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โรงเรียนบ้านสบกอนด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์   
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(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพ่ือก าหนด 
มาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไข 
ปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังน าความเสี่ยงเก่ียวกับ 
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มา ก าหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียน 
บ้านสบกอน อีกด้วยเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
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1. หลักการและเหตุผล 
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ส่วนท่ี 1 
บทนำ 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ 
ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ 
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 
สาธารณะ ขาดความเป  นอ ิสระ ความเป  นกลาง และความเป  นธรรม จนส ่งผลกระทบต ่อประโยชน ์สาธารณะ 
ของส ่วนรวมและท าให ้ผลประโยชน ์หล ักขององค ์กร  หน ่วยงาน  สถาบ ัน และส ังคมต ้องส ูญเส ียไป 
โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรม 
ในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก ตาม 
ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีก 
เป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน 
หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) 
เป  นประเด  นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจ ุบนัท ี ่เป  นบ ่อเก ิดของป ัญหาการท ุจร ิตประพฤต ิม ิชอบในระด ับ 
ท ี่รุนแรงขึ้น และยงัสะท ้อนปัญหาการขาดหล ักธรรมาภิบาลและเป  นอุปสรรคต ่อการ พัฒนาประเทศ อีกด้วย 

โรงเรียนบ้านสบกอน ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ท ับซ ้อนโดยว ิเคราะห ์ความเส ี ่ยงเกี ่ยวก ับการปฏ ิบ ัต ิงานท ี ่อาจเก ิดผลประโยชน ์ท ับซ ้อนตามมาตรฐา น  
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)  
เป็นกรอบการวิเคราะหค์วามเส ี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน ์ท ับซ้อน 

การวิเคราะห ความเส่ียง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย 
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่ 
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเภทของความเส ี่ยงแบ ่งออกเป  น 4 ด ้านด ังน ี้ 
1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ  (Strategic  Risk:  S)  หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมาย 

และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ 
ก าหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมาย 
กลยุทธ์โครงสร้างองค์กรภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือ 
เป้าหมายขององค์กร 

2. ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เก่ียวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/ 
กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผล
ในการด าเนินโครงการ 
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3. ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณและ 
การเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือ 
เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่ 
สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการ 
ควบคุมและการจัดท ารายงาน   เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 

4. ความเส่ียงด ้านการปฏ ิบ ัต ิตามกฎหมาย/กฎระเบ ียบ (Compliance Risk: C) เก่ียวข ้องก ับการ 
ปฏ ิบ ัต ิตามกฎระเบ ียบต ่าง ๆ โดยความเส ี่ยงท ี่อาจเก ิดขึ้นเป  นความเส ี่ยงเน ื่องจากความไม ่ช ัดเจน ความไม่ 
ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่าง 
สัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 

สาเหต ุของการเกิดความเส ี่ยงอาจเกิดจากปัจจ ัยหล ัก 2 ปัจจ ัยค ือ 
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซ่ือสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ 

เปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง 
การควบคุมก า กับดูแลไ ม่ทั่วถึงและการไ ม่ปฏิบั ติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบัง คับของหน่วยงานเป็นต้น 

2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
หรือสภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้น 

ผลประโยชน ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พน ักงานบร ิษ ัท หร ือผ ู ้บร ิหารซ่ึงมีอ านาจหน ้าท ี่ เจ ้าหน ้าท ี่ของร ัฐปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่ในต าแหน ่งหน ้าท ี่ท ี่ 
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซ่ึงการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่ 
รู ้ต ัว ท ั้งเจตนาและไม ่เจตนาและม ีร ูปแบบทีห่ลากหลายไม ่จ าก ัดอยู ่ในร ูปของต ัวเง ินหร ือทร ัพย ์ส ินเท ่าน ั้น 
แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก ได้  อาทิ การแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปด ารง 
ต าแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจ 
หน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทท่ี ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการ 
โดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย 
จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ   การกระท าแบบนี้เป็นการกระท าที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

การวิเคราะห ความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิด 
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมี 
สถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก ยิ่งมี 
โอกาสก่อให้เกิด หรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆมด าเนินการ
วิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread 
way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนบ้านสบกอน การวิเคราะห์
ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้โรงเรียนบ้านสบกอน ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ 
ทับซ้อนที่เกิดขึ้นและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท าให้ 

1.การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ 
ไม่เพียงพอ 

2. การปฏิบ ัต ิหน้าท ี่ไปในทางท ี่ท าใหป้ระชาชนขาดความเช ื่อถือในความมีค ุณธรรมความมีจริยธรรม 
3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึด 

ม่ันในหลักธรรมาภิบาล 

พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต 
และเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิด 
วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 

 
2. วัตถุประสงค  

1.เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด แยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

2. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช ้หล ักธรรมาภิบาล 
3.เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหา 

ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมเป็น 
แบบอย่างที่ดี ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

4.เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ 
ประชาชน 
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ส่วนท่ี 2  

การวิเคราะห ความเส่ียงด้านผลประโยชน ทับซ้อน 
 

1. การว ิเคราะห ความเส่ียงด ้านผลประโยชน ทับซ ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ 

ของความเส ี่ยงต ่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส ี่ยง และด าเน ินการว ิเคราะห ์ และจ ัดล าด ับ 
ความเส ี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานท ี่จะใช ้ในการประเมินความเส ี ่ยง ด ้านผลประโยชน ์ท ับซ ้อน 
ได ้แก่ ระด ับโอกาสท ี่จะเก ิดความเส ี่ยง (Likelihood) และความร ุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระด ับ 
ความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือ 
จ านวนเงินท ี่ช ัดเจนได ้ เกณฑ์ระด ับโอกาสท ี่จะเกิดความเส ี่ยง (Likelihood) เช ิงค ุณภาพ 

 

ระดับ โอกาสท่ีเก ิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 

4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 

2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 

1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 

เกณฑ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ท่ีส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร) 
 

ระดับ โอกาสท่ีเก ิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 

4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม 

2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 

1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย
พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ 
ผลกระทบ (Impact) ของความเส ี่ยงแต ่ละสาเหต ุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ ์ไว้ 4 ระด ับ ด ังน ี้ ระด ับ 
ของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

 

ระดับ โอกาสท่ีเก ิด ค าอธิบาย 

1 ความเส ี่ยงระด ับส ูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 

2 ความเส ี่ยงระด ับส ูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 

3 ความเส ี่ยงระด ับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 

4 ความเส ี่ยงระด ับต่ า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

 

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง(Risk Profile)ที่ได้จากการ พิจารณา 
จัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น 
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

 

 
ซ่ึงจ ัดแบ ่งเป  น 4 ระด ับสามารถแสดงเป  น Risk Profile แบ ่งพ้ืนท ี่เป  น 4 ส ่วน (4 Quadrant) ใช ้เกณฑ์ 

ในการจ ัดแบ ่ง ด ังน ี้ 
 

ระดับความเส่ียง คะแนนระดับความเส่ียง มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ  

เส ี่ยงส ูงมาก (Extreme) 15 - 25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมิน ซ้ า 
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

สีแดง 

เส ี่ยงส ูง (High) 9 - 14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 

 
ปานกลาง (Medium) 

 
4 - 8 คะแนน 

ยอมรับความเส ี่ยงแต ่มี 
มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง 

สีเหลือง 

ต่ า (Low) 9 - 14 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 

ระดับความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ ต่างๆ 

(Likelihood x Impact) 
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ตารางระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 
 
 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

คว
าม

ร ุน
แร

งข
อง

ผล
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บ 
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) 
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2. การว ิเคราะห  ความเส่ียงด ้านผลประโยชน  ท ับซ ้อน (Risk Assessment  for Conflict of Interest) 
โรงเร ียนบ้านสบกอน 

โรงเรียนบ้านสบกอน มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด 
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

1) การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน ทับซ้อน 
- กระบวนงานท ี่เก่ียวข้องกับการใช ้เงินและมีช ่องทางท ี่จะท าประโยชน ์ใหแ้ก ่ตนเองและพวกพ้อง 
- กระบวนงานที่เก่ียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของบุคลากรซ่ึงมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือมีการเอ้ือ 

ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 

- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่ มีส่วนเก่ียวข้องซ่ึงส่งผลทางลบต่อผู้ อ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง 

2) โดยมีกระบวนงานท่ีเข้าข่ายมีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน ทับซ้อน 
- การรับ - จ ่ายเง ิน 
- การบันทึกบัญชีรับ - จ่าย / การจัดท าบัญชีทางการเงิน 
- การจัดซ้ือจัดจ้างและการจ้างบริการ 
- การก าหนดค ุณล ักษณะวัสด ุครุภัณฑ์การก าหนดค ุณสมบัต ิผ ู้ท ี่จะเข ้าประมูลหรือขายส ินค ้า 
- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ 
- การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซ้ือจัดจ้าง 
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
- การจัดหาพัสดุ 
- การจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 
- การเบิกค่าตอบแทน 
- ฯลฯ 
3) ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันท่ีเหมาะสม 
- สูญเสียงบประมาณ 
- เป ิดช ่องทางให้บ ุคลากรใช ้อ านาจหน้าทีใ่หผ้ ู้ปฏ ิบ ัต ิใช ้โอกาสกระท าผ ิดในทางมิชอบด ้วยหน ้าท ี่ 
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 
4) แนวทางการป้องความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน ทับซ้อน 

(1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของโรงเรียนบ้านสบกอน รังเกียจการทุจริต  

     ทุกรูปแบบ เช่น 
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนบ้านสบกอน 
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากร 
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร 
- การส ่งเสริมใหผ้ ู้บังค ับบ ัญชาเป  นต ัวอย่างท ี่ด ี 
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(2) การป้องกันเหตุการณ หรือพฤติกรรมท่ีอาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด 
- การตรวจสอบติดตามประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร              

โรงเรียนบ้านสบกอน อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

- จ ัดช ่องทางการร้องเรียนเก่ียวกับการท ุจริตและประพฤต ิมิชอบ 
 


