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คํานํา 
 

โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอดำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการปอ้งกันการทุจริตการบริหารงานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย 

นอกจากนี้ยังนําความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีได้นี้นํามากำหนด
เป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนอนบุาลหนองวัวซออีกด้วย เพื่อบรรลุตามยุทธศาสตร์ 
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 

 
โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 
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สารบัญ 
                 หน้า 
 
คํานํา           ก 
สารบัญ           ข 
ส่วนที่ ๑ บทนํา          ๑ 
๑. หลักการและเหตุผล          ๑ 
๒. วัตถุประสงค์           ๓ 
ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน     ๔ 
๑. การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน      ๔ 
(Risk Assessment for Conflict of interest) 
๒. การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านประโยชน์ทับซ้อน       ๕ 
(Risk Assessment for Conflict of interest) โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 

 

 
ส่วนท่ี ๑ 
บทนํา 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจตำแหน่งหน้าท่ีไปแทรกแซง 
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จนทำให้เกิดการละท้ิงคุณธรรมในการ 
ปฏิบัติงานหน้าท่ีสาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อ 
ประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคม ต้อง
สูญเสียไป โดยผลประโยชน์ท่ีสูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้ บริหารความ
เป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตต้ังแต่ระดับองค์กระจนถึง ระดับสังคม 
อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ท่ีจงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มี ความรู้ในเรื่อง
ดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนําไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต หรือถูกลงโทษ ทางอาญา 
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม ( Conflict 
of interest : COI ) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิด ของปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล และเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ อีกด้วย 

โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ ดำเนินการวิเคราะหค์วามเส่ียงเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานท่ีอาจจะเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนตาม 
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน การิวิเคราะห์ความเส่ียง หมายถึง 
กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเป็นระบบในการ บริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลด
มูลเหตุของโอกาสท่ีจะทําให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเภทของความเส่ียงแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
   ๑. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ( Strategic Risk : S ) หมายถึง ความเส่ียงเกี่ยวกับการบรรลุ 

เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อ กล
ยุทธ์ท่ีกําหนดไว้และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่าง นโยบาย
เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผล กระทบต่อ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 
             ๒. ความเส่ียงด้านการดําเนินงาน ( Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียงเนื่องจากระบบงานภายในของ 
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการและไม่สอดคล้องกับข้ันตอนการดำเนินการเป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหา 
ข้อมูลการวิเคราะห์การวาง แผนการควบคุมและการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและ 



๒ 

 

การเงินดังกล่าว 
   ๓. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียงเนื่องจากความไม่ ชัดเจนความไม่
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงทำนิติกรรม สัญญา การร่าง 
สัญญาท่ีไม่ครอบคลุมการดําเนินงาน 

สาเหตุของการเกิดความเส่ียงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ประการ คือ 
                  ๑. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรมคุณภาพของบุคลากร และ 
การเปล่ียนแปลงระบบงาน ความเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปล่ียนแปลงผู้บริหารและ เจ้าหน้าท่ี
บ่อยครั้งการควบคุมกำกับดูและไม่ท่ัวถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ ของหน่วยงาน
เป็นต้น 
                  ๒. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและการ 
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีหรือสภาพการเข่งขัน สภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงท่ีบุคคลไม่ว่าจะเป็น นักการเมืองข้าราชการ 
พนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีของรัฐปฏิบัติหน้าท่ีใน ตำแหน่งท่ีท่ีบุคคลนั้น
รับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดขึ้น อย่างรู้ตัวหรือไม่รูตั้ว ท้ัง
เจตนาและไม่เจตนและมีรูปแบบท่ีหลากหลายไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือ ทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่น ๆ ท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงิน หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งต้ังพรรค พวกเข้าไปดำรงตำแหน่งใน
องค์กรต่าง ๆ ท้ังในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษัทจํากัดหรือการท่ี บุคคลผู้มีอำนาจหน้าท่ีตัดสินใจ
ให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทาน หรือ ผลประโยชน์ทางราชการโดยมิชอบส่งผลให้
บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์ ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติการกระทำแบบนี้เป็นการกระทำท่ีผิดทางจริยธรรมและ จรรยาบรรณ การวิเคราะห์ความเส่ียง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัยและ
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะ ทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ 
อันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนําไปสู่การทุจริตมาก
เท่านั้น การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นําเอาความเส่ียงในด้านต่าง ๆ มา 
ดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนอนุบาลหนองวัว
ซอ  การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้โรงเรียนทราบถึง ความเส่ียงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้นและปัจจัยเส่ียงท่ีอาจเป็นเหตุทำให้ 
             ๑. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ีของข้าราชการเป็นไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 
             ๒. การปฏิบัติหน้าท่ีไปในทางท่ีทำให้ประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
             ๓. การปฏิบัติหน้าท่ีโดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 



๓ 

 

และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลพร้อมกันนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต 
ปิดโอกาสการ ทุจริตและเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
การกระทำ ผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมสุจรติและแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด ความคิด 
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีรัฐไม่ให้เกิดการ แสวงหา 

ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าท่ีอันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมเป็น 
แบบอย่างท่ีดี ยืนหยัดทำในส่ิงท่ีถูกต้องเป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

๔. เพื่อสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

ส่วนท่ี ๒ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of interest) 

การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบ
ของความเส่ียงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับ
ความเส่ียง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานท่ีจะใช้ในการประเมินความเส่ียง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ได้แก่ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับ
ความเส่ียง ท้ังนี้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาท่ีไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือ
จำนวนเงินท่ีชัดเจนได้ 
เกณฑ์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) เชิงคุณภาพ  

ระดับ              โอกาสท่ีเกิด              คำอธิบาย 
๕                    สูงมาก                   มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ 
๔                    สูง    มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
๓   ปานกลาง   มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
๒   น้อย    มีโอกาสเกดขึ้นน้อยครั้ง 
๑  น้อยมาก   มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ท่ีส่งผลกระทบด้านการดําเนินงาน(บุคลากร) 
ระดับ   โอกาสท่ีเกิด   คำอธิบาย 
๕   สูงมาก    ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
๔   สูง   ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
๓   ปานกลาง  สร้างบรรยากาศในการทำงานท่ีไม่เหมาะสม 
๒   น้อย    สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
๑   น้อยมาก   สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง 

 
ระดับความเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเส่ียงโดยพิจารณา

จากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของความเส่ียงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้ ระดับความเส่ียง (Degree 
of Risk) 

ระดับ   โอกาสท่ีเกิด      คำอธิบาย 
๑   ความเส่ียงระดับสูงมาก(Extreme Risk : E)  ๑๕ –๒๕ คะแนน 
๒   ความเส่ียงระดับสูง (High Risk : H)   ๙ –๑๔ คะแนน 
๓  ความเส่ียงระดับปานกลาง (Moderate Risk :M) ๔ –๘ คะแนน 
๔   ความเส่ียงระดับตํ่า (Low Risk : L)  ๑ –๓ คะแนน 

 



๕ 

 

ในการวิเคราะห์ความเส่ียงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) ท่ีได้จากการพิจารณาจัด
ระดับความสำคัญของความเส่ียงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง(Likelihood) และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
(Impact) และขอบเขตของระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้(Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 
 
 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นท่ีเป็น ๔ ส่วน ( ๔ Quadrant) ใช้ในเกณฑ์ใน 
การจัดแบ่งดังนี้ 
 
ระดับ คะแนนระดับความ

เส่ียง 
มาตรการกำหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 

เส่ียงสูงมาก ๑๕ –๒๕ คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ำ 
หรือถ่ายโอนความเส่ียง 

สีแดง     

เส่ียงสูง ๙ –๑๔ คะแนน มีมาตรการลดความเส่ียง สีส้ม 
ปานกลาง ๔ –๘ คะแนน ยอมรับความเส่ียงแต่มี 

มาตรการควบคุมความเส่ียง 
สีเหลือง 

ต่ำ ๑ –๓ คะแนน ยอมรับความเส่ียง สีเขียว 
ตารางระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 
 

๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 

๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 

๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 

๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

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

โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอมีการดำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจจะเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

๑) การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
   - กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางท่ีทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
   - กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของบุคลากรซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม 

คือมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง 
ๆ 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 



๖ 

 

                - กระบวนงานท่ีมีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทาง ลบ
ต่อผู้อื่นท่ีเกี่ยวข้องความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

๒) โดยมีกระบวนงานท่ีเข้าข่ายมีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
      - การรับ – จ่ายเงิน 

                - การบันทึกบัญชีรับ- จ่าย/การจัดทำบัญชีการเงิน 
                - การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ 
               - การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การกำหนดคุณสมบัติผู้ท่ีจะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 
               - การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ 
               - การปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
               - การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
               - การจัดหาพัสดุ 
               - การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 
               - การเบิกค่าตอบแทน 
               - ฯลฯ 

๓) ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันท่ีเหมาะสม 
    - สูญเสียงบประมาณ 
    - เปิดช่องทางให้บุคลากรใช้อำนาจหน้าท่ีทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดทางมิชอบด้วยหน้าท่ี 

      - เสียช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน 
๔) แนวทางการป้องกันความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

                (๑) การเสริมสร้างจิตสํานึกให้บุคลากรของโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ รังเกียจ การทุจริตทุก
รูปแบบ เช่น 
                    - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 
                    - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากร 
                    - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร 
                    - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างท่ีดี 

   (๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมท่ีอาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
                   - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 
                   - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 
                   - การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนอนุบาล
หนองวัวซอ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 

         - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 


