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โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์  ด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบ ัต ิงานท่ีอาจเกิด 
ผลประโยชน ์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับก ารปฏิบัต ิงานท ี่อาจเก ิดผลประโยชน ์ทับซ้อน ตาม
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เพื่อก าหนดมาตรการส าค ัญเร่งด่วนเช ิงรุกในการป้องก ันก ารท ุจริตการบริหารงานท ี่โปร่งใสตรวจสอบได้และ 
การแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยนอกจากนี้ยังน าความเส่ียง       
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีได้นี้มา ก าหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน       
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์อีกด้วยเพื่อบรรลุ เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 –2564)
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1.ิิหลักการและเหตุผล 
ส่วนที่ิ1ิบทน า 

การมีผลประโยชน ์ทับซ้อนถือเป็นการท ุจริตคอร์รัปช ั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา ประโยชน ์
ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช ้อ านาจต าแหน ่งหน้าท ี่ไปแทรกแซง การใช ้ด ุลย
พิน ิจในกระบวนการตัดส ินใจของเจ ้าหน ้าท่ีของรัฐ จนท าให้เกิดการละท ิ้งค ุณธรรมในการปฏิบัต ิ หน ้าท ี่สาธารณะ 
ขาดความเป  นอิสระ ความเป  นกลาง และความเป  นธรรม จนส ่งผลกระทบต่อประโยชน ์ สาธารณะของส่วนรวม 
และท าให ้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและส ังคมต้องส ูญเสียไป โดยผลประโยชน ์ท ี่ส ูญเสียไป
อาจอยู ่ในรูปของผลประโยชน ์ทางการเงิน ค ุณภาพการให้บริการความเป  นธรรม ในส ังคม รวมถึงค ุณค่าอื่น ๆ 
ตลอดจนโอกาสในอนาคตต ั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับส ังคม อย่างไรก ตาม ท่ามกลางผ ู้ท ี่จงใจกระท าความผิด 
ยังพบผู้กระท าความผ ิดโดยไม่เจตนาหรือไม ่มีความรู้ในเรื่องด ังกล่าวอีกเป็น จ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล ่าวหา
ร้องเรียนเรื่องท ุจริต หร ือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ ความข ัดแย้งกันระหว ่างผลประโยชน ์
ส่วนตนและผลประโยชน ์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็น ประเด  นปัญหาทางการบริหารภาครัฐใน
ปัจจุบันท่ีเป็นบ่อเกิดของปัญหาการท ุจริตประพฤติมิชอบใน ระดับท ี่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาด
หลักธรรมาภิบาลและเป  นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย 

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์  ด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบ  ัต ิงานท่ีอาจเกิด 
ผลประโยชน ์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัต ิงานท ี่อาจเก ิดผลประโยชน ์ทับซ้อนตามมาตรฐาน 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป  นกรอบการ 
วิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน ์ทับซ้อน 

การวิเคราะห ์ความเส่ียง หมายถ ึง กระบวนการวิเคราะห ์ความเส่ียงท่ีเป  นระบบในการบริหารปัจจัยและ
ควบค ุมกระบวนการปฏิบ ัต ิงานเพ ื่อลดม ูลเหต ุของโอกาสท่ีจะท  าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท ี่อาจเก ิด
ผลประโยชน ์ทับซ้อน 

ประเภทของความเสี่ยงแบ ่งออกเป็น  4  ด้านดังน้ี 
1. ความเส่ียงด ้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเส่ียงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธ

กิจในภาพรวมท่ีเกิดจากเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ ์ท่ีก าหนดไว้และ
การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้าง
องค ์กรภาวการณ ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค ์หรือเปาหมายขององค ์กร 

2. ความเส่ียงด ้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประส ิทธิภาพประส ิทธิผลหรือผล 
การปฏิบัติงานโดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป  นความเส่ียงเนื่องจากระบบงานภายในขององค ์กร/กระบวนการ 
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข ้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธ ิผลในการด าเนิน 
โครงการ 

3. ความเส่ียงด ้านการเงิน (Financial Risk: F) เป  นความเส่ียงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ 
การเงินเช ่นการบริหารการเง ินท ี่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมท าให้ขาดประส ิทธิภาพและไม่ท ันต ่อสถานการณ์หรือเป็น 
ความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การเช ่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับ 



ขั้นตอนการด าเนินการเป  นต ้นเนื่องจากขาดการจ ัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบค ุมและการจ ัดท า 
รายงานเพื่อน ามาใช ้ในการบริหารงบประมาณและการเงินด ังกล ่าว 

4. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข ้องกับการปฏ ิบัติ
ตามกฎระเบียบต ่างๆ โดยความเส่ียงท ี่อาจเก ิดข ึ้นเป  นความเส่ียงเนื่องจากความไม่ช ัดเจนความไม่ทันสมัย หรือ
ความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข ้อบ ังคับต ่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญาการร ่างสัญญาท่ีไม่
ครอบคลุมการด าเนินงาน 

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก  2  ปัจจัยคือ 
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อส ัตย์จริยธรรมค ุณภาพของบุคลากรและ การ 

เปล่ียนแปลงระบบงานความเช ื่อถือได้ของระบบสารสนเทศการเปล่ียนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน ้าท ี่ บ่อยครั้งการ 
ควบคุมก ากับดูแลไม่ท่ัวถึงและการไม่ปฏิบัต ิตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบ ังคับของหน่วยงาน เป  นต้น 

2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบ ังคับของทางราชการการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ีหรือ 
สภาพการแข ่งขันสภาวะแวดล้อมท ั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเป  นต ้นผลประโยชน ์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ ์ 
หรือข้อเท  จจริงท่ีบ ุคคลไม่ว ่าจะเป  นนักการเมืองข้าราชการพนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน ้าท่ีเจ ้าหน ้าท ี่ 
ของรัฐปฏิบัติหน้าท ี่ในต าแหน ่งหน้าท ี่ท ี่บ ุคคลน ั้นรับผ ิดชอบอยู่และส ่งผลกระทบต่อประโยชน ์ส่วนรวมซ ึ่งการ 
กระท าน ั้นอาจจะเกิดขึ้นอย ่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบท ี่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูป 
ของตัวเงิน หรือทรัพย์ส ินเท่าน ั้นแต ่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ท ี่ไม่ใช ่ในรูปตัวเงิน หรือทรัพย์ส ินก ได ้อาทิการ 
แต ่งต ั้งพรรคพวกเข ้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต ่าง ๆ ท ั้งในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษ ัทจ ากัดหรือ 
การท่ีบุคคลผู้มีออ านาจหน้าท่ีตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทาน หรือ
ผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์
ส่วนตนเป  นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศช าติการกระท าแบบนี้  เป็นการกระท าท่ีผิดทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 

การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน ์ทับซ ้อน จ ึงหมายถ ึงกระบวนการวิเคราะห์ ความเส่ียงท่ีเป็น 
ระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการการปฏิบ ัต ิงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท ี่จะท าให้เกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัต ิงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน ์ทับซ้อน หรือความข ัดแย้ง ระหว ่างผลประโยชน ์ส่วนตน และ
ผลประโยชน ์ส่วนรวมเป  นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอย ่างใกล ้ช ิดกับการท ุจริตกล ่าวคือยิ่งมีสถานการณ ์ หรือ
สภาวการณ ์ของการขัดกันของผลประโยชน ์ส ่วนตนและผลประโยชน ์ส ่วนรวมมากเทา ่ ใด ก ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ
น าไปสู่การท ุจริตมากเท ่านั้น 

การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้  น าเอาความเส่ียงในด้านต่าง ๆ มา
ด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลา
รักษ์ การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้โรงเรียนทราบถึงความเส่ียงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้นและปัจจัยเส่ียงท่ีอาจเป็นเหตุท าให้ 

 



1. การปฏิบัต ิราชการตามอ านาจหน ้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ดีหรือม ีความรู ้รับผ ิดชอบ 
2.   การปฏิบัติหน ้าท ี่ไปในทางท ี่ท าให้ประชาชนขาดความเช ื่อถือในความม ีค ุณธรรมความมีจริยธรรม 
3.   การปฏิบัติหน้าท่ีโดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลัก 
ธรรมาภิบาลพร้อมกันนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาส การทุจริต และ
เพื่อ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิดวินัยของ 
เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมส ุจริตและแสดงเจตจ านงส ุจริตในการบริหารราชการให ้เกิดความคิดแยกแยะ
ผลประโยชน ์ส่วนตนกับผลประโยชน ์ส่วนรวม 

2. เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
3. เพื่ อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบั ติราชการของเจ้าหน  ้าท่ีรัฐไม่ ให้ เกิดการแสวงหา 

ผลประโยชน ์ส่วนตัวในต าแหน ่งหน้าท่ีอันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ย ึดมั่นในค ุณธรรมจริยธรรม เป็น 
แบบอย ่างท ี่ดียืนหยัดท าในส ิ่งท่ีถูกต้องเป  นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได ้ 

4. เพื่อสร ้างความเช่ือมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ ่นด ินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได ้ส่วนเสีย และ
ประชาชน 



ส่วนท ี่ 2 
 

การวิเคราะห ์ความเส ี่ยงด้านผลประโยชนท์ ับซ้อน 
 

1. การวิเคราะห์ความเส่ียงด ้านผลประโยชน ์ทับซ ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
การวิเคราะห์ความเส่ียงด ้านผลประโยชน ์ทับซ้อน เป  นการวิเคราะห์ระดับโอกาสท ี่จะเกิดผลกระทบของความเส่ียง
ต ่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง และด าเนินการวิเคราะห์ และจ ัดล าดับความเส่ียง โดย
ก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานท ี่จะใช ้ในการประเมินความเส่ียงด ้านผลประโยชน ์ทับซ้อน ได้แก่ระดับ
โอกาสท ี่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเส่ียง ท้ังนี้ 
ก าหนดเกณฑ์ในเช ิงค ุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเช ิงพรรณา ท ี่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินท ี่ช ัดเจน
ได ้ 

 
เกณฑิ ระดิับโอกาสที่จะเกิ ดความเสี่ยงิ(Likelihood)ิเช งคุณภาพ 

 

ระดับ โอกาสทีเ่ก ด ค าอธ บาย 

5 ส ูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป  นประจ า 

4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครัง้ 

2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครัง้ 

1 น้อยมาก มโีอกาสเกิดขึ้นยาก 
 

เกณฑิ ระดิับความริุนแรงของผลกระทบิ(Impact)ิเช งคุณภาพิที่ส่งผลกระทบด้านการดิาเน นงานิ(บุคลากร) 
 
 

ระดับ โอกาสทีเ่ก ด ค าอธ บาย 

5 ส ูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 

4 สูง ถูกลงโทษทางวิน ัยอย่างไม ่ร้ายแรง 

3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานท ี่ไม่เหมาะสม 

2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต ่อการปฏิบ ัต ิงานบ่อยครัง้ 

1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต ่อการปฏิบ ัต ิงานนานๆครัง้ 



ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าค ัญในการบริหารความเส่ียง โดยพิจารณา 
จากผลค ูณของระดับโอกาสท ี่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ 
ความเส่ียงแต ่ละสาเหต ุ (โอกาส x ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 
 
 

ระดับ โอกาสทีเ่ก ด ค าอธ บาย 

1 ความเส่ียงระดับส ูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 

2 ความเส่ียงระดับส ูง(High Risk : H) 9-14 คะแนน 

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

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

 
ในการวิเคราะห์ความเส่ียงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) ท ี่ได ้จากการพิจารณา 

จ ัดระด ับความส าค ัญของความเส่ียงจากโอกาสท ี่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบ ท ี่เกิดขึ้น 
(Impact) และขอบเขตของระดับความเส่ียงท ี่สามารถยอมรับได ้ (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 

 

 
 
 

ระดิับความเสีย่งิ=ิโอกาสในการเก ดเหติุการณิ ต่างๆิxิความริุนแรงของเหติุการณ ต่างๆ 
(Likelihoodิx Impact) 

 

 
 

ซึ่งจ ัดแบ ่งเป็น 4 ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ ่งพื้นท ี่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ใน 
การจ ัดแบ ่งด ังน ี้ 

 
 
 
 
 
 
 

ระดิับความเสีย่ง ระดิับคะแนนความเสีย่ง มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ  
เส่ียงส ูงมาก (Extreme) 15 - 25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมนิ ซ ้ำ

หรือถ ่ายโอนความเส่ียง 

สีแดง 

เส่ียงสูง (High) 9 - 14 คะแนน มีมาตรการลดความเส่ียง  ส ีส้ม   

ปานกลาง (Medium) 4 - 8 คะแนน ยอมรับความเส่ียงแต่มี
มาตรการควบค ุมความเส่ียง 

สีเหลือง    

ต่ า (Low) 1 - 3 คะแนน ยอมรับความเส่ียง สีเขียว   
 



 

ตารางระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 

 

 
2. การวิเคราะห์ความเส่ียงด ้านผลประโยชน ์ทับซ ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) โรงเรียน 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ โรงเรียนมีการด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัต ิงานท่ีอาจเกิด 
ผลประโยชน ์ทับซ้อน ดังนี้ 

1) การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเส่ียงต่อการท ุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน ์ทับซ้อน 
- กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เงนิและมีช ่องทางท ี่จะท าประโยชน ์ให้แก ่ตนเองและพวกพ้อง 
- กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช ้ด ุลยพิน ิจของบคุลากรซึ่งมโีอกาสใช้อย ่างไม่เหมาะสมคือม ีการเอื้อ
ประโยชน์หรอืให ้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
- กระบวนงานท่ีมีช่องทางเรยีกร ้องหรือรับผลประโยชน ์จากผ ู้ท่ีม ีส่วนเกี่ยวข้องซึง่ส ่งผลทางลบต่อผู้อื่นท่ี
เกี่ยวข้องความรนุแรงของผลกระทบ (Impact) 

 
2)      โดยมีกระบวนงานที่เข ้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการท ุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน ์ทับซ้อน 

- การรับ – จ่ายเงิน 
- การบันทึกบัญชีรับ – จ ่าย/ การจ ัดท าบัญชีทางการเงนิ 
- การจ ัดซื้อจ ัดจ ้างและการจ ้างบริการ 
- การก าหนดค ุณลักษณะวัสด ุครุภัณฑ์ การก าหนดค ุณสมบัต ิผ ู้ท ี่จะเข้าประมูลหรือขายส ินค ้า 
- การตรวจรับวัสด ุ ครุภัณฑ์ 
- การปฏิบัต ิงานของบุคลากรท ี่ไม่เป  นไปตามข ั้นตอนและระเบียบการจ ัดซื้อจ ัดจ ้าง 
- การค ัดเลือกบุคคลเข ้ารับราชการ 
- การจ ัดหาพัสด ุ 
- การจ ัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาด ูงานประชุมและสัมมนา 



- การเบิกค ่าตอบแทน 
- การใช้รถราชการ - ฯลฯ 

3)    ความเสียหายท ี่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
- ส ูญเสียงบประมาณ 
- เป ิดช่องทางให้บ ุคลากรใช ้อ านาจหน ้าท ี่ท าให้ผ ู้ปฏิบ ัต ิใช้โอกาสกระท าผ ิดในทางมิชอบด้วยหน้าท ี่ 
- เส ียช่ือเสียงและความน ่าเช่ือถือของหน่วยงาน 

4)     แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบ ัต ิงานที่อาจเกิดผลประโยชน ์ทับซ้อน 
(1) การเสริมสร้างจ ิตส าน ึกให ้บุคลากรของโรงเรยีนธนบุรีวรเทพีพลารักษ ์รง ั เกียจการท ุจริตท ุกร ูปแบบ เช ่น 

- การส ่งเสริมการปฏิบ ัต ิตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ ์
- เผยแพร่ค ่านิยมสร ้างสรรค ์ให้แก ่บุคลากร 
- จ ัดโครงการฝ ึกอบรมด้านค ุณธรรมจริยธรรมให้กบับุคลากร 
- การส ่งเสริมให ้ผู้บังค ับบัญชาเป  นตัวอย่างท ี่ด ี 

(2) การป้องกนัเหตุการณ์หรอืพฤติกรรมท ี่อาจเป  นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
- การแจ ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบคุคลท่ีโปร่งใสและเป  นธรรม 
- การเผยแพร่หลักเกณฑก์ารรับทรพัย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 
- การตรวจสอบต ิดตามประเมนิผลและรายงานผลการปฏิบ ัต ิงานของบุคลากรโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพ

ลารักษ์อย่างสม ่ำเสมอและต่อเนื่อง 
- จ ัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการท ุจริตและประพฤติมิชอบ 



 


