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ค ำน ำ 

 
โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ด าเนินการ

วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับกรปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ  
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission) เพ่ือก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกัน
การทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น
ปัญหาส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังน าความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่
ได้มาก าหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพ่ือบรรลุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) (ที่ขยายระยะเวลาด าเนินการออกไปถึงวันที่ 
30 กันยายน 2565) ตามมติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ โดยมีวิสัยทัศน์คือ ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริตและมีเป้าหมายคือเพ่ือการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับ  
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบของ
หน่วยงานให้มีมาตรฐาน 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 

 
หลักกำรและเหตุผล 
 
 การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐจนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ
ส่วนรวมและท าให้ผลประโยชน์หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่
ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ 
ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด
ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูก
กล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกับระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทาง 
การบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้นและยัง
สะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย 

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับช้อนตาม
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซ้อน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย และ
พันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนด
ไว้และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมาย กลยุทธ์
โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายขององค์กร 

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือ
ผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร /
กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมท าให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทนต่อสถานการณ์หรือ
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่
สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์ การวางแผนการ
ควบคุมและการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 
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4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ขัดเจนความไม่
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจ
เกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ 

 1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร
และการเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
บ่อยครั้ง การควบคุมก ากับดูแลไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน 
เป็นต้น 

 2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ
พนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้น
รับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว  
ทั้งเจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งใน
องค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้
ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบส่งผลให้
บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติการกระท าแบบนี้เป็นการกระท าที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและ
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ
อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมาก
เท่านั้น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มา
ด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ได้ทราบถึง
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท าให้ 
 1) การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ
ไม่เพียงพอ 
 2) การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางท่ีท าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
 3) การปฏิบัติหน้าที่โดยขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึดมั่น
ในหลักธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางป้องกันยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสทุจริต
และเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องการและแก้ไขปัญหา การทุจริตและประพฤติมิชอบการกระท าผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 

 



๓ 

 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือสร้างและสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด

ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
2) เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
3) เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยืดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็น
แบบอย่างที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมาย โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

4) เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชน 
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ส่วนที่ 2 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่าง ๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับ
ความเสี่ยงโดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับ
ความเสี่ยง ทั้งนี้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือ
จ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 

 

เกณฑ์ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภำพ 
ระดับ โอกำสที่เกิด ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภำพ 

ที่ส่งผลกระทบด้ำนกำรด ำเนินงำน (บุคลำกร) 
ระดับ โอกำสที่เกิด ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง 

 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย
พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact)ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้ 

 

ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) 
ล ำดับ โอกำสที่เกิด ช่วงคะแนน 

1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15 – 25 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) ๙ - 14 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M ) ๔ – ๘ คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L) 1 – 3 คะแนน 
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ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk  Profile)  ที่ได้จาก 
การพิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

 
 
 
 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้

เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 
ระดับควำมเสี่ยง ช่วงคะแนน มำตรกำรก ำหนด กำรแสดงสีสัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมาก 
(Extreme) 

15 – 25 คะแนน 
มีมาตรการลด และประเมินซ้ า  

หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 
   สีแดง  

เสี่ยงสูง (High) 9 - 14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง    สีส้ม  
ปานกลาง  
(Medium) 

4 - 8 คะแนน 
ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ

ควบคุมความเสี่ยง 
   สีเหลือง 

ต่ า (Low) 1 - 3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง    สีเขียว 
 
ตำรำงระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ระดับควำมเสี่ยง = โอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ  x ควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ  
(Likelihood x Impact) 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

คว
าม
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๒. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
โรงเรียนปำงมะผ้ำพิทยำสรรพ์  

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติผลประโยชน์
ทับซ้อน ดังนี้ 

1. กำรพิจำรณำกระบวนงำนที่มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริตหรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและ  

พวกพ้อง 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่ งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม 

คือมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
 - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทาง

ลบต่อผู้อื่น 
๒. โดยมีกระบวนงำนที่เข้ำข่ำยมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

- การรับเงิน - จ่ายเงินงบประมาณ 
- การใช้รถราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
- การเอ้ือประโยชน์ระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารใช้ความสนิทส่วนตัวในการรับเอกสารหรือ 

โครงการหลังจากระยะเวลาที่ก าหนด ส่งผลท าให้การด าเนินการในขั้นตอนต่อไปล่าช้า 
- การพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการต่างๆ ความเสี่ยงที่จะใช้อ านาจหน้าที่ เพ่ือ 

คัดเลือกโรงเรียนให้สามารถเข้าร่วมโครงการนั้นๆ โดยการให้ข้อมูล ให้ค าแนะน า หรือให้คะแนนกับโรงเรียน 
ผู้บริหาร หรือครู ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ และการใช้ความสัมพันธ์ ความสนิทคุ้นเคย เป็นเกณฑ์ใน  
การคัดเลือกมากกว่าตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไข 

- ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการจัดหาตัวผู้ค้า/ผู้รับจ้าง ก่อนส่งเรื่องให้พัสดุจัดท าเอกสาร 
เบิกจ่าย 

- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของบุคคลที่รู้จัก/หรือได้รับค าสั่งของผู้บังคับบัญชาก่อน 
- โอนเงินให้บุคคลที่ต้องการใช้เงินด่วน โดยที่เอกสารหลักฐานยังไม่ถูกต้อง หรือมีผู้อนุมัติยัง 

ไม่ครบ 
- การด าเนินการตามระเบียบกฎหมายในเรื่องต่าง ๆ ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษากระท าไม่ถูกต้อง เช่น การด าเนินการทางวินัย จะปรากฏทั้งในรูปคณะกรรมการหรือตรวจสอบใน
กลุ่มงานวินัย ซึ่งจะมีการร้องขอกดดันหรือไม่ผ่านการพิจารณา จึงท าให้การตรวจสอบ/การสอบสวนไม่เป็นไป
ตามระเบียบกฎหมายที่วางไว้ 
  - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบ 

3. ควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นหำกไม่มีกำรป้องกันเหมำะสม 
 - สูญเสียงบประมาณ 
 - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วย

หน้าที่ 
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 - ภาพลักษณ์ของหน่วยงานเสียหาย ไม่เป็นที่เชื่อถือของข้าราชการครู หน่วยงานต่าง ๆ และ
ประชาชนทั่วไป 

 - การปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีพฤติกรรมต่อการทุจริต อาจได้รับการลงโทษทางวินัย ถ้า
พฤติกรรมดังกล่าวมีมูลความจริง 

4. แนวทำงกำรป้องกันควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 (๑) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ รังเกียจ 

การทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
  - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์

ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
  - เผยแพร่ค่านิยมและสร้างจิตส านึกสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่เป็นประจ า 

- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ 
- ชื่นชม ยกย่อง ประกาศเกียรติคุณให้แก้เจ้าหน้าที่ ที่มีการปฏิบัติงานดีเด่น 
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างท่ีดี 

(๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
   - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
   - การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
   - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
   - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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