํารถยนตข์องทางราชการไปใชใ้นเรื=องสว่นตวั 
 - การจดัซืhอจดัจา้ง ที=อาจเอืhอประโยชน์ต่อพวกพอ้ง 
 - การพจิารณาจดัตั hงงบประมาณอาจเอืhอประโยชน์ใหก้บัเพื=อน ญาตพิี=น้อง คนรูจ้กั 
 - การนําวสัดุครภุณัฑห์ลวงไปใช ้
 - การใชเ้วลาราชการไปทาํธุระสว่นตวั 
 - การกระทาํที=เกดิการละเลยไมป่ฏบิตัติามขั hนตอนหรอืตามระเบยีบของทางราชการ ที=เกี=ยวขอ้ง 
 - การคดัเลอืกผลงานเพื=อเป็นตวัแทนเขา้รบัรางวลั หรอืเขา้แขง่ขนั อาจมกีารเอืhอประโยชน์ในการให้
พวก 

  พอ้ง เครอืญาต ิ
 3) ความเสียหายที0จะเกิดขึxนหากไม่มีการป้องกนัที0เหมาะสม 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 



 
 

 - สญูเสยีงบประมาณ 
 - ไดว้สัดุอุปกรณ์ หรอืคณุภาพของงานที=จา้งมคีณุภาพตํ=ากวา่ที=ควรจะเป็น 
 - เปิดชอ่งทางใหเ้จา้หน้าที=ใชอ้าํนาจหน้าทาํใหผู้ป้ฏบิตัใิชโ้อกาสกระทาํผดิในทางมชิอบดว้ยหน้าที= 
 - เสยีชื=อเสยีงและความน่าเชื=อถอืของหน่วยงาน 
 4) แนวทางการป้องความเสี0ยงเกี0ยวกบัการปฏิบติังานที0อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน 
  (1) การเสริมสร้างจิตสาํนึกให้บุคลากรของโรงเรยีนหนองไฮโพธิ 0ชยั รงัเกียจการทุจริต
ทุกรปูแบบ เชน่ 
  - การสง่เสรมิการปฏบิตัติามจรรยาบรรณของบุคลากรสาํนกังานเขตพืhนที=การศกึษา 
  - เผยแพรค่า่นิยมสรา้งสรรคใ์หแ้ก่เจา้หน้าที= 
  - จดัโครงการฝึกอบรมดา้นคณุธรรม จรยิธรรมใหก้บัเจา้หน้าที= 
  - การสง่เสรมิใหผู้บ้งัคบับญัชา เป็นตวัอยา่งที=ด ี
  - อบรมใหค้วามรู ้ใหส้ามารถแยกแยะระหวา่งผลประโยชน์สว่นตน กบัผลประโยชน์สว่นรวม 
  (2) การป้องกนัเหตกุารณ์หรือพฤติกรรมที0อาจเป็นภยัต่อหน่วยงาน เชน่ 
  - การแจง้เวยีนหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารงานบุคคลที=โปรง่ใสและเป็นธรรม 

- การเผยแพรห่ลกัเกณฑก์ารรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื=นใด 
  - การตรวจสอบ ตดิตาม ประเมนิผล และรายงานผลการปฏบิตังิานของบุคลากรสํานักงาน
เขตพืhนที=การศกึษาอยา่งสมํ=าเสมอและต่อเนื=อง 
  - จดัชอ่งทางการรอ้งเรยีนเกี=ยวกบัการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 
  - จดัทาํประมวลจรยิธรรมของขา้ราชการในโรงเรยีนบา้นสะอาด 
  - อบรมใหค้วามรูเ้กี=ยวกบักฎหมายที=ควรรูเ้กี=ยวกบัการปฏบิตังิาน 

สรปุผลการวิเคราะหค์วามเสี0ยงที0เกี0ยวกบัผลประโยชน์ทบัซ้อน โรงเรยีนหนองไฮโพธิ 0ชยั ประจาํปี พ.ศ. 
2564 
 โรงเรยีนบา้นสะอาดกาํหนดความเสี=ยงที=เกี=ยวกบัผลประโยชน์ทบัซอ้น จาํนวน 4 ประเดน็หลกั ดงันีh 
   1. การใช้อํานาจหน้าที=เรยีกรบัผลประโยชน์เพื=อให้ได้มาซึ=งการเลื=อนระดบัตําแหน่งหรอืความด ี
ความชอบ 
   2. การเอืhอประโยชน์ต่อพวกพอ้งในการจดัซืhอจดัจา้ง 
   3. การนําทรพัยส์นิของทางราชการไปใชใ้นเรื=องสว่นตวั 
   4. การปฏบิตังิานไมเ่ป็นไปตามขั hนตอนหรอืตามระเบยีบของทางราชการ 
 เมื=อพจิารณาโอกาส/ความถี=ที=จะเกดิเหตุการณ์ (Likelihood) และความรนุแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแต่ละปัจจยัเสี=ยงแล้ว จงึนําผลที=ได้มาพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างโอกาสที=จะเกดิความเสี=ยง และ
ผลกระทบของความเสี=ยงต่อกจิกรรม หรอืภารกจิของหน่วยงานวา่ ก่อใหเ้กดิระดบัของความเสี=ยงในระดบัใด
ในตารางความเสี=ยง ซึ=งจะทาํใหท้ราบวา่มคีวามเสี=ยงใดเป็นความเสี=ยงสงูสดุที=จะตอ้งบรหิารจดัการก่อน 

ลาํดบั ปัจจยัความเสี0ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดบั 
ความ
เสี0ยง 

ลาํดบั 
ความ
เสี0ยง 



 
 

1 การใชอ้าํนาจหน้าที=เรยีกรบัผลประโยชน์เพื=อให้
ไดม้าซึ=งการเลื=อนระดบัตาํแหน่งหรอืความด ี
ความชอบ 

3 3 9 (2) 

2 การเอืhอประโยชน์ต่อพวกพอ้งในการจดัซืhอจดัจา้ง 2 4 8 (3) 
3 การนําทรพัยส์นิของทางราชการไปใชใ้นเรื=อง

สว่นตวั 
1 5 5  (4) 

4 การปฏบิตังิานไมเ่ป็นไปตามขั hนตอนหรอืตาม
ระเบยีบของทางราชการ 

3 4 12  (1)  

 
แผนภมิูความเสี0ยง (Risk Map) 

 
                           โอกาสที=จะเกดิความเสยีหาย (Likelihood) 
 
จากแผนภมูคิวามเสี=ยง (Risk Map) ที=ไดจ้ากการวเิคราะหค์วามเสี=ยงและจดัลาํดบัความสาํคญัของความเสี=ยง
ดา้นผลประโยชน์ทบัซอ้น สามารถสรุปการวเิคราะหค์วามเสี=ยงและจดัลําดบัความสาํคญัของความเสี=ยงดา้น
ผลประโยชน์ทบัซอ้นได ้ดงันีh 
 
 
 

ผลการวิเคราะหค์วามเสี0ยงและจดัลาํดบัความสาํคญัของความเสี0ยงด้านผลประโยชน์ทบัซ้อน 

ผลการวิเคราะหค์วามเสี0ยงด้านผลประโยชน์ทบัซ้อน จดัลาํดบัความสาํคญัของ
ความเสี0ยง 

การปฏบิตังิานไมเ่ป็นไปตามขั hนตอนหรอืตามระเบยีบของทางราชการ ลาํดบั 1  (สงูมาก = 12 
คะแนน) 

การใชอ้าํนาจหน้าที=เรยีกรบัผลประโยชน์เพื=อใหไ้ดม้าซึ=งการเลื=อนระดบั
ตาํแหน่งหรอืความด ีความชอบ 

ลาํดบั 2  (สงูมาก = � คะแนน) 

การเอืhอประโยชน์ต่อพวกพอ้งในการจดัซืhอจดัจา้ง ลาํดบั 3  (สงู = 8 คะแนน) 
การนําทรพัยส์นิของทางราชการไปใชใ้นเรื=องสว่นตวั ลาํดบั 4  (สงู = � คะแนน) 

 

5      

4      

3   (2) (1)  

2    (3)  

1     (4) 
 1 2 3 4 5 



 
 

 จากตารางวเิคราะหค์วามเสี=ยง สามารถจําแนกระดบัความเสี=ยงออกเป็น 2 ระดบั คอื  สงู และปาน
กลางโดยสามารถสรุปขอ้มูลการวเิคราะหค์วามเสี=ยงเกี=ยวกบัการปฏบิตังิานที=อาจเกดิผลประโยชน์ทบัซ้อน 
สาํนกังานเขตพืhนที=การศกึษาศกึษาขอนแก่น เขต �  ประจาํปีงบประมาณ 2565  ม ีดงันีh 
 

ระดบัความเสี0ยง มาตรการกาํหนด ปัจจยัความเสี0ยง 
  เสี=ยงสงูมาก (Extreme)

 

จาํเป็นตอ้งเรง่จดัการความเสี=ยง 
มมีาตรการลด และประเมนิซํhา หรอืถ่ายโอนความเสี=ยง 
  

- 

     เสี=ยงสงู (High) จาํเป็นตอ้งเรง่จดัการความเสี=ยง 
และมมีาตรการลดความเสี=ยง เพื=อใหอ้ยูใ่นระดบัที=
ยอมรบัได ้ 

-ปฏบิตัไิมเ่ป็นไปตาม
ขั hนตอนหรอืระเบยีบ
ของทางราชการ 

ปานกลาง (Medium)  ยอมรบัความเสี=ยง แต่มมีาตรการควบคมุความเสี=ยง  -การนําทรพัยส์นิของ
ทางราชการไปใชใ้น
เรื=องสว่นตวั 
-การเอืhอประโยชน์
ใหก้บัพวกพอ้งใน
การคดัเลอืกผลงาน 
หรอืเป็นตวัแทนของ
หน่วยงาน 
-การเอืhอประโยชน์ให้
พวกพอ้งในการ
จดัซืhอจดัจา้ง 

     ตํ=า (Low)  - - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนจดัการความเสี0ยงป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน 
ของโรงเรียนบา้นหนองไฮโพธิF ชยั



 
 

แผนจดัการความเสี0ยงป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อนของโรงเรียนหนองไฮโพธิF ชยั 
3. แผนจดัการความเสี0ยงป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน                                                                      

ปัจจยัที0 
จะเกิดความ

เสี0ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจดัการความเสี0ยง 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ผูร้บัผิดชอ
บ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส  

ผล 
กระท

บ  

ระดบั 
ความ 
เสี0ยง 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

ม.ีค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

ม.ิย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย
. 

65 

1. การ
กระทาํที0เกิด
การละเลย
ไม่ปฏิบติั
ตามหรือทาํ
ตาม
กฎระเบียบ
ของทาง
ราชการ  

3 4 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1. กําชับให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ที=เกี=ยวข้อง
อยา่งเครง่ครดั 
2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื=อ
ตระหนกัถงึความถกูตอ้งในการปฏบิตังิาน 
3. เผยแพร่กฎหมาย กฎ ระเบียบและ
หลกัเกณฑ์ที=เกี=ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์
ของโรงเรยีนบา้นสะอาดเพื=อใหข้า้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถ
เขา้ถงึขอ้มลูดงักลา่วไดง้า่ยขึhน 
4.ควบคมุ กาํกบั ดแูลการใหข้า้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ข้อบงัคบั ตามคู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนบ้าน
หนองไฮโพธิ 0ชยัอยา่งเครง่ครดั 

  
        

 
ทุกกลุ่ม
งานที0

เกี0ยวข้อง 



 
 

2. การใช้
อาํนาจ
หน้าที0เรียก
รบั
ผลประโยชน์
เพื0อให้ได้มา
ซึ0งการเลื0อน
ระดบั
ตาํแหน่ง
หรือความดี 
ความชอบ 
 

 

 
 

3 3 9 1. แต่งตั hงคณะกรรมพจิารณา จากผูท้ี=ไมม่ี
สว่นไดส้ว่นเสยี 
2. ควบคมุ กาํกบั ดแูลดแูลการดาํเนินการ
ตามคู่มอืการดําเนินงานตามขอ้รอ้งเรยีน 
ร้องทุกข์ของโรงเรียนบ้านสะอาดอย่าง
เคร่งครดั เพื=อใหข้า้ราชการปฏบิตัหิน้าที=
อย่างเต็มความสามารถไม่มากรละเว้น
การปฏบิตัหิน้าที=และการประพฤตมิชิอบ 
เพื=อใหม้กีารยดึถอืปฏบิตัทิี=ด ี
3. ควบคุม กํากบั ดูแลให้ขา้ราชการและ
บุคลากรปฏบิตัติามคู่มอืผลประโยชน์ทบั
ซ้อนของโรงเรียนบ้านสะอาดโรงเรียน
หนองไฮโพธิ 0ชยั อยา่งเครง่ครดั 

  
        

ทุกกลุม่งาน
ที=เกี=ยวขอ้ง 

3. การเอืxอ
ประโยชน์
ต่อพวกพ้อง
ในการ
จดัซืxอจดั
จ้าง 

2 4 8 1. ควบคุม กํากบั ดูแลใหข้า้ราชการ และ
บุคลากร  ปฏิบัติตามนโยบายเกี=ยวกับ
ความโปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม 
จริยธรรม เพื=อให้ข้าราชการถือปฏิบัติ
อยา่งเครง่ครดั 
2. ควบคุม  กํ ากับ  ดูแลการประกาศ
หลัก เ กณฑ์ก า ร ปฏิบัติ เ กี= ย ว กับ ข้อ
รอ้งเรยีน การละเวน้การปฏบิตัหิน้าที=และ
การประพฤตมิชิอบ เพื=อใหย้ดึถอืปฏบิตั ิ

   
       

ทุกกลุม่งาน
ที=เกี=ยวขอ้ง  



 
 

3. ควบคุม  กํ ากับ  ดูแลให้ เจ้าหน้าที=
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที=
เกี=ยวขอ้งกบัการจดัซืhอจดัจ้าง รบัรองถงึ
ความไม่เกี=ยวขอ้งสมัพนัธ์กบัผูเ้สนองาน
ในการจดัซืhอจดัจา้ง 
4. ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
ดําเนินการป้องกนัปราบปรามการทุจรติ
และประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุม และ
ทั =วถึงมากยิ=งขึhน เพื=อร่วมสร้างแนวทาง
และมาตรการในด่าเนินการสรา้งจติสาํนึก
ใ ห้ ข้ า ร า ช ก า ร รั ง เ กี ย จ 
การทุจรติทุกรปูแบบ 
  

�. การนํา
ทรพัยสิ์น
ของทาง
ราชการไป
ใช้ในเรื0อง
ส่วนตวั 

1 5 5 1. แจ้ งแนวปฏิบัติมาตรการ ใช้วัส ดุ  
ครภุณัฑข์องทางราชการ 
2. จดัทาํบญัชกีารเบกิใชว้สัดุ ครภุณัฑ ์
�. ควบคุม กํากบัดูแลใหม้กีารดําเนินงาน
ตามมาตรการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์อย่าง
เครง่ครดั 
�. ควบคุม กํากับดูแล ให้ข้าราชการ 
บุคลากรในสํานักงานเขตปฏิบตัิตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบงัคบั ตามคู่มอืการป้องกนั
ผลประ โยช น์ทับซ้ อนและปร ะมวล
จรยิธรรมของโรงเรยีนหนองไฮโพธิ 0ชยั 

    
      

 
ทุกกลุม่งาน
ที=เกี=ยวขอ้ง 



 
 

�. จดัประชุมแยกแยะผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมที=อาจเป็น
ผลประโยชน์ทบัซอ้น  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  



 
 

 

 

คาํสั 0งโรงเรียนบา้นหนองไฮโพธิ� ชยั 
ที0 24 / 2565 

เรื0อง  การแต่งตั xงคณะกรรมการวิเคราะหก์ารประเมินคณุธรรม 
และความโปร่งใสในการดาํเนินงานของโรงเรียนบา้นหนองไฮโพธิ� ชยั ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ���� 

-----------------------------------  
 เพื=อใหก้ารดาํเนินงานประเมนิคณุภาพทาํและความโปรง่ใสในการดาํเนินงาน โรงเรยีนบา้นหนองไฮ
โพธิ 0ชยั 
เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและบรรลุตามเป้าหมายที=กาํหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุจงึแต่งตั hงกรรมการ
ประเมนิ 
คณุธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนินงานของโรงเรยีนบา้นโคกฟันโปงประจาํปีงบประมาณพ.ศ. 2565 
ดงันีh 
 �. นางสาคร  ศรสีกุล     ครชูาํนาญการพเิศษ คณะทาํงาน 
 �. นางสาวกญัญาณฐั  คณะโท  บุคลากรวทิย ์  คณะทาํงาน 

รบัผิดชอบแบบการตรวจเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ (OIT) ตวัชีhวดัที= �.� และ �.� 
 �. นางสาคร  ศรสีกุล     ครชูาํนาญการพเิศษ คณะทาํงาน 
 �. นางสาวกญัญาณฐั  คณะโท  บุคลากรวทิย ์  คณะทาํงาน 

รบัผิดชอบแบบการตรวจเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ (OIT) ตวัชีhวดัที= �.� 
 �. นางสาคร  ศรสีกุล     ครชูาํนาญการพเิศษ คณะทาํงาน 
 รบัผิดชอบแบบการตรวจเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ (OIT) ตวัชีhวดัที= �.� 
 �. นางพณิชชา  เรอืงสวสัดิ 0  ครชูาํนาญการพเิศษ คณะทาํงาน 
 รบัผิดชอบแบบการตรวจเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ (OIT) ตวัชีhวดัที= �.� 
 1. นายภานุพงศ ์ นวลบุญมา  ผูอ้าํนวยการโรงเรยีน คณะทาํงาน 
   รบัผิดชอบแบบการตรวจเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ (OIT) ตวัชีhวดัที= � .� และ � .� 

มีหน้าที0  
�.จดัทาํรายละเอยีดขอ้มลูดงัต่อไปนีh 

�.� ขอ้มลูพืhนฐาน ไดแ้ก่ขอ้มลูของ โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 0ชยั และขา่วประชาสมัพนัธ ์
�.� การบรหิารงาน ไดแ้ก่ แผนการดาํเนินงาน การปฎบิตังิาน และการใหบ้รกิาร 
�.๓ การบรหิารงบประมาณ ไดแ้ก่ แผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจาํปี และการจดัซืhอจดัจา้ง 

หรอืการจดัหาพสัดุ 
๑.� การบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล ไดแ้ก่ นโยบายการบรหิารงานบุคคล  การ

ดาํเนินการ  
ตามนโยบายการบรหิารงานบุคคล  และหลกัเกณฑก์ารบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล 

�.� การสง่เสรมิความโปรง่ใสในหน่วยงาน และเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการจดั 
การรอ้งเรยีนการทุจรติ  



 
 

�.¢ เปิดเผยขอ้มลูต่างๆใหส้าธารณะชนทราบผา่นเวบ็ไซตข์องโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 0ชยั 
�.£ ดาํเนินการเปิดเผยขอ้มลูของโรงเรยีนบา้นโคกฟันโปงใหส้าธารณะชนทราบตามที=

สาํนกังาน 
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติกาํหนด 

�.¤ รายงานผลการเปิดเผยขอ้มลูของ โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 0ชยั ใหผู้บ้รหิารทราบเมื=อทาํ
การเปิดเผยขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ ครบถว้นสมบรูณ์ ตามที=สาํนกังาน ป.ป.ช.กาํหนด 

 

ใหค้ณะกรรมการที=ไดร้บัคาํสั =ง  ปฎบิตัหิน้าที=ใหเ้ป็นไปตามความเรยีบรอ้ย  เกดิประสทิธภิาพ   
ประสทิธผิลเพื=อประโยชน์สงูสดุของประชาชนหากเกดิปัญหาใหร้ายงานผลใหผู้อ้าํนวยการโรงเรยีนทราบทนัท ี
 

ทั hงนีh ตั hงแต่บดันีhเป็นตน้ไป 
 
   สั =ง ณ วนัที= 3  เดอืน  สงิหาคม  พ.ศ.  ��¢�  
 
 
              (นายภานุพงศ ์ นวลบุญมา) 
                                                               ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 0ชยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

คาํสั 0งโรงเรียนบา้นหนองไฮโพธิ� ชยั 
ที0 25 / 2565 

เรื0อง  การแต่งตั xงคณะกรรมการกาํหนด ควบคมุ กาํกบัและติดตามมาตรการการส่งเสริมคณุธรรม 
และความโปร่งใสในการดาํเนินงานของโรงเรียนบา้นหนองไฮโพธิ� ชยั ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ���� 

----------------------------------- 
 เพื=อใหก้ารดาํเนินงานประเมนิคณุภาพทาํและความโปรง่ใสในการดาํเนินงาน โรงเรยีนบา้นหนองไฮ
โพธิ 0ชยัเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและบรรลุตามเป้าหมายที=กาํหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุจงึแต่งตั hง
กรรมการกาํหนด 
มาตรการการสง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนินงานของโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 0ชยั ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดงันีh 
 �. นางสาคร  ศรสีกุล     ครชูาํนาญการพเิศษ คณะทาํงาน 

รบัผิดชอบการกาํหนด  ควบคมุ  กาํกบัและตดิตามมาตรการการสง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใส
ในการดาํเนินงานของโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 0ชยั มาตรการที= � 
 �. นางสาคร  ศรสีกุล     ครชูาํนาญการพเิศษ คณะทาํงาน 

รบัผิดชอบการกาํหนด  ควบคมุ  กาํกบัและตดิตามมาตรการการสง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใส
ในการดาํเนินงานของโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 0ชยั มาตรการที= � 
 �. นางพณิชชา  เรอืงสวสัดิ 0  ครชูาํนาญการพเิศษ คณะทาํงาน 
  รบัผิดชอบการกาํหนด  ควบคมุ  กาํกบัและตดิตามมาตรการการสง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใส
ในการดาํเนินงานของโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 0ชยั มาตรการที= � 
 �. นางพณิชชา  เรอืงสวสัดิ 0  ครชูาํนาญการพเิศษ คณะทาํงาน 
  รบัผิดชอบการกาํหนด  ควบคมุ  กาํกบัและตดิตามมาตรการการสง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใส
ในการดาํเนินงานของโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 0ชยั มาตรการที¥ � 
 �. นางพณิชชา  เรอืงสวสัดิ 0  ครชูาํนาญการพเิศษ คณะทาํงาน 
   รบัผิดชอบการกาํหนด  ควบคมุ  กาํกบัและตดิตามมาตรการการสง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใส
ในการดาํเนินงานของโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 0ชยั มาตรการที¥ � 
 �. นางสาวกญัญาณฐั  คณะโท  บุคลากรวทิย ์  คณะทาํงาน 
   รบัผิดชอบการกาํหนด  ควบคมุ  กาํกบัและตดิตามมาตรการการสง่เสรมิคณุธรรมและความ
โปรง่ใสในการดาํเนินงานของโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 0ชยั มาตรการที¥ ¢ 
 �. นางสาวกญัญาณฐั  คณะโท  บุคลากรวทิย ์  คณะทาํงาน 
   รบัผิดชอบการกาํหนด  ควบคมุ  กาํกบัและตดิตามมาตรการการสง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใส
ในการดาํเนินงานของโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 0ชยั มาตรการที¥ £                                                                                                                                                                                                                                                             

มีหน้าที0 
�.จดัทาํรายละเอยีดขอ้มลูดงัต่อไปนีh 



 
 

  �.� ศกึษาทาํความเขา้ใจมาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนินงานของ
โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 0ชยั 
  �.� กาํหนดมาตรการการสง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนินงานของโรงเรยีน
บา้นหนองไฮโพธิ 0ชยั 
  �.� ควบคมุ  กาํกบัและตดิตามมาตรการการสง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการ
ดาํเนินงานของโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 0ชยั 

ใหค้ณะกรรมการที=ไดร้บัคาํสั =ง  ปฎบิตัหิน้าที=ใหเ้ป็นไปตามความเรยีบรอ้ย  เกดิประสทิธภิาพ   
ประสทิธผิลเพื=อประโยชน์สงูสดุของประชาชนหากเกดิปัญหาใหร้ายงานผลใหผู้อ้าํนวยการโรงเรยีนทราบทนัท ี
 

         ทั hงนีh ตั hงแต่บดันีhเป็นตน้ไป 
 

   สั =ง ณ วนัที= 3  เดอืน  สงิหาคม  พ.ศ.  ��¢�  
 
 
              (นายภานุพงศ ์ นวลบุญมา) 
                                                               ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 0ชยั 
 
 
 

 

 



 
 

ภาพกิจกรรมการประชมุวิเคราะหผ์ลการประเมินคณุธรรมและความโปร่ง



 
 

 


