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โรงเรียนโนนเจริญพิทยำคม  อ ำเภอบำ้นกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

ส ำนักงำนพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำบุรีรัมย์ 



คํานํา 

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม   ดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน          
ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring  Organizations of the Tread way 
Commission ) เพ่ือกําหนดมาตรการสําคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานท่ีโปร่งใส
ตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระทําผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาสําคัญและพบบ่อย  
นอกจากนี้ยังนําความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีได้นี้มากําหนดเป็นคู่มือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมอีกด้วย  เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิ    
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
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ส่วนที่ ๑ 
บทนํา 

๑.หลักการและเหตุผล 
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์

ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อํานาจตําแหน่งหน้าท่ีไปแทรกแซงการใช้ดุลย
พินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จนทําให้เกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ี
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
ของส่วนรวม และทําให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดย
ผลประโยชน์ท่ีสูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการความเป็นธรรม     
ในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืนๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม  อย่างไรก็ตาม
ท่ามกลางผู้ท่ีจงใจกระทําความผิด ยังพบผู้กระทําความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็น
จํานวนมาก จนนําไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน   
หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI)  
เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันท่ีเป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับ
ท่ีรุนแรงข้ึน และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย 
 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน         
ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring  Organizations of the Tread way 
Commission )เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทําให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าท่ี
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี ้
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมาย

และพันธกิจในภาพรวมท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ ์ 
ท่ีกําหนดไวแ้ละการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมาย
กลยุทธ์โครงสร้างองค์กรภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายขององค์กร 

๒. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operational Risk : O) เก่ียวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน เป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในองค์กร/



กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ 

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financail Risk : F) เป็นความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน เช่น การบริหารการเงินท่ีไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม ทําให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือ
เป้นความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่
สอดคล้องกับข้ันตอนการดําเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการ
ควบคุมและการจัดทํารายงานเพ่ือนํามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance  Risk : C) เก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน เป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความ   
ไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญา        
การร่างสัญญาท่ีไม่ครอบคลุมการดําเนินงาน 

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก  ๒ ปัจจัย คือ 
๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการ

เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีบ่อยครั้ง
การควบคุมกํากับดูแลไม่ท่ัวถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 

๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 

 ผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงท่ีบุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 

ข้าราชการ พนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอํานาจหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีของรัฐปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งหน้าท่ี     

ท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทํานั้นอาจจะเกิดข้ึนอย่างรู้ตัว

หรือไม่รู้ตัวท้ังเจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบท่ีหลากหลายไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น 

แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดํารง

ตําแหน่งในองค์กรต่างๆ ท้ังในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจํากัดหรือการท่ีบุคคลผู้มีอํานาจหน้าท่ี

ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทาน หรือผลประโยชน์จากทางราชการ     

โดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้นขดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย     

จึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระทําแบบนี้เป็นการกระทําท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง   

ท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการการปฏิบัติงาน เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทําให้

เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน ์ 

ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ        



ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด  

ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนําไปสู่การทุจรติมากเท่านั้น 

 จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้ ได้ นําเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ

มาดําเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring  Organizations of 

the Tread way Commission ) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนโนนเจริญ

พิทยาคม การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทบซ้อนนี้จะช่วยให้โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ทราบ

ถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชนทั์บซ้อนท่ีเกิดข้ึนและปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจเป็นเหตุทําให ้

 ๑. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีของข้าราชการเป็นไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความรับผิดชอบ

ไม่เพียงพอ 

 ๒. การปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปในทางท่ีทําให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมจริยธรรม 

 ๓. การปฏิบัติหน้าท่ีโดยขาดการคํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการ    

ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล 

 พร้อมกันนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และ

เพ่ือกําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ การกระทําผิด

วินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาสําคัญและพบบ่อยอีกด้วย 

๒. วัตถุประสงค ์

 ๑) เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ๒) เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 ๓) เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีรัฐไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตําแน่งหน้าท่ีอันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม         
เป็นแบบอย่างท่ีดี ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใสและตรวจสอบได ้
 ๔) เพ่ือสร้างความเชื่อม่ัน ศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และประชาชน 

        

 

 

 



ส่วนที่ ๒  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
            การวิเคราะหค์วามเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะหร์ะดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห์และจัดลําดับ
ความเสี่ยง โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานท่ีจะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชนทั์บซ้อน
ได้แก่ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ(Impact) และระดับ
ความเสี่ยง ท้ังนี้ กําหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาท่ีไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือ
จํานวนเงินท่ีชัดเจนได้ 
 

เกณฑ์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจํา 

4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบ่อยครั้ง 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 

2 น้อย มีโอกาสเกิดข้ึนน้อยครั้ง 

1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 
 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact)เชิงคุณภาพท่ีส่งผลกระทบด้านการดําเนินงาน (บุคลากร) 
 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 

5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 

4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทํางานท่ีไม่เหมาะสม 

2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 

1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 
 

          ระดับความเสี่ยง (Degree of  Risk)  แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยงโดย 
พิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กําหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้  
 



ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 

1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 

2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 

3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M )  4-8 คะแนน 

4 ความเสี่ยงระดับต่ํา (Low Risk : L)  1-3 คะแนน 
 

           ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk  Profile) ท่ีได้จากการ
พิจารณาจัดระดับความสําคัญขอความเสี่ยงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบท่ี
เกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)  โดยท่ี 

 
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ × ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ  

         (Likelihood  ×  Impact) 

           
           ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับความสามารถแสดเป็น Risk Profile แบ่งเป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant)        
ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้ 

  ระดับความเสี่ยง คะแนนความเสี่ยง มาตรการกําหนด การแสดงสีสัญลักษณ ์

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15 – 25 คะแนน 
มีมาตรการลดและประเมินซ้ํา
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

  สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) 9 – 14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง   สีส้ม 

ปานกลาง (Medium) 4 – 8 คะแนน 
ยอมรับความเสี่ยงแต่มี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง 

  สีเหลือง 

ต่ํา (Low) 1 – 3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง   สีเขียว 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
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โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood)  



    ๒.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of 
Interest) โรงเรียนโนนเจรญิพิทยาคม 

   โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม มีการดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชนทั์บซ้อน ดังนี้             

1) การพิจารณากระบวนการท่ีมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กระบวนงานท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทาท่ีจะทําประโยชน์ให้แก่ตนเองและ

พวกพ้อง 
- กระบวนการงานท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของบุคลากรซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่

เหมาะสม คือ การเอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้าง
อุปสรรค 

- กระบวนงานท่ีมีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องซึ่งส่งผล
ทางลบต่อผู้อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  

2) โดยมีกระบวนงานท่ีเข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

- การรับ - จ่ายเงิน  
- การบันทึกบัญชีรับ - จ่าย / การจัดทําบัญชีทางการเงิน  
- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ  
- การกําหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์ การกําหนดคุณสมบัติผู้ท่ีจะเข้าประมูลหรือขาย

สินค้า  
- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์  
- การปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง  
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ  
- การจัดหาพัสด ุ 
- การจัดทําโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา  
- การเบกิค่าตอบแทน  
- การใช้รถราชการ  
- ฯลฯ 

3) ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากไม่มีการป้องกันท่ีเหมาะสม  

- สูญเสียงบประมาณ  
- เปิดช่องทางให้บุคลากรใช้อํานาจหน้าท่ีทําให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทําผิดในทางมิชอบ

ด้วยหน้าท่ี  
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน  



4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
(๑) การเสริมสร้างจิตสํานึกให้บุคลากรของโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมรังเกียจการทุจริตทุก

รูปแบบ เช่น  

- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม  
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากร  
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร 
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างท่ีด ี 

    (๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมท่ีอาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น  

- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม  
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด  
- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียน

โนนเจริญพิทยาคมอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง  
- จัดช่องทางการร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




