
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 
 

โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยำคม ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรปฏิบติังำนท่ีอำจเกิด 

ผลประโยชน์ท่ีทบัซอ้น โดยวิเครำะห์ควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรปฏิบติังำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้นตำม

มำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อ

ก ำหนดมำตรกำรส ำคญัเร่งด่วนเชิงรุก ในกำรป้องกนักำรทุจริตในกำรบริหำรท่ีโปร่งใสตรวจสอบได ้และ

กำรแกไ้ขงำนปัญหำกำรกระท ำผิดวินยัของเจำ้หนำ้ท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหำส ำคญัและพบบ่อย  นอกจำกน้ียงัน ำ

ควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรปฏิบติังำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อนท่ีไดน้ี้มำ ก ำหนดเป็นคู่มือ ป้องกนั

ผลประโยชน์ทบัซอ้นโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยำคม อีกดว้ย เพื่อบรรลุเป้ำหมำยตำมยทุธศำสตร์ชำติวำ่ดว้ยกำร

ป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต  
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ส่วนท่ี 1 

บทน ำ 

 

1. หลกักำรและเหตุผล 

        กำรมีผลประโยชน์ทบัซ้อนถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ประเภทหน่ึง เพรำะเป็นกำร

แสวงหำผลประโยชน์ส่วนบุคคล โดยกำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมดว้ยกำรใชอ้ ำนำจใน

ต ำแหน่งหนำ้ท่ี ไปแทรกแซงกำรใชดุ้ลยพินิจในกระบวนกำรตดัสินใจของเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐ ใหเ้กิด

กำรละทิ้งคุณธรรมในกำรปฏิบติั ท ำใหเ้จำ้หนำ้ท่ีสำธำรณะขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และ

ควำมเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะของส่วนรวม และท ำใหผ้ลประโยชน์หลกั

ขององคก์ร หน่วยงำน สถำบนัและสังคมตอ้งสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ท่ีสูญเสียไปอำจอยูใ่นรูป

ของผลประโยชน์ทำงกำรเงิน คุณภำพกำรใหบ้ริกำร ควำมเป็นธรรมในสังคมรวมถึงคุณค่ำอ่ืน ๆ 

ตลอดจนโอกำสในอนำคตตั้งแต่ระดบัองคก์รจนถึงระดบัสังคม อยำ่งไรก็ตำม ท่ำมกลำงผูท่ี้จงใจ

กระท ำควำมผิด ยงัพบผูก้ระท ำควำมผิดโดยไม่เจตนำหรือไม่มีควำมรู้ในเร่ืองดงักล่ำวอีกเป็นจ ำนวน

มำก จนน ำไปสู่กำรถูกกล่ำวหำร้องเรียนเร่ืองทุจริตหรือถูกลงโทษทำงอำญำ ผลประโยชน์ทบัซอ้น 

หรือควำมขดัแยง้กนัระหวำ่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม Conflict( of interest : 

COI) เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบนัท่ีเป็นบ่อเกิดของปัญหำกำรทุจริต

ประพฤติมิชอบในระดบัท่ีรุนแรงขึ้น และยงัสะทอ้นปัญหำกำรขำดหลกัธรรมำภิบำลและเป็น

อุปสรรคต่อกำรพฒันำประเทศ อีกดว้ย 

โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยำคม ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรปฏิบติังำนท่ีอำจเกิด

ผลประโยชน์ทบัซอ้น โดยวิเคระห์ควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรปฏิบติังำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้น

ตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 

Commission) เป็นกรอบกำรวเิครำะห์ควำมเส่ียงเก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซอ้น  

กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ีเป็นระบบในกำร

บริหำรปัจจยัและควบคุมกระบวนกำรปฏิบติังำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำสท่ีจะท ำใหเ้กิดควำม

เสียหำยจำกกำรปฏิบติังำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้น 

ประเภทของควำมเส่ียงแบ่งออกเป็น 4 ดำ้นดงัน้ี 

1. ควำมเส่ียงดำ้นกลยทุธ์(Strategic Risk: S) หมำยถึง ควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรบรรลุ 

เป้ำหมำยและพนัธกิจในภำพรวมท่ีเกิดำกเปล่ียนแปลงของสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ภำยนอกท่ี



ส่งผลต่อกลยทุธ์ท่ีก ำหนดไวแ้ละกำรปฏิบติัตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสมรวมถึงควำมไม่สอดคลอ้ง

กนัระหวำ่งนโยบำย เป้ำหมำยกลยทุธ์โครงสร้ำงองคก์ร ภำวกำรณ์แข่งขนัทรัพยำกรและ

สภำพแวดลอ้มอนัส่งผลกระทบต่อวตัถุประสงคห์รือเป้ำหมำยขององคก์ร 

2. ควำมเส่ียงดำ้นกำรด ำเนินงำน Operational( Risk: O) เก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภำพ 

ประสิทธิผลหรือผลกำรปฏิบติังำนโดยควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้นเป็นควำมเส่ียงเน่ืองจำกระบบงำน

ภำยในขององคก์ร/กระบวนกำร เทคโนโลยหีรือนวตักรรมท่ีใช/้บุคลำกร/ควำมเพียงพอของขอ้มูล

ประสิทธิภำพประสิทธิผลในกำรด ำเนินโครงกำร 

3. ควำมเส่ียงดำ้นกำรเงิน Financial( Risk: F) เป็นควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรบริหำร

งบประมำณ และกำรเงิน เช่น กำรบริหำรเงินท่ีไม่ถูกตอ้งไม่เหมำะสมท ำใหข้ำดประสิทธิภำพและ

ไม่ทนัต่อสถำนกำรณ์หรือเป็นควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเงินขององคก์ำรเช่นกำรประมำณ

กำรงบประมำณไม่เพียงพอ และไม่สอดคลอ้งกบัขั้นตอนกำรด ำเนินกำร เป็นตน้ เน่ืองจำกขำดกำร

จดัหำขอ้มูลกำรวิเครำะห์กำรวำง แผนกำรควบคุมและกำรจดัท ำรำยงำน เพื่อน ำมำใชใ้นกำรบริหำร

งบประมำณและกำรเงินดงักล่ำว 

4. ควำมเส่ียงดำ้นกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เก่ียวขอ้งกบั

กำรปฏิบติัตำมกฎระเบียบต่ำง ๆโดยควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้นเป็นควำมเส่ียงเน่ืองจำกควำมไม่ชดัเจน

ควำมไม่ทนัสมยัหรือควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำยกฎระเบียบขอ้บงัคบัต่ำง ๆรวมถึงกำรท ำ                 

นิติกรรม สัญญำกำรร่ำงสัญญำท่ีไม่ครอบคลุมกำรด ำเนินงำน 

สำเหตุของกำรเกิดควำมเส่ียงอำจเกิดจำกปัจจยัหลกั 2 ปัจจยั คือ 

1) ปัจจยัภำยใน เช่น นโยบำยของผูบ้ริหำร ควำมซ่ือสัตย ์จริยธรรมคุณภำพของบุคลำกร และกำร 

เปล่ียนแปลงระบบงำนควำมเช่ือถือได ้กำรเปล่ียนแปลงผูบ้ริหำรและเจำ้หนำ้ท่ี บ่อยคร้ังหรือ

ขอ้บงัคบัของหน่วยงำน เป็นตน้ 

2) ปัจจยัภำยนอก เช่น กฎหมำยระเบียบขอ้บงัคบัของทำงรำชกำรกำรเปล่ียนแปลงทำงเทคโนโลยี

หรือสภำพกำรแข่งขนัสภำวะแวดลอ้มทั้งทำงเศรษฐกิจและกำรเมือง เป็นตน้ 

ผลประโยชน์ทบัซอ้น หมำยถึง สภำวกำรณ์หรือขอ้เทจ็จริงท่ีบุคคลไม่วำ่จะเป็น

นกักำรเมือง ขำ้รำชกำร 

พนกังำนบริษทัหรือผูบ้ริหำรซ่ึงมีอ ำนำจหนำ้ท่ีเจำ้ท่ีของรัฐปฏิบติัหนำ้ท่ีในต ำแหน่งหน้ำท่ี 

ท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู ่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซ่ึงกำรกระท ำนั้นอำจจะเกิดขึ้น 

อยำ่งรู้ตวั หรือไม่รู้ตวัทั้งเจตนำและไม่เจตนำและมีรูปแบบท่ีหลำกหลำยไม่จ ำกดัอยูใ่นรูปของตวั

เงินหรือทรัพยสิ์นเท่ำนั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืน ๆท่ีไม่ใช่ในรูปตวัเงินหรือทรัพยสิ์นก็ได ้อำทิ 



เช่น กำรแต่งตั้งพรรคพวกเขำ้ไปด ำรงต ำแหน่งงำนในองคก์รต่ำง ๆทั้งในหน่วยงำนรำชกำร

รัฐวิสำหกิจและบริษทัจ ำกดั หรือกำรท่ีบุคคลผูมี้อ ำนำจหนำ้ท่ีตดัสินใจ ให้ญำติพี่นอ้งหรือบริษทั        

ท่ีตนมีส่วนไดส่้วนเสียไดรั้บสัมปทำนหรือผลประโยชน์จำกทำงรำชกำรโดยมิชอบ ส่งผลใหบุ้คคล

นั้นขำดกำรตดัสินใจท่ีเท่ียงธรรมเน่ืองจำกยดึผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลกัผลเสียจึงเกิดขึ้นกบั 

ประเทศชำติกำรกระท ำแบบน้ีเป็นกำรกระท ำผิดทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ 

กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซอ้นจึงหมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์

ควำมเส่ียงท่ีเป็นระบบในกำรำปัจจยัและควบคุมกระบวนกำรปฏิบติังำน เพื่อลดมูลเหตุของโอกำส

บริหำรท่ีจะท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบติังำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้น หรือควำม

ขดัแยง้ระหวำ่ง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคญั อนัเก่ียวเน่ืองเช่ือมโยง

อยำ่งใกลชิ้ดกบักำรทุจริต กล่ำวคือ ยิง่มีสถำนกำรณ์หรือสภำวกำรณ์ของกำรขดักนัของ

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมำกเท่ำใด ก็ยิง่มีโอกำสก่อใหเ้กิดหรือน ำไปสู่กำร

ทุจริตมำกเท่ำนั้น กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซอ้นในคร้ังน้ีอำจน ำควำมเส่ียง

ในดำ้นต่ำง ๆมำด ำเนินกำรวิเครำะห์ตำมกรอบมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring   

Organizations of the Tread way Commission) และตำม บริบทควำมเส่ียงดำ้นผลประโยชน์ทบัซอ้น

ของโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยำคม 

 กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซอ้นน้ีจะช่วยใหโ้รงเรียนหงษเ์จริญ-

วิทยำคม ทรำบถึงควำมเส่ียงดำ้นผลประโยชน์ทบัซ้อนท่ีเกิดขึ้นและปัจจยัเส่ียงท่ีอำจเป็นเหตุ                              

ใหก้ ำหนด 

1. กำรปฏิบติัรำชกำรตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีของขำ้รำชกำรเป็นไปในลกัษณะท่ีขำดหรือมีควำม

รับผิดชอบไม่เพียงพอ 

2. กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีไปในทำงท่ีท ำใหป้ระชำชนขำดควำมเช่ือถือในควำมมีคุณธรรม                   

ควำมมีจริยธรรม 

3. กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีโดยกำรขำดกำรค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกวำ่ประโยชน์ส่วนตน 

และกำรยดึมัน่ในหลกัธรรมำภิบำลพร้อมกนัน้ียงัสำมำรถก ำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรป้องกนั 

ยบัย ั้งกำรทุจริต ปิดโอกำสกำรทุจริต และเพื่อก ำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหำกำรทุจริต ประพฤติมิชอบกำรกระท ำผิดวินยัของเจำ้หนำ้ท่ีระบุปัญหำส ำคญัและพบบ่อยอีก

ดว้ย 

 

 



วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสืบทอดวฒันธรรมสุจริตและแสดงเจตจนงสุจริตในกำรบริหำรรำชกำรให้เกิด

ควำมคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม 

2. เพื่อแสดงควำมมุ่งมัน่ในกำรบริหำรรำชกำรโดยใชห้ลกัธรรมำภิบำล 

3. เพื่อตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบติัรำชกำรของเจำ้หนำ้ท่ีรัฐไม่ให้เกิดกำร

แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตวั ในต ำแหน่งหนำ้ท่ีอนัมิควรไดโ้ดยชอบตำมกฎหมำยใหย้ดึมัน่ใน

คุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอยำ่งท่ีดียนืหยดัท ำในส่ิงท่ีถูกตอ้งเป็นธรรมถูกกฎหมำยโปร่งใสและ

ตรวจสอบได ้

4. เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมัน่ศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผน่ดินแก่ผูรั้บบริกำรผูมี้ส่วนสู่

ประชำชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี2 

กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงดำ้นผลประโยชน์ทบัซอ้น 

1. กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงดำ้นผลประโยชน์ทบัซอ้น (RiskAssessment for Conflict of 

Interest) กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงดำ้นผลประโยชน์ทบัซอ้น เป็นกำรวิเครำะห์ระดบัโอกำสท่ีจะเกิด

ผลกระทบของควำมเส่ียงต่ำง ๆ เพื่อประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเส่ียง และด ำเนินกำร

วิเครำะห์และจดัล ำดบัควำมเส่ียงโดยก ำหนดเกณฑก์ำรประเมินมำตรฐำน ท่ีจะใชใ้นกำรประเมิน

ควำมเส่ียงดำ้นผลประโยชน์ทบัซอ้น ไดแ้ก่ ระดบัโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง Likelihood และควำม

รุนแรงของผลกระทบ Impact และระดบัควำมเส่ียง ทั้งน้ีก ำหนดเกณฑใ์นเชิงคุณภำพเน่ืองจำกเป็น

ขอ้มูลเชิงพรรณำ ท่ีไม่สำมำรถระบุเป็นตวัเลขหรือจ ำนวนเงินท่ีชดัเจนไดเ้กณฑร์ะดบัโอกำสท่ีจะ

เกิดควำมเส่ียง Likelihood เชิงคุณภำพ 

2. กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงดำ้นผลประโยชน์ทบัซอ้น RiskAssessment ( for Conflict of 

Interest) โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยำคม ซ่ึงโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยำคม มีกำรด ำเนินกำร

วิเครำะห์ควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรปฏิบติังำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้น ดงัน้ี 

      1) กำรพิจำรณำกระบวนงำนท่ีมีโอกำสเส่ียงต่อกำรทุจริตหรือท่ีอำจเกิดผลประโยชน์

ทบัซอ้นกระบวนงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรใชเ้งินและมีช่องทำงท่ีจะท ำประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองและ 

พวกพอ้ง กระบวนงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรใชดุ้ลยพินิจของบุคลำกรซ่ึงมีโอกำสใชอ้ยำ่งไม่เหมำะสม

คือมีกำรเอ้ือประโยชน์หรือใหค้วำมช่วยเหลือพวกพอ้งกำรกีดกนักำรสร้ำงอุปสรรค กระบวนงำนท่ี

มีช่องทำงเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จำกผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งส่งผลทำงลบต่อผูอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2) โดยมีกระบวนงำนท่ีเขำ้ข่ำยมีโอกำสเส่ียงต่อกำรทุจริตหรือท่ีอำจเกิด                             

ผลประโยชน์ทบัซอ้น 

- กำรรับ– จ่ำยเงิน 

- กำรบนัทึกบญัชีรับ–จ่ำย / กำรจดัท ำบญัชีทำงกำรเงิน 

- กำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรจำ้งบริกำร 

- กำรก ำหนดคุณลกัษณะวสัดุครุภณัฑก์ำรก ำหนดคุณสมบติัผูท่ี้จะเขำ้ประมูล 

หรือขำยสินคำ้ 

- กำรตรวจรับวสัดุครุภณัฑ์ 

- กำรปฏิบติังำนของบุคลำกรท่ีไม่เป็นไปตำมขั้นตอนและระเบียบกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง 

- กำรคดัเลือกบุคคลเขำ้รับรำชกำร 



- กำรจดัหำพสัดุ 

- กำรจดัท ำโครงกำรฝึกอบรมศึกษำดูงำนประชุมและสัมมนำ 

-กำรเบิกค่ำตอบแทน 

3) ควำมเสียหำยท่ีจะเกิดขึ้นหำกไม่มีกำรป้องกนัท่ีเหมำะสม สูญเสียงบประมำณ เปิด

ช่องทำงใหบุ้คลำกรใชอ้ ำนำจหนำ้ท่ีใหผู้ป้ฏิบติัใชโ้อกำสกระท ำผิดในทำง  มิชอบดว้ยหนำ้ท่ี        

เสียช่ือเสียง และควำมน่ำเช่ือถือของหน่วยงำน 

4) แนวทำงกำรป้องควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรปฏิบติังำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้น 

     (1) กำรจดักิจกรรมใหบุ้คลำกรของโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยำคมเกิดจิตส ำนึก -รังเกียจ 

กำรทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 

- กำรส่งเสริมกำรปฏิบติัตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยำคม 

- เผยแพร่ค่ำนิยมสร้ำงสรรคใ์หบุ้คลำกร 

- จดัโครงส่งเสริมกำรปฎิบติังำนของบุคลำกรเพื่อต่อตำ้นกำรทุจริตในองคก์ร 

- กำรส่งเสริมใหผู้บ้งัคบับญัชำเป็นตวัอย่ำงท่ีดี 

    (2) กำรป้องกนัเหตุกำรณ์หรือพฤติกรรมท่ีอำจเป็นภยัต่อหน่วยงำน เช่น 

            - กำรแจง้เวียนหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 

         - กำรเผยแพร่หลกัเกณฑก์ำรรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด 

            - กำรตรวจสอบติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบติังำนของบุคลำกร 

โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยำคมอยำ่งสม ่ำเสมอและต่อเน่ือง 

           - จดัช่องทำงกำรร้องเรียนเก่ียวกบักำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน 

โครงกำรส่งเสริมกำรปฏิบติังำนของบุคลำกรเพื่อต่อตำ้นกำรทุจริตในองคก์ร 

ระยะท่ี 1(พฤษภำคม-กนัยำยน  2565) 

************ 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการและการประเมินโครงการ 
                กำรป้องกนักำรทุจริตนบัเป็นเร่ืองส ำคญั เพรำะโรงเรียนเป็นแบบอยำ่งในกำรปฎิบติั กำรด ำเนิน

ชีวิต แบบอยำ่งท่ีดีของเยำวชน ซ่ึงหำกปล่อยใหมี้กำรทุจริตเกิดขึ้นก็จะสร้ำงปัญหำขึ้นในองคก์รจะท ำให ้

สร้ำงควำมเสียหำยแก่สังคมและประเทศชำติต่อไป โรงเรียนอำจมีควำมเส่ือมเสีย ส่งผลกระทบต่อควำม

เช่ือมัน่ และภำพลกัษณ์ของโรงเรียน ประกอบกบักำรมีปัจจยัอีกมำกท่ีท ำใหคุ้ณธรรม จริยธรรม ควำม

ซ่ือสัตยสุ์จริตของบุคลำกรไดเ้ส่ือมถอยไป ดว้ยเหตุน้ีโรงเรียนจึงใหค้วำมส ำคญัของกำรส่งเสริมคุณธรรม 

และจริยธรรมในกำรป้องกนักำรทุจริตท่ีจะเกิดขึ้น จึงไดจ้ดัท ำโครงกำรน้ี 

2. วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 
1) เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมท่ีดีงำมในกำรปฏิบติังำนใหแ้ก่บุคลำกรของโรงเรียน 

2) เพื่อสร้ำงจิตส ำนึก และควำมตระหนกัในหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบและผลกระท ำท่ีเกิดขึ้นจำก

ปัญหำกำรทุจริต  

3) เพื่อบูรณำกำรงำนคุณธรรม และจริยธรรมท่ีดีงำมในกำรใหค้วำมรู้และสร้ำงค่ำนิยมในกำร

ป้องกนักำรทุจริตใหแ้ก่องคก์ร และนกัเรียนทุกคน 

4) เพื่อสร้ำงภำพลกัษณ์ขององคก์รโรงเรียนดำ้นกำรบริหำรจดักำรท่ีมีระบบคุณธรรมและควำม 

โปร่งใสยิง่ขึ้น  

3. ขอบเขตของการด าเนินงาน  
3.1 เป้ำหมำยของโครงกำร  
       1) ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำรประกอบดว้ย ผูบ้ริหำร คณะครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  จ ำนวน                

21 คน เขำ้ร่วมกิจกรรม เดือนละคร้ัง จ ำนวน  3 คร้ัง โดยใชส้ถำนท่ี ณ หอ้งโสตทศันศึกษำ 

2) เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ  ผูบ้ริหำร คณะครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำไดรั้บกำรส่งเสริม 

คุณธรรมและจริยธรรมในกำรป้องกนักำรทุจริตมีควำมตระหนกัต่อหนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบเพิ่ม

มำกขึ้น  

3) มีขั้นตอนในกำรด ำเนินงำนโดยกำร 

- แจง้กิจกรรมใหบุ้คลำกรทุกคนทรำบล่วงหนำ้ 



-บุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรปฏิบติังำนร่วมกนัโดยเฉพำะกิจกรรมยกยอ่ง เชิดชูเกียรติ

คุณบุคลำกร                

4. ผลการประเมินโครงการ 
           

4.1 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยำได้มีกำรเตรียมกำรด ำเนินงำน ตำมกระบวนกำรด ำเนินงำนซ่ึงมี
ผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรม จ ำนวน 21 คน 

4.2 ผลกำรประเมินควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนโครงกำร  
- กิจกรรมด ำเนินกำรไดบ้ำงกิจกรรมเน่ืองจำกบำงกิจกรรมตอ้งใชเ้วลำ ท่ีมีต่อกำรบริหำร

จดักำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ควำมพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อโครงกำร 
- กิจกรรมเผยแพร่ผลงำนดีเด่นของโรงเรียนต่อสำธำรณะจดัท ำไปเดือนละ 1 คร้ัง(2 คร้ัง) 

5. สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการ/กจิกรรม 
 โครงกำรน้ีไม่ใชง้บประมำณ 
6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

6.1 สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร 

1. ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมท่ีดีงำมในกำรปฎิบติังำนใหแ้ก่บุคลำกรของโรงเรียนทุกคน 

2. สร้ำงจิตส ำนึก และควำมตระหนกัในหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบท่ีจะส่งผลอนัเกิดจำกกำรทุจริต  

3. บูรณำกำรงำนคุณธรรม และจริยธรรมท่ีดีงำม ใหค้วำมรู้และสร้ำงค่ำนิยมในกำรป้องกนักำร

ทุจริตให้แก่องคก์ร และนกัเรียนทุกคนได ้ร้อยละ 75 

6.2 ปัญหำอุปสรรค ขอ้เสนอแนะ  
ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการก ากบั ติดตาม ด าเนินการโครงการส่งเสริมการปฏบิัติงานของบุคลากร                                                   
เพ่ือต่อต้านการทุจริตในองค์กร 

ประเด็นกำรติดตำม ปฏิทินก ำกบักำรด ำเนินงำน ปี 2565 ผลกำรด ำเนินงำน 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. พ.ย. ม.ค.66 ก.พ.66 

๑. กิจกรรมประชุมบุคลำกร
ประจ ำเดือน 

- / / /    ก ำลงัด ำเนินกำร 

๒. กิจกรรมยกยอ่ง เชิดชู
เกียรติคุณบุคลำกร                

- - -     ก ำลงัด ำเนินกำร 

๓. กิจกรรมเผยแพร่ผลงำน
ดีเด่นของโรงเรียนต่อ
สำธำรณะ 

/ / / /    ก ำลงัด ำเนินกำร 

         
 

ลงช่ือ.........................................ผูร้ำยงำนขอ้มูล        ลงช่ือ.........................................ผูรั้บรองขอ้มูล  
        (นำงยนิดี  ช่วยปลอด)       (นำยประวีณ  วีรเสนีย)์ 
       ผูรั้บผิดชอบโครงกำร ฯ         ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนหงส์เจริญวิทยำคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมประชุมบุคลำกรประจ ำเดือน 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



กิจกรรมยกยอ่ง เชิดชูเกียรติคุณบุคลำกร 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมเผยแพร่ผลงำนดีเด่นของโรงเรียนต่อสำธำรณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


