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ค ำน ำ 
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ซ้อนของโรงเรียนอีกด้วยเพื่อบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

โรงเรียนวัดนำงสำว(ถำวรรำษฏร์บ ำรุง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำรบัญ 
หน้ำ 

ค ำน ำ 
สำรบัญ   
ส่วนท่ี 1 บทน ำ 

1. หลักกำรและเหตุผล          1 
2. วัตถุประสงค์           3 

ส่วนท่ี 2 กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน      4 
    (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
2. กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน      5 
    (Risk Assessment for Conflict of Interest) โรงเรียนวัดนำงสำว(ถำวรรำษฏร์บ ำรุง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1 
บทน า 

1. หลักการและเหตุผล 
กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสวงหำ 

ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำย หรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อ ำนำจต ำแหน่งหน้ำท่ีไปแทรกแซง 
กำรใช้ดุลยพินิจในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ จนท ำให้เกิดกำรละท้ิงคุณธรรมในกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ีสำธำรณะ ขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สำธำรณะของส่วนรวม และท ำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดย 
ผลประโยชน์ท่ีสูญเสียไปอำจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทำงกำรเงิน คุณภำพกำรให้บริกำรควำมเป็นธรรมใน
สังคม รวมถึงคุณค่ำอื่น ๆ ตลอดจนโอกำสในอนำคตต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่ำงไรก็ตำม
ท่ำมกลำงผู้ท่ีจงใจกระท ำควำมผิด ยังพบผู้กระท ำควำมผิดโดยไม่เจตนำหรือไม่มีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวอีกเป็น
จ ำนวนมำก จนน ำไปสู่กำรถูกกล่ำวหำร้องเรียนเรื่องทุจริต หรือถูกลงโทษทำงอำญำ ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ
ควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest  : COI) เป็น
ประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันท่ีเป็นบ่อเกิดของปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ี
รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศอีกด้วย 
  โรงเรียนวัดนำงสำว(ถำวรรำษฏร์บ ำรุง) ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้ อนตำมมำตรฐำน  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) เป็นกรอบกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ีเป็นระบบในกำรบริหำร
ปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำสท่ีจะท ำให้เกิดควำมเสียหำยจำกกำร
ปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเภทของควำมเส่ียงแบ่งออกเป็น 4 ด้ำนดังนี้    
1. ควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมำยถึง ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรบรรลุ

เป้ำหมำยและพันธกิจในภำพรวมท่ีเกิดจำกเปล่ียนแปลงของสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ภำยนอกท่ีส่งผลต่อกล
ยุทธ์ท่ีก ำหนดไว้และกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสมรวมถึงควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำงนโยบำย
เป้ำหมำยกลยุทธ์โครงสร้ำงองค์กรภำวะกำรณ์แข่งขันทรัพยำกรและสภำพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยขององค์กร 

2. ควำมเส่ียงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk : O)เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพ
ประสิทธิผลหรือผู้ลกำรปฏิบัติงำนโดยควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้นนี้เป็นควำมเส่ียงเนื่องจำกระบบงำนภำยในของ
องค์กร/กระบวนกำรเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภำพ
ประสิทธิผลในกำรด ำเนินโครงกำร 

3. ควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk : F) เป็นควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรบริหำร
งบประมำณและกำรเงินเช่นกำรบริหำรกำรเงินท่ีไม่ถูกต้องไม่เหมำะสมท ำให้ขำดประสิทธิภำพและไม่ทันต่อ
สถำนกำรณ์หรือเป็นควำมเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเงินขององค์กำรเช่นกำรประมำณกำรงบประมำณไม่เพียงพอ
และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนกำรด ำเนินกำรเป็นต้นเนื่องจำกขำดกำรจัดหำข้อมูลกำรวิเครำะห์กำรวำงแผนกำร
ควบคุมและกำรจัดท ำรำยงำนเพื่อนำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณและกำรเงินดังกล่ำว 



4. ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)เกี่ยวข้องกับ
กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำง ๆ โดยควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้นเป็นควำมเส่ียงเนื้องจำกควำมไม่ชัดเจนควำมไม่
ทันสมัย หรือควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำยกฎระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ รวมถึงกำรท่ำนติกรรมสัญญำกำรร่ำง
สัญญำท่ีไม่ครอบคลุมกำรด ำเนินงำน 

สำเหตุของกำรเกิดควำมเส่ียงอำจเกิดจำกปัจจัยหลัก 2 ปัจจัยคือ 
1) ปัจจัยภำยใน เช่น นโยบำยของผู้บริหำรควำมซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภำพของบุคลำกรและ

กำรเปล่ียนแปลงระบบงำนควำมเช่ือถือได้ของระบบสำรสนเทศกำรเปล่ียนแปลงผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำท่ี
บ่อยครั้งกำรควบคุมก ำกับดูแลไม่ท่ัวถึงและกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงำน   
เป็นต้น 

2) ปัจจัยภำยนอก เช่น กฎหมำยระเบียบข้อบังคับของทำงรำชกำรกำรเปล่ียนแปลงทำง
เทคโนโลยีหรือสภำพกำรแข่งขันสภำวะแวดล้อมท้ังทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองเป็นต้น 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง สภำวะกำรณ์หรือข้อเท็จจริงท่ีบุคคลไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง
ข้ำรำชกำรพนักงำนบริษัทหรือผู้บริหำรซึ่งมีอ ำนำจหน้ำท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐปฏิบัติหน้ำท่ีใต ำแหน่งหน้ำท่ีท่ีบุคคล
นั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งกำรกระท ำนั้นอำจจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้ง
เจตนำและไม่เจตนำและมีรูปแบบท่ีหลำกหลำยไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่ำนั้นแต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่น ๆ ท่ีไม่ใช้ในรูปตัวเงิน หรือทรัพย์สินก็ได้อำทิกำรแต่งต้ังพรรคพวกเข้ำไปด ำรงต ำแหน่งใน
องค์กรต่ำง ๆ ท้ังในหน่วยงำนรำชกำรรัฐวิสำหกิจและบริษัทจ ำกัด หรือกำรท่ีบุคคลผู้มีอ ำนำจหน้ำท่ีตัดสินใจให้
ญำติพี่น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำน หรือผลประโยชน์จำกทำงรำชกำรโดยมิชอบส่งผล
ให้บุคคลนั้นขำดกำรตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรมเนื่องจำกยึดผลประโยชน์ส่วนตนี้เป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับ
ประเทศชำติกำรกระท ำแบบนี้เป็นกำรกระท ำท่ีผิดทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ 

กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมำยถึงกระบวนกำรวิเครำะห์ควำม
เส่ียงท่ีเป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำน  เพื่อลดมูลเหตุของโอกำส ท่ีจะท ำให้
เกิดควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริตกล่ำวคือยิ่งมี
สถำนกำรณ์หรือสภำวะกำรณ์ของกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มำกเท่ำใด ก็
ยิ่งมีโอกำสก่อให้เกิดหรือน ำไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น 

กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอำควำมเส่ียงในด้ำนต่ำง ๆ 
มำด ำเนินกำรวิเครำะห์ตำมกรอบมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) และตำมบริบทควำมเส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียน  วิเครำะห์
ควำมเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้โรงเรียนทรำบถึงควำมเส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนท่ี
เกิดขึ้นและปัจจัยเส่ียงท่ีอำจเป็นเหตุท ำให้ 

1. กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะท่ีขำดีหรือมีควำม
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 

2. กำรปฏิบัติหน้ำท่ีไปในทำงท่ีท ำให้ประชำชนขำดควำมเช่ือถือในควำมมีคุณธรรมควำมมี
จริยธรรม 

3. กำรปฏิบัติหน้ำท่ีโดยกำรขำดกำรค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำปริะโยชน์ส่วนตน 
และกำรยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล 



พร้อมกันนี้ยังสำมำรถก ำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรป้องกัน ยับยั้งกำรทุจริต ปิดโอกำสกำร
ทุจริต และเพื่อก ำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ กำรกระท ำ
ผิดวินัยของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 

2. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรรำชกำรให้เกิด

ควำมคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. เพื่อแสดงควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล 
3. เพื่อตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐไม่ให้เกิดกำร

แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัว ต ำแหน่งหน้ำท่ีอันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำยให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
เป็นแบบอย่ำงท่ีดียืนหยัดท ำในส่ิงท่ีถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมำยโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

4. เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมั่นศรัทธำ ต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน แก่ผู้รับบริกำรผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และประชำชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
การวิเคราะหค์วามเสี่ยงด้านผลประโยชนท์บัซ้อน 

 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of 

Interest) 
กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสท่ีจะเกิดผลกระทบของควำม
เส่ียงต่ำง ๆ เพื่อประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเส่ียง และด ำเนินกำรวิเครำะห์  และจัดล ำดับควำม
เส่ียง โดยก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนท่ีจะใช้ในกำรประเมินควำมเส่ียง ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 
ได้แก่ระดับโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง (Likelihood) และควำมรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับ
ควำมเส่ียง ท้ังนี้ ก ำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพเนื่องจำกเป็นข้อมูลเชิงพรรณำ ท่ีไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเลข หรือ
จ ำนวนเงินท่ีชัดเจนได้ 
 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมำก มีโอกำสเกิดขึ้นเป็นประจ ำ 
4 สูง มีโอกำสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปำนกลำง มีโอกำสเกิดขึ้นบำงครั้ง 
2 น้อย มีโอกำสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมำก มีโอกำสเกิดขึ้นยำก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร)  

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมำก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง  

4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
3 ปำนกลำง สร้างบรรยากาศในการทางานท่ีไม่เหมาะสม  
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง  

1 น้อยมำก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง  
 

           ระดับของควำมเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับควำมส ำคัญในกำรบริหำรควำมเส่ียง 
โดยพิจำรณำ จำกผลคูณของระดับโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง (Likelihood) กับระดับควำมรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของควำมเส่ียงแต่ละสำเหตุ (โอกำส x ผลกระทบ) ก ำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้    
 
 
 
 
 
 



ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
ล าดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 

1 ควำมเส่ียงระดับสูงมำก (Extreme Risk  : E) 15 - 25 คะแนน 
2 ควำมเส่ียงระดับสูง (High Risk  : H) 9-14 คะแนน 
3 ควำมเส่ียงระดับปำนกลำง (Moderate Risk  : M) 4-8 คะแนน 
4 ควำมเส่ียงระดับต่ ำ (Low Risk  : L) 1-3 คะแนน 

 
          ในกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงจะต้องมีกำรก ำหนดแผนภูมิควำมเส่ียง (Risk Profile) ท่ีได้จำก 

กำรพิจำรณำจัดระดับควำมส ำคัญของควำมเส่ียงจำกโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบ 
ท่ีเกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับควำมเส่ียงท่ีสำมำรถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 

 
 
 
 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับสำมำรถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นท่ีเป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในกำร
จัดแบ่งดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 
เส่ียงสูงมำก (Extreme) 15 - 25 คะแนน 

 
มีมำตรกำรลดและประเมิน
ซ้ ำหรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยง 

สีแดง  

เส่ียงสูง (High) 9 - 14 คะแนน มีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง สีส้ม  
ปำนกลำง (Medium) 4 - 8 คะแนน ยอมรับควำมเสี่ยงแต่มี

มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง 
สีเหลือง  

ต่ ำ (Low) 1 - 3 คะแนน ยอมรับควำมเสี่ยง สีเขียว  
 
ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

 5 5 10 15 20 25 

 4 4 8 12 16 20 

 3 3 6 9 12 15 

 2 2 4 6 8 10 

 1 1 2 3 4 5 

  1 2 3 4 5 

       

 
 

ระดับควำมเสี่ยง  =  โอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ x ควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ 

 (Likelihood x Impact) 
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โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 



2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บ ารุง) 

โรงเรียนวัดนำงสำว(ถำวรรำษฎร์บ ำรุง)มีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้    

1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรอืที่อาจเกดิผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กระบวนงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรใช้เงินและมีช่องทำงท่ีจะทำประโยชน์ให้แก่ตนเอง

และพวกพ้อง 
- กระบวนงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของบุคลำกรซึ่งมีโอกำสใช้อย่ำงไม่

เหมำะสมคือมีกำรเอื้อประโยชน์หรือให้ควำมช่วยเหลือพวกพ้องกำรกีดกันกำรสร้ำงอุปสรรค 
- กระบวนงำนท่ีมีช่องทำงเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จำกผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่ง

ส่งผลทำงลบต่อผู้อื่นท่ีเกี่ยวข้องควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
2) โดยมีกระบวนงานทีเ่ข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงตอ่การทุจริตหรือทีอ่าจเกดิผลประโยชน์ทบัซ้อน  

- กำรรับ – จ่ำยเงิน  
- กำรบันทึกบัญชีรับ – จ่ำย/ กำรจัดทำบัญชีทำงกำรเงิน  
- กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจ้ำงบริกำร  
- กำรก ำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์กำรก ำหนดคุณสมบัติผู้ท่ีจะเข้ำประมูลหรือ 
  ขำยสินค้ำ  
- กำรตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์  
- กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรท่ีไม่เป็นไปตำมข้ันตอนและระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
- กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำรับรำชกำร  
- กำรจัดหำพัสดุ  
- กำรจัดทำโครงกำรฝึกอบรมศึกษำดูงำนประชุมและสัมมนำ  
- กำรเบิกค่ำตอบแทน  
- ฯลฯ  

3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม  
- สูญเสียงบประมำณ  
- เปิดช่องทำงให้บุคลำกรใช้อำนำจหน้ำท่ีทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกำสกระทำผิดในทำง 
  มิชอบด้วยหน้ำท่ี  
- เสียช่ือเสียงและควำมน่ำเช่ือถือของหน่วยงำน  

4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
(1) กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกให้บุคลำกรของโรงเรียนวัดนำงสำว(ถำววรำษฎร์บ ำรุง)    
     รังเกียจกำรทุจริตทุกรูปแบบ เช่น  
- กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกร  
- เผยแพร่ค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ให้แก่บุคลำกร  
- จัดโครงกำรฝึกอบรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลำกร  
- กำรส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำเป็นตัวอย่ำงท่ีดี  
(2) กำรป้องกันเหตุกำรณ์หรือพฤติกรรมท่ีอำจเป็นภัยต่อหน่วยงำน เช่น  
- กำรแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม  



- กำรเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด  
- กำรตรวจสอบติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
  อย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง  
- จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 


