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ค าน า 

 
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก สพม.ตาก ได้มีการจัดประชุมการ

ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซอ้น ประจ าปงีบประมาณ 2565 เมือ่วันที่ 30 มิถุนายน 
2565    ณ ห้องประชุมบานบรุี โดยก าหนดความเสี่ยงที่เกีย่วกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 3 
ประเด็นหลัก ดังนี ้

1. การปฏิบัตงิานไม่เต็มตามเวลาราชการ  
2. การปฏิบัตงิานไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง  
3. การวิเคราะห์งานไมเ่ป็นไปตามภารกจิงานท าให้งานล่าช้าไม่เป็นไปตามก าหนด  

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก สพม.ตากได้จัดกิจกรรมความเสี่ยงที่
อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้พฤติกรรมความเสี่ยงที่วิเคราะห์ข้างต้นลดลงหรือไม่เกิดข้ึนเพื่อให้
ข้าราชการครูและบุคลากรใน        โรงเรียนสามเงาวิทยาคม อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก สพม.ตากได้
น าไปใช้เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนางานของส านักง านเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาตากต่อไป    

  

           โรงเรียนสามเงาวิทยาคม อ าเภอสามเงา จงัหวัดตาก สพม.ตาก 
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ส่วนท่ี ๑ บทน า         
  1. หลักการและเหตผุล         

 2. วัตถุประสงค์                   
ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน                    

1. ความหมายการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทบัซ้อน (Risk Assessment for                    
              Conflict of Interest)  

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซอ้น (Risk Assessment for                
              Conflict of Interest) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก    
           3. มาตรการและการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน   
     ส่วนท่ี 3  การด าเนินงานเพ่ือจัดการความเสี่ยงท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือผลประโยชน์ทับซ้อน        
        ในการปฏิบัติงาน  

1. ผลการด าเนินงานเพือ่จัดการความเสี่ยงทีอ่าจก่อนให้เกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนในการ
ปฏิบัตงิาน โรงเรียนสามเงาวิทยาคม อ าเภอสามเงา จงัหวัดตาก สพม.ตาก 

     ส่วนท่ี 4 ภาคผนวก  

ค าสั่งโรงเรียนสามเงาวิทยาคม จังหวัดตาก เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความ
โปรง่ใสในการด าเนินงาน  (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
ประจ าปงีบประมาณ 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 1  
บทน า 

1. หลักการและเหตุผล  
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา  

ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง  การ
ใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ หน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ สาธารณะของ
ส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่
สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่า
อื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท า 
ความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก  จนน าไปสู่การ
ถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ ความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็น ประเด็นปัญหาทางการบริหาร
ภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบอ่เกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่ รุนแรงข้ึน และยังสะท้อนปัญหาการ
ขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย  

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก สพม.ตาก ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread 
way Commission)  เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการ บริหาร
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการ 
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 4 ด้านดังนี้  
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ  

เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อ        
กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย 
เป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้างองค์กรภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อ 
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร   

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ 
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ  

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร 
งบประมาณและการเงินเช่นการบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อ 
สถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ 
และไม่สอดคล้องกับข้ันตอนการด าเนินการเป็นต้นเนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการ 
ควบคุมและการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว  
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4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้อง 

กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความ   
ไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการท่านิติกรรมสัญญาการ   
ร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน  

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปจัจัยหลกั 2 ปัจจัยคือ   
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและ 

การเปลี่ยนแปลงระบบงานความเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง
การควบคุมก ากับ ดูแลไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเป็นต้น  

2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทาง 
เทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้น  

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการพนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ ที่บุคคล
นั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดข้ึนอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้ง
เจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงิน หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่ง         
ในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจ    
ให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทาน หรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผล
ให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่ เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดข้ึนกับ 
ประเทศชาติการกระท าแบบนี้เป็นการกระท าที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์  
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการวนการวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของ 
โอกาส ที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้ง ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับการ ทุจริต
กล่าวคือยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม มาก
เท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้ น าเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ    
มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of  the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก สพม.ตากการวิเคราะห์ความเสีย่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซอ้นน้ีจะช่วยให้โรงเรยีนสาม
เงาวิทยาคม อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก สพม.ตาก ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนทีเ่กิดข้ึนและปัจจัย
เสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท าให้  

1. การปฏิบัตริาชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรู้  
รับผิดชอบไม่เพียงพอ   

2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท าให้ประชาชนขาดความเช่ือถือ ในความมีคุณธรรมและ 
จริยธรรม   

3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต    



-3- 
 

ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
การกระท าผิดวินัยของ เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย  

2. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด 

ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   
2. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล   
3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็น
แบบอย่างที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้   

4. เพื่อสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และประชาชน  
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ส่วนท่ี 2  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)   
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด  

ผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์  และ
จัดล าาดับความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้าน ผลประโยชน์
ทับซ้อน ได้แก่ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ  (Impact) และ
ระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถ ระบุเป็นตัวเลข 
หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้  
เกณฑ์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ  

ระดับ โอกาสท่ีเกิด ค าอธิบาย 
5  สูงมาก  มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ า 
4  สูง  มีโอกาสเกิดข้ึนบ่อยครั้ง 
3  ปานกลาง  มีโอกาสเกิดข้ึนบางครัง้ 
2  น้อย  มีโอกาสเกิดข้ึนน้อยครั้ง 
1  น้อยมาก  มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ท่ีส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร)  
ระดับ โอกาสท่ีเกิด ค าอธิบาย 
5  สูงมาก  ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4  สูง  ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไมร่้ายแรง 
3  ปานกลาง  สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม 
2  น้อย  สร้างความไมส่ะดวกต่อการปฏิบัตงิานบ่อยครั้ง 
1  น้อยมาก  สร้างความไมส่ะดวกต่อการปฏิบัตงิานนาน ๆ ครั้ง 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสียง 
โดยพิจารณา จากผลคูณของระดบัโอกาสทีจ่ะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ 
(Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี ้  

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  
ระดับ โอกาสท่ีเกิด ค าอธิบาย 

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 ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L)  1-3 คะแนน 
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ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ

พิจารณาจัดระดบัความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสทีจ่ะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบทีเ่กิดข้ึน 
(Impact) และขอบเขตของระดบัความเสี่ยงทีส่ามารถยอมรบัได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที ่

 

 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ 
จัดแบ่งดงันี ้  

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15 - 25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินช้ า

หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 
           สีแดง   ■ 

เสี่ยงสูง (High) 9 - 14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง            สีส้ม     ■ 
ปานกลาง (Medium) 4 - 8 คะแนน ยอมรบัความเสี่ยงแต่มี 

มาตรการควบคุมความเสี่ยง 
           สีเหลือง ■ 

ต่ า (Low) 1 - 3 คะแนน ยอมรบัความเสี่ยง            สีเขียว   ■ 
ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  
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โอกาสท่ีจะเกิดความเสยีหาย (Likelihood) 

 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ตา่ง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ 
(Likelihood x Impact) 
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)   
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก สพม.ตาก  
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก สพม.ตากมีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้  

1) การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  

    - กระบวนงานทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏิบัตหิน้าทีร่าชการ ในเวลาราชการ เพื่อประโยชนส์่วนตน     
   - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งมโีอกาสใช้งานอย่างไม่    

เหมาะสม เกิดความสิ้นเปลือง ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต วัสดุส านักงาน รถราชการ การใช้
กระแสไฟฟ้า  
                       - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไมเ่หมาะสม   
คือ มีการเอือ้ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค  
                       - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการก ากับ ติดตามการท างานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

2) โดยมีกระบวนงานท่ีเข้าข่ายมโีอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
      - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไมเ่ป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

  - การใช้วัสดุ อุปกรณ์ของทางราชการ  
  - การใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน  
  - การบันทึกบัญชีรบั – จ่าย / การจัดท าบัญชีทางการเงิน  
  - การตรวจรบัวัสดุ ครุภัณฑ์  
  - การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ  
  - การจัดหาพสัดุ  
  - การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสมัมนา  
  - การเบิกจ่ายเงิน  
  - การใช้รถราชการ  
 - การท างานไมเ่รียงล าดับความเรง่ด่วน  
 - ฯลฯ  

3) ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันท่ีเหมาะสม  
- สูญเสียงบประมาณ  
- เปิดช่องทางใหบุ้คลากรใช้อ านาจหน้าที่ท าให้ผูป้ฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วย 

หน้าที ่ 
- เสียช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน   
- เกิดค่านิยมองค์กรที่ไม่ถูกต้อง และเป็นแบบอย่างที่ไม่ดสี าหรบัคนรุ่นหลัง 
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4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
4.1 การเสรมิสร้างจิตส านึกให้บุคลากรโรงเรียนสามเงาวิทยาคม อ าเภอสามเงา จังหวัด

ตาก สพม.ตาก รงัเกียจการทจุริตทุกรปูแบบเช่น 
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรยีน.............. 
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรของโรงเรียน  
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับข้าราชการครู และบุคลากรของโรงเรียน  

                - การสง่เสรมิใหผู้้บังคับบญัชา เป็นตัวอย่างที่ด ี 
     4.2 การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น  

        - การแจ้งเวียนระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลากรที่โปร่งใสและเป็นธรรม  
                - การเผยแพรห่ลกัเกณฑ์การรับทรัพยส์ินหรือประโยชน์อื่นใด  
                - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  
    ของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนือ่ง  
                - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทจุริตและประพฤติมิชอบ  

 

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนสามเงาวิทยาคม อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก สพม.ตาก ประจ าปี พ.ศ. 2565  

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก สพม.ตากก าหนดความเสี่ยงทีเ่กี่ยวกบั 
ผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้  

1. การปฏิบัตงิานไม่เต็มตามเวลาราชการ  
2. การปฏิบัตงิานไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง  
3. การวิเคราะห์งานไมเ่ป็นไปตามภารกจิงานท าให้งานล่าช้าไม่เป็นไปตามก าหนด  

เมื่อพจิารณาโอกาส/ความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพจิารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่อกจิกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดบัใดในตารางความ
เสี่ยงซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
 
ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระท

บ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
1 การปฏิบัตงิานไม่เต็มตามเวลาราชการ 2 2 4 (1) 
2 การปฏิบัตงิานไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 2 2 4 (2) 
3 วิเคราะหง์านไม่เป็นไปตามภารกจิงานท าให้งาน ล่าช้าไม่เปน็ 

ไปตามก าหนด 
2 2 4 (3) 
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แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
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โอกาสท่ีจะเกิดความเสยีหาย (Likelihood) 

 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับ
ความส าคัญของ ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
จัดล าดับความส าคัญของความ เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้  

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 

การปฏิบัตงิานไม่เต็มตามเวลาราชการ  ล าดับ 1 (ปานกลาง = 4 คะแนน) 

การปฏิบัตงิานไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง ล าดับ 2 (ปานกลาง = 4 คะแนน) 

วิเคราะหง์านไม่เป็นไปตามภารกจิงานท าให้งานล่าช้าไม่ เปน็ไป
ตามก าหนด 

ล าดับ 3 (ปานกลาง = 4 คะแนน) 
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จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 1 ระดับ คือ 
ปานกลาง    โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  โรงเรียนสามเงาวิทยาคม อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก สพม.ตากประจ าปี
งบประมาณ 2565 มี ดังนี้  

ระดับความเสี่ยง  มาตรการก าหนด  ปัจจัยความเสี่ยง 

       ปานกลาง   

(Medium) 

ยอมรบัความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม 
ความเสี่ยง  

- การปฏิบัติงานไม่เตม็ตามเวลาราชการ 
- การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอน  

  และระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง  

- วิเคราะห์งานไม่เป็นไปตามภารกิจงาน 

  ท าให้งานล่าช้าไม่เป็นไปตามก าหนด 
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3.มาตรการและการด าเนนิการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจเกิดผลประโยชนท์ับซ้อนในการ
ปฏิบตัิงาน 

 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก สพม.ตาก ได้จัดท าแนวทางการบรหิารจัดการ ความ
เสี่ยงเพื่อลดและป้องกันความเสี่ยงต่อการทจุริตหรอืเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้นในการปฏิบัติงาน จ านวน 3 ประเด็น
ความเสี่ยง ดังนี ้ 

1. การปฏิบัติงานไม่เต็มตามเวลาราชการ  
1.1 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมมาภิบาลของบคุลากรโรงเรียนสามเงา

วิทยาคม อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก สพม.ตาก ประกาศเจตจ านงสจุริตในการ
บรหิารงาน 

1.2 สร้างจิตส านึกและตระหนักถึงการปฏิบัติราชการให้เตม็ศักยภาพและอุทิศเวลาให้แก่ 
ราชการโดยต่อเนื่อง  

1.3 แจ้งแนวปฏิบัติงานและมาตรการในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด 

1.4 ก ากับ ควบคุมการลงเวลาปฏิบัติงาน ตามล าดับช้ันการบังคับบัญชา 
1.5 จัดท าบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัตงิานของแต่ละกลุม่ใหส้อดคล้องเหมาะสมกับภารกิจ

งานของกลุ่ม/หน่วย 
2. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  

2.1 ให้ข้าราชการ และบุคลากรจัดท าปฏิทินการท างานที่ชัดเจน คู่มือและข้ันตอนการ 
      ปฏิบัติงานทุกงาน มีการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ผ่านเวปไซด์ของโรงเรียนสามเงา
วิทยาคม อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก สพม.ตาก 

                          2.2 ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ในการปฏิบัติงานตามคู่มือและข้ันตอน  
     การอย่างเครง่ครัด โดยผูบ้ังคับบัญชาตามล าดับช้ัน 

                          2.3 ติดตามและประเมินผลข้าราชการและบุคลากรในการปฏิบัติงานตามคู่มือและ 
      ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดอย่างสม่ าเสมอ 
2.4 ศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจงานตามโครงสร้างของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก สพม.ตากและงาน 
     ของแต่ละกลุ่มงาน 
2.5 จัดกิจกรรม PLC ภารกิจงานตามโครงการแต่ละกลุ่มงาน เพื่อให้ทราบถึงงานที ่
      ปฏิบัติเป็นประจ าเพือ่ใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปญัหา อุปสรรค และแนวทางการ 
      ด าเนินการร่วมกัน และใหม้ีการจัดคู่ Buddy ในการท างานควบคู่กันและสามารถ 
      ท างานแทนกันได้ 

3. การวิเคราะห์งานไม่เป็นไปตามภารกิจงานท าให้งานล่าช้าไม่เป็นไปตามก าหนด  
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3.1 ศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจงานตาม โครงสร้างของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม อ าเภอ
สามเงา จังหวัดตาก สพม.ตากและงานของแต่ละกลุ่มงานรวมถึงภารกจิงานทีเ่กิดข้ึนใหม่
ตามสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา 2019  (COVID 19) 

                               3.2  PLCภารกิจงานของแตล่ะกลุ่ม/หน่วย เพือ่ให้ทราบถงึกระบวนงานทีป่ฏิบัติเป็น  
ประจ าและการส่งเสริมการปฏิบัตงิานตามขั้นตอนกระบวนการปฏิบัตงิานของบุคลากร 

                               โรงเรียนสามเงาวิทยาคม อ าเภอสามเงา จงัหวัดตาก สพม.ตากใหม้ีการจัดคู่ (Buddy)ใน
การท างานควบคู่กัน ใหส้ามารถปฏิบัตงิานทดแทนกันได้หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID 19) ยังคงระบาดอยูเ่ช่นปัจจุบัน 
                       3.3 ให้ข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนสามเงาวิทยาคม อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก  
                               สพม.ตากจัดท าคู่มือและข้ันตอนการปฏิบัตงิานรวมถึงการปรบัปรุงการท างานให้ทันสมัย 
                               และสอดคล้องกบัสถานการณ์ปจัจุบันทีก่ าลงัเปลี่ยนแปลง 

     3.4 หัวหน้ากลุ่มงาน กลั่นกรอง ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดเพื่อ 

ไม่ให้ล่าช้าโดยการวางมาตรการและข้ันตอนการปฏิบัติงานรวมไปถึงการก าหนด 
ระยะเวลาการ ท างานแล้วเสรจ็กรณีมีงานที่ไม่ทราบภารกจิงานที่ชัดเจนว่าเป็นภารกจิ
ของงานกลุ่มใดให้ ด าเนินการวิเคราะหห์นังสือสัง่การโดย หวัหน้าบรหิารงานทั่วไป 
เสนอผ่านตามล าดับ 

     3.5 ติดตามและประเมินผลข้าราชการและบุคลากรในการปฏิบัตงิานตามคู่มือและข้ันตอน  
           การปฏิบัติงานที่ก าหนดอย่างสม่ าเสมอ 
     3.6 ให้ข้าราชการครู และบุคลากรศึกษาระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง 
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ส่วนท่ี 3 
การด าเนินงานเพ่ือจัดการความเสี่ยงท่ีอาจก่อให้เกิด 
การทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 

 
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก สพม.ตากได้การด าเนินการเพือ่จัดการความ 

เสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of  the Tread way Commission) เพื่อเป็นแนวทางการป้องกัน และลดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน ที่อาจก่อให้เกิดความไม่สุจริต ในการปฏิบัติงาน โรงเรียนสามเงาวิทยาคม อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
สพม.ตากโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเป็นแนวทางการ ป้องกัน และลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิด
ความไม่สุจริต ดังนี้  

1. จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการโครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ใน 
           โรงเรียนสามเงาวิทยาคม อ าเภอสามเงา จงัหวัดตาก สพม.ตากประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

2. ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบรหิารงานของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม อ าเภอสามเงา จงัหวัด
ตาก สพม.ตาก 

3. ประกาศนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของโรงเรียนสาม
เงาวิทยาคม อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก สพม.ตากประกาศนโยบายต่อต้านการให้สินบนการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบและการบรหิารจัดการเรื่องร้องเรียน  

4. ประกาศมาตรการป้องกันการทจุริตในการเรียกรับทรัพยส์ินหรือประโยชน์ตอบแทน  และ 
          การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน  

5. ประกาศมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
อ าเภอสามเงา จงัหวัดตาก สพม.ตาก 

   7. ประกาศมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรการปฏิบัตงิาน  
8. ประกาศมาตรการกลไกให้ภาคประชาชนหรือผู้มสี่วนไดส้ว่นเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการ 

          ด าเนินงาน  
9. ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นในโรงเรียนสามเงาวิทยาคม อ าเภอสามเงา 

จังหวัดตาก สพม.ตาก 
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       3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ปัจจัยท่ี 
เกิดความเสียง 

มาตรการจดัการความเสีย่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ด าเนินการแล้ว 

และด าเนินการต่อเน่ือง 
อยู่ระหว่างการ 

ด าเนินการ 
ยังไม่ได ้

ด าเนินการ 
1. การปฏิบัติงานไม่
เต็มตามเวลา ราชการ 
 

1. ควบคุม ก ากับดูแล ให้ข้าราชการและบุคลากร สพม.ตาก   
   ปฏิบัติงานเต็มเวลาราชการ 
2. ควบคุม ก ากับดูแล ให้ข้าราชการปฏิบัตงิานเต็มตาม  
    ศักยภาพในเวลาราชการ 
3. สร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานของราชการให้เตม็ 
    ศักยภาพ 
4. เสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และหลักธรรมา  
    ภิบาลในองค์กร 
5. แนวปฏิบัติในการท างานของข้าราชการครู และบุคลากร 
   ทางการศึกษา 
6. บุคลากรทุกคนจัดท าบันทกึการปฏิบัติงาน 
 
 

                 / 
 
                / 
 
                / 
 
                / 
 
                / 
 
                / 
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ปัจจัยท่ี 
เกิดความเสียง 

มาตรการจดัการความเสีย่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ด าเนินการแล้ว 

และด าเนินการต่อเน่ือง 
อยู่ระหว่างการ 

ด าเนินการ 
ยังไม่ได ้

ด าเนินการ 
2. การปฏิบัติงานไม่
เป็นไปตามขั้นตอนและ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 

1. ให้ข้าราชการครู และบุคลากร จัดท าคู่มือ และ 
    ข้ันตอนการปฏิบัติงานทกุงาน และควบคุม ก ากบัดูแล ให้  
    ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือและ 
    ข้ันตอนอย่างเคร่งครัด 
2. เผยแพร่ช้ีแจงข้ันตอนการ ปฏิบัติงานทุกงานร่วมกัน โดย   
    แจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะเรื่อง 
    การใช้จ่ายเงินงบประมาณตามโครงการ 
3. ติดตามและประเมินผลข้าราชการ และบุคลากร ในการ  
    ปฏิบัติงานตามคู่มือและข้ันตอนการปฏิบัติงานที ่
   ก าหนดอย่างสม่ าเสมอ 
4. เสรมิสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกบักฎหมาย 
ระเบียบ  ที่เกี่ยวข้องแก่ข้าราชการและบุคลากร  ในโรงเรียน
สามเงาวิทยาคม อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก สพม.ตาก5. PLC 
ภารกิจงานของแต่ละกลุม่ เพื่อใหท้ราบถึง 
    กระบวนงานทีป่ฏิบัติเป็นประจ าทุกสัปดาห์ เพื่อใหท้ราบ   
   ปัญหาในการด าเนินงานและจัดท ากระบวนการในการ 
   ปรับปรงุวิธีการท างานให้เหมาะสม 

 / 
 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
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ปัจจัยท่ี 
เกิดความเสียง 

มาตรการจดัการความเสีย่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ด าเนินการแล้ว 

และด าเนินการต่อเน่ือง 
อยู่ระหว่างการ 

ด าเนินการ 
ยังไม่ได ้

ด าเนินการ 
3. วิเคราะห์งานไม่
เป็นไปตามภารกิจงาน
ท าให้งานล่าชา้ไม่
เป็นไปตามก าหนด 
 

1. ศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจงานตามโครงสร้างของส านักงาน  
    เขตพื้นที่การศึกษา และงานของแต่ละกลุม่งาน   
    รวมถึงภารกิจงานที่เกิดข้ึนใหม่ตามสถานการณ์การแพร่  
    ระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID 19) 
2. PLC ภารกิจงานของแตล่ะกลุ่ม/หน่วย เพื่อใหท้ราบถึง   
    กระบวนงานทีป่ฏิบัติเป็นประจ าและการสง่เสรมิ 
    การปฏิบัติงานตามขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานของ 
    บุคลากรของโรงเรียนให้มกีารจัดคู่ (Buddy)  
    ในการท างานควบคู่กัน ให้สามารถปฏิบัตงิานทดแทนกันได้  
    หากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019   (COVID 19) ยังคงระบาดอยู่เช่นปจัจุบัน 
3. ให้ข้าราชการครูและบุคลากร ของโรงเรียน จัดท าคู่มือ 
และ ข้ันตอนการปฏิบัติงานรวมถงึการปรบัปรุงการท างานให้ 
   ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ก าลงั 
   เปลี่ยนแปลง 
4. หัวหน้ากลุม่งาน กลั่นกรอง ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดเพือ่ไม่ใหล้่าช้าโดยการวางมาตรการ
และข้ันตอนการปฏิบัติงานรวมไปถึงการก าหนดระยะเวลา 
   การท างานแล้วเสร็จกรณีมงีานที่ไมท่ราบภารกิจงานที่  
   ชัดเจนว่าเป็นภารกจิของงานกลุ่มใดให้ด าเนินการวิเคราะห์ 
   หนังสือสัง่การโดย หัวหน้ากลุ่มบรหิารงานทั่วไป เสนอผ่าน
ตามล าดับ 
5. ติดตามและประเมินผลข้าราชการ และบุคลากรในการ  
    ปฏิบัติงานตาม คู่มือและข้ันตอนการปฏิบัตงิานที่ 
    ก าหนดอย่างสม่ าเสมอ 

 / 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
/ 
 
 

  



6. ให้ข้าราชการครู และบุคลากร ศึกษาระเบียบ กฎหมาย           
    ที่เกี่ยวข้อง 

/ 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนสามเงาวิทยาคม จังหวัดตาก 
                                                   ที่  139 / 2565 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment : OIT)  การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ 2565 

----------------------------------------- 
 

  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ก าหนดแนวทางการบรูณาการความร่วมมือ
ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทจุรจิของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาตาก เพื่อเตรียมความพร้อมในการรบัการประเมนิคุณธรรม จริยธรรมและความโปรง่ใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ประจ าปีงบประมาณ 2564  

เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบญัญัต ิ
ระเบียบบรหิารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 39 และอาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ 109/2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง มอบหมายอ านาจการ
บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จงึแตง่ตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  การประเมินคุณธรรม จริยธรรม
และความโปร่งใส ในการด าเนินงานโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมลูและตัวช้ีวัดที่ 10 การ
ป้องกันการทจุริต ประจ าปงีบประมาณ 2565 ดังนี ้
  1.  คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
   นายใจ   ยอดด าเนิน ประธาน 

นายนพดล   คงป้อม   รองประธาน 
   นางสาวนงลักษณ์  ด่านตระกูล กรรมการ 
   นายช่วงศิลป ์  บัวสอน  กรรมการ 
   นางธนิตตา  รอดสุนทรา กรรมการ 
   นางขนิษฐา  สุวรรณปัญญา กรรมการ 

นางกัลยา   ธีระเชีย  กรรมการ 
   นายพิทยา  รอดสุนทรา กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวรัชนก   จินะตา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   นายจ าเนียร  เนียมจันทร ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   มีหน้าที ่1.  ก าหนดนโยบายและวางแผนการรบัประเมิน 
   2.  ประสานงานกับคณะกรรมการทุกฝ่ายเพือ่รวบรวมเอกสาร หลักฐานเผยแพร ่
   3.  อ านวยความสะดวกและให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการด าเนินงานทุกฝ่าย 
   4.  ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลระบบการเปิดเผยข้อมูลก่อนการเผยแพร่ 
   5. ร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
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 ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล 
  ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1  ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน 
   นายใจ   ยอดด าเนิน ประธานกรรมการ 
   นายนพดล   คงป้อม   รองประธาน 

นายพิทยา   รอดสุนทรา กรรมการ 
   นางธนิตตา   รอดสุนทรา กรรมการ 
   นายฤชากร  เพ็งสว่าง กรรมการ 
   นางสาวรัชนก   จินะตา  กรรมการและเลขานุการ 
   นายจ าเนียร   เนียมจันทร ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นางพัทธนันท ์  เกตุชม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที ่-  รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน เอกสาร/หลักฐานจากผู้เกี่ยวข้อง รูปภาพหรือหลกัฐาน
ประกอบทีม่ีความสอดคล้องและน าข้อมลูลงในระบบเพื่อการประเมิน OIT ออนไลน ์ ตามหัวข้อดังนี ้

01 โครงสร้าง 
02 ข้อมูลผู้บริหาร 
03 อ านาจหน้าที ่
04 แผนยุทธศาสตรห์รอืแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ภายในปี 2564-2566 
05 ข้อมูลการติดต่อ 
06 กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง  
 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1  ข้อมูลพ้ืนฐาน ด้านการประชาสมัพันธ์และปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
 นางสาวรัชนก   จินะตา   ประธานกรรมการ 
 นางสาวสมเพชร   แตงบุญรอด กรรมการ 
 นายจ าเนียร   เนียมจันทร ์ กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวกฤติกา   ทิมเสน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่-  รวบรวมข้อมูลการประชาสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ข้อมลู เอกสาร/หลักฐานจาก

ผู้เกี่ยวข้อง รูปภาพหรือหลกัฐานประกอบที่มีความสอดคลอ้งและน าข้อมลูลงในระบบเพื่อการประเมิน 
OIT ออนไลน์  ตามหัวข้อดังนี ้

07 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าปี 2565 
08 Q and A ช่องทางทีบุ่คคลภายนอกสอบถามข้อมูลได ้
09 Social Network แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน ์
 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2  การบริหารงาน ด้านการด าเนินงาน 

   นายพิทยา   รอดสุนทรา ประธานกรรมการ 
นางสาวกมลวรรณ สาตศิลป ์ กรรมการ 
นางสาวกชกร   ละจา  กรรมการ 
นางอังคณา  ตามกูล  กรรมการ 

   นายฤชากร   เพ็งสว่าง กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าที ่-  รวบรวมข้อมูลด้านการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานจากผู้เกี่ยวข้อง รูปภาพหรือ

หลักฐานประกอบที่มีความสอดคล้องและน าข้อมูลลงในระบบเพื่อการประเมิน OIT ออนไลน ์ ตามหัวข้อ
ดังนี ้

 010    แผนการด าเนินงานประจ าปี 2565 
 011    รายงานการก ากบั ติดตามการด าเนินงาน ประจ าปรีอบ 6 เดือน ปีงปม. 2565 
 012    รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564 
 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2  การบริหารงาน ด้านการปฏิบัติงาน 

   นายธนิตตา   รอดสุนทรา ประธานกรรมการ 
   นายศักรินทร ์  สืบสอน  กรรมการ (กลุม่บริหารทั่วไป) 

ว่าที่ ร.ต.หญงิจริญา  บุญมา   กรรมการ (กลุม่บริหารวิชาการ) 
นางสาวอังคณา   ตามกูล  กรรมการ (กลุม่บริหารงบประมาณฯ) 
นางสาวรัชนก   จินะต  กรรมการ (กลุม่บริหารกิจการนักเรียน) 
นางสาวเพญ็พิชชา ใจยอด     กรรมการและเลขานุการ (กลุม่บริหาร

บุคคล) 
มีหน้าที ่-  รวบรวมข้อมูลคู่มือหรอืมาตรฐานการปฏิบัติงาน 5 กลุม่บรหิาร เอกสาร/หลักฐาน

จากผูเ้กี่ยวข้อง รปูภาพหรือหลักฐานประกอบที่มีความสอดคล้องและน าข้อมลูลงในระบบเพื่อการ
ประเมิน OIT ออนไลน ์ ตามหัวข้อดังนี ้

013   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานทัง้ 5 กลุ่มบริหาร  
 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2  การบริหารงาน ด้านการให้บริการ 

   นายผดุงเกียรต ิ  ปานแดง  ประธานกรรมการ 
   นายศักรินทร ์  สืบสอน  กรรมการ (กลุม่บริหารทั่วไป) 

ว่าที่ ร.ต.หญงิจริญา  บุญมา   กรรมการ (กลุม่บริหารวิชาการ) 
นางสาวอังคณา   ตามกูล  กรรมการ (กลุม่บริหารงบประมาณฯ) 
นางสาวรัชนก   จินะตา  กรรมการ (กลุม่บริหารกิจการนักเรียน) 
นางสาวเพญ็พิชชา ใจยอด           กรรมการ (กลุม่บริหารบุคคล) 
นางสาวรัชนก   จินะตา  กรรมการ ( E-Service) 
นายจ าเนียร   เนียมจันทร์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่-  รวบรวมข้อมูลคู่มือหรอืมาตรฐานการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบรหิารทั้ง 5 กลุม่
บรหิารพร้อมกับการประเมินและรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ เอกสาร/หลกัฐานจากผูเ้กี่ยวข้อง 
รูปภาพหรือหลกัฐานประกอบที่มีความสอดคลอ้งและน าข้อมูลลงในระบบเพื่อการประเมิน OIT ออนไลน ์ 
ตามหัวข้อดังนี ้

014    คู่มือหรอืมาตรฐานการให้บริการที่เกี่ยวข้องในกลุม่บริหาร 5 กลุ่มบริหาร 
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 6 เดือนแรกประจ าปงีบประมาณ 2565 
016 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการใหบ้รกิาร ประจ าปี 2564 



017  E-Service ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรบับริการตามอ านาจหน้าที่ ภารกิจ
ของสถานศึกษา (โปรแกรมสนบัสนุนการบรหิารจัดการของสถานศึกษา เช่น SMS 
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ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3  การบริหารเงินงบประมาณ ด้านแผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี 

   นางขนิษฐา   สุวรรณปัญญา ประธานกรรมการ 
   นายฤชากร   เพ็งสว่าง กรรมการ 

นางสาวโชติกา   สีกาวี  กรรมการ  
นางสาวกมลวรรณ สาตศิลป ์ กรรมการ 
นางอังคณา   ตามกูล   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่-  รวบรวมข้อมูลการใช้จ่าย ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย 
รายงานผลการใช้จ่าย  เอกสาร/หลักฐานจากผู้เกี่ยวข้อง รูปภาพหรือหลกัฐานประกอบที่มีความ
สอดคล้องและน าข้อมูลลงในระบบเพื่อการประเมิน OIT ออนไลน ์ ตามหัวข้อดังนี้ 

 018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2565 
 019 รายงานการก ากบัติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 

2565 
 020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปงีบประมาณ 2564 
 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3  การบริหารเงินงบประมาณ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

   นางกัลยา   ธีระเชีย  ประธานกรรมการ 
   นางอังคณา  ตามกูล  กรรมการ 

นางอุทัยวรรณ   ภู่คง  กรรมการ 
นางสาววิรัลพัชร   ฉวีไทย  กรรมการ 
นายอัษฎาวุธ  เสนแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่-  รวบรวมข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ เชิญชวน ประกาศผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1  เอกสาร/หลักฐานจากผู้เกีย่วข้อง รูปภาพหรือหลกัฐานประกอบที่มีความ
สอดคล้องและน าข้อมูลลงในระบบเพื่อการประเมิน OIT ออนไลน ์ ตามหัวข้อดังนี้ 

 021 แผนการการจัดซื้อจัดจ้างหรอืแผนการจัดหาพสัดุ ปีงบประมาณ 2565 
 022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 

2565 ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและบรหิารพสัดุภาครัฐ 2560 
 023 สรปุผลการจัดซือ้จัดจ้างหรือการจัดหาพสัดุรายเดือน 6 เดือนแรกของ

ปีงบประมาณ 2565 
 024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพสัดุประจ าปงีบประมาณ 2564 
 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

   นางธนิตตา   รอดสุนทรา ประธานกรรมการ 
   นางสาวเพญ็พิชชา ใจยอด  กรรมการ 

นายอิสรพงษ์   ใจคนอง  กรรมการและเลขานุการ 



 มีหน้าที ่-  รวบรวมข้อมูลนโยบาย แผนการการพฒันาบุคลากร ID PLAN เผยแพร่
เกณฑ์การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลและรายงานผลการด าเนินงาน  เอกสาร/หลกัฐานจาก
ผู้เกี่ยวข้อง รูปภาพหรือหลกัฐานประกอบที่มีความสอดคลอ้งและน าข้อมลูลงในระบบเพื่อการประเมิน 
OIT ออนไลน์  ตามหัวข้อดังนี ้
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 025 นโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2565 
 026 การด าเนินงานตามนโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2565 
 027 หลักเกณฑก์ารบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ใช้ในป2ี565 
 028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2564 
 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 

ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ด้านการเปิดโอกาสให้เกิดการมสี่วนร่วม 

   นายช่วงศิลป์   บัวสอน  ประธานกรรมการ 
   นายพิทยา   รอดสุนทรา กรรมการ  

นางสาวรัชนก  จินะตา  กรรมการ 
นายจ าเนียร   เนียมจันทร ์ กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.สินธพ   พีรวรพฒัน์  กรรมการ 
นางกรรณิการ ์  รัตนภูมิ  กรรมการ 
นายศิวพงษ์  กาวิน  กรรมการ 
นายสิทธิชัย   เที่ยงเอม กรรมการ 
นางสาวกันธิมา  ค าภิระแปง กรรมการ 
นางสาวสมเพชร  แตงบุญรอด กรรมการและเลขานุการ 
นางพัทธนันท์   เกตุชม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 มีหน้าที ่-  รวบรวมข้อมูลและจัดท าคู่มือหรือแนวทางข้ันตอนเรื่องการร้องเรียน แสดง
ช่องทางการร้องเรียน สถิติเรื่องร้องเรียน ช่องทางรับฟงัความคิดเห็น และแสดงข้อมูลการมสี่วนร่วมของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะกรรมการสถานศึกษา ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ภาคี 4 ฝ่าย
คณะกรรมการผู้ปกครองเครอืข่าย  เอกสาร/หลักฐานจากผูเ้กี่ยวข้อง รูปภาพหรือหลักฐานประกอบที่มี
ความสอดคล้องและน าข้อมลูลงในระบบเพือ่การประเมิน OIT ออนไลน์  ตามหัวข้อดังนี้ 

 029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 030 ช่องทางแจง้เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 6 เดือนแรก

ประจ าปี งบประมาณ 2565 
 032 ช่องทางการรบัฟังความคิดเห็น 
 033 การเปิดโอกาสใหเ้กิดการมสี่วนร่วม ประจ าปีงบประมาณ 2565 
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ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต 

  ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1  การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
   ด้านเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
   นายใจ   ยอดด าเนิน ประธานกรรมการ 
   นายนพดล   คงป้อม   รองประธาน 

นายพิทยา   รอดสุนทรา กรรมการ 
   นางจันทร์ค า  ปินตาใส  กรรมการ 

นางทัศนีย์  สุธัมโม  กรรมการ 
   นางสาวกมลวรรณ  สาตศิลป ์ กรรมการ 

ว่าที่ ร.ต.หญงิจริญา  บุญมา   กรรมการ 
นางสาวรัชนก   จินะตา  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่-  จัดท าประกาศเจตจ านงสจุริตของผูบ้รหิาร 4 ภาษาได้แก่ ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาเมียนมาร์ค าสัง่คณะกรรมการสถานศึกษา ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน       
ป.ป.ช.สพฐ.นอ้ย ภาคี 4 ฝ่าย คณะกรรมการผู้ปกครองเครอืข่าย  เอกสาร/หลกัฐานจากผู้เกี่ยวข้อง 

รูปภาพหรือหลกัฐานประกอบที่มีความสอดคลอ้งและน าข้อมูลลงในระบบเพื่อการประเมิน OIT ออนไลน ์ 
ตามหัวข้อดังนี ้

 

034 เจตจ านงสจุริตของผูบ้รหิารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาเมียน
มาร์ ในปีงบประมาณ 2565 

035 การมสี่วนร่วมของผู้บริหาร 
 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1  การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  
   ด้านการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต 
   ด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

นายพิทยา   รอดสุนทรา ประธานกรรมการ 
นางสาวนงลักษณ์  ด่านตระกูล  กรรมการ 

   นางสาวเพญ็พิชชา ใจยอด  กรรมการ 
   นายไพฑูรย ์  จันทร์ศิลานุรกัษ์ กรรมการ 

นางขนิษฐา  สุวรรณปัญญา กรรมการ 
นางกัลยา  ธีระเชีย  กรรมการ 
นางสาวกชกร   ละจา   กรรมการ 
นายพันธวัช   เนื่องวัง  กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.หญงิจริญา บุญมา  กรรมการและเลขานุการ 

   นางสาววาร ี  มหาวัน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่-  จัดท าแผนการป้องกันความเสี่ยงการทจุริตประจ าปี การด าเนินการเพื่อ 

จัดการความเสี่ยง และการจัดกจิกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรในโรงเรียนมีทัศนคติ  
ค่านิยมในการปฏิบัตงิานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เอกสาร/หลักฐานจากผูเ้กี่ยวข้อง รปูภาพหรือ 
หลักฐานประกอบ ที่มีความสอดคล้องและน าข้อมลูลงในระบบเพื่อการประเมิน OIT ออนไลน ์ 
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ตามหัวข้อดังนี ้

 

036 การประเมินความเสี่ยงการทจุริตประจ าปี 2565 
037 การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทจุริต ประจ าปี 2565 
038 การเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กร อย่างน้อย 5 กิจกรรม ประจ าปี 2565 

 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1  การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ด้านแผนป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2  มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ด้านมาตรการส่งเสริมความ 

      โปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา  
นายนพดล   คงป้อม ประธานกรรมการ 

   นางธนิตตา  รอดสุนทรา กรรมการ 
   นายช่วงศิลป ์  บัวสอน  กรรมการ 
   นางขนิษฐา  สุวรรณปัญญา กรรมการ 

นางสาวนงลักษณ์ ด่านตระกูล กรรมการ 
นายเจษฎา  ฟูมั่น  กรรมการ 
นายศักรินทร ์  สืบสอน  กรรมการ 
นางกาญจนา  เพ็งสิน  กรรมการ 
นายพิทยา  รอดสุนทรา กรรมการและเลขานุการ 
นายฤชากร  เพ็งสว่าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายพันธวัช  เนื่องวัง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่-  จัดท าแผนปกิบัติการการป้องกันการทจุริตประจ าปี รายงานการก ากบั  

ติดตามการทจุริตประจ าปรีอบ 6 เดือน ประจ าปี 2564 รายงานผลการด าเนินการป้องกัน 
การทจุริตประจ าปี 2563 จัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานควบคุม 
ดูแลการด าเนินงานตามมาตรการสง่เสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเอกสาร/หลักฐาน
จากผูเ้กี่ยวข้อง รปูภาพหรือหลักฐานประกอบที่มีความสอดคล้องและน าข้อมลู 
ลงในระบบเพื่อการประเมิน OIT ออนไลน์ ตามหัวข้อดังนี ้

 

039 แผนปฏิบัติการการป้องกันการทจุริตประจ าปี ประจ าปี 2564 
040 รายงานการก ากบัติดตามการด าเนินงานป้องกันการทจุริตประจ าปี 
          รอบ 6 เดือน ประจ าปี 2564 
041 การรายงานผลการป้องกันการทจุริต ประจ าปี 2563 

 042 มาตรการสง่เสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
043 การด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรง่ใสภายใน

หน่วยงาน 
 

    
 
 



สั่ง  ณ  วันที่  4  กรกฎาคม 2565 
 

                                                                                
                   (นายใจ  ยอดด าเนิน) 

                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
 
 
 
 
 


