
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 
 
 
            โรงเรียนสามหมอวิทยา ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน ที่อำจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนโดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตำมมำตรฐำน COSO 
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพ่ือกำหนดมำตรกำร 
ส ำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในกำรป้องกันกำรทุจริตกำรบริหำรงำน ที่โปร่งใสตรวจสอบได้และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระทำ
ผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำสำคัญและพบบ่อย นอกจำกนี้ยังนำควำมเสี่ยงเกี่ยวกักำรปฏิบัติงำน  
ที่อำจเกดิผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มำกำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   โรงเรียนสามหมอวิทยา
อีกด้วย เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  ระยะที่ 3         
(พ.ศ. 2560–2564) 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนสามหมอวิทยา 
 
 



ส่วนท่ี1 
บทน ำ 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 
 

กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสวงหำประโยชน์ 
ส่วนบุคคล โดยกำรละเมิดต่อกฎหมำย หรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อำนำจในตำแหน่งหน้ำที่ไปแทรกแซง กำรใช้ 
ดุลยพินิจในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จนท าให้เกิดกำรละทิ้งคุณธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
สำธำรณะ ขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะ 
ของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดย 

ผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอำจอยู่ในรูป ของผลประโยชน์ทำงกำรเงินห้บริกำรคุณภำพกำรใควำมเป็นธรรมใน 
สังคม รวมถึงคุณค่ำอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกำส ในอนำคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่ำงไร 
ท่ำมกลำงผู้ที่จงใจกระทำควำมผิด ยังพบผู้กระทำควำมผิดโดยไม่เจตนำหรือไม่มีควำมรู้ในเรื่องดังกล 
จ ำนวนมำก จนน ำไปสู่กำรถูกกล่ำวหำ ร้องเรียนเรื่องทุจริต หรือถูกลงโทษทำงอำญำ ผลประโยชน์ทับซ้อน 
หรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ Conflictส่วนรวมof( interest : COI) 
เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหำ กำรทุจริตประพฤติมิชอบ 
ที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรคต่อกำร พัฒนำประเทศ อีก 
โรงเรียนสามหมอวิทยาด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
โดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตำมมำตรฐำนCOSO(The 
 

Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบกำร วิเครำะห์ 
ควำมเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำร ปัจจัย 
และควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดมูลเหตุของโอกำสที่จะทำให้เกิดควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่ อำจเกิด 
ผลประโยชน์ทับซ้อน ประเภทของควำมเสี่ยงแบ่งออกเป็น 4 ด้ำนดังนี้ 
 

1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ Strategic( Risk: S) หมำยถึง ควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรบรรลุเป้ำหมำย 
และพันธกิจในภำพรวมที่เกิดจำกเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ ภำยนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์กำหนดไว้ 
และกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสมรวมถึงควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำงนโยบำยเป้ำหมำย 
กลยุทธ์โครงสร้ำงองค์กรภำวกำรณ์แข่งขันทรัพยำกรและสภำพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำยขององค์กร 
 

2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน Operational( Risk: O) เกี่ยวข้องกบัประสิทธิภำพประสิทธิผล 
หรือผลกำรปฏิบัติงำนโดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดข้ึนเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกระบบงำนภำยในขององ 
กระบวนกำรเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภ 
ประสิทธิผลในกำรด ำเนินโครงกำร 



 
3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน Financial( Risk: F) เป็นควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ และ 

กำรเงินเช่นกำรบริหำรกำรเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะ ท าให้ขาดประสิทธิภำพและไม่ทันต่อสถำนกำรณ์หรือ เป็น 
ควำมเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับกำรเงินขององค์กำรเช่นกำรประมำณ กำรงบประมำณไม่เพียงพอและ สอดคล้องกับขั้นตอน 
กำรด ำเนินกำรเป็นต้เนื่องจำกขำดกำรจัดหำข้อมูลกำรวิเครำะห์กำรวำงแผนกำร 
ควบคุมและกำรจัดท ำรำยงำนเพ่ือน ำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณและกำรเงินดังกล่ำว 
 

4. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ Compliance( Risk: C) เกี่ยวข้องกับกำร 
ปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำงๆโดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกควำมไม่ชัดเจนควำมไม่ทันสมัย หรือ 
ควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำยกฎระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ รวมถึงนิติกรรมการท าสัญญำ กำรร่ำงสัญญำ 
ที่ไม่ครอบคลุมกำรดำเนินงำนสำเหตุของกำรเกิดควำมเสี่ยงอำจเกิดจำกปัจจัยหลัก 2 ปัจจัยคือ 
 
              1) ปัจจัยภำยใน 
เช่นนโยบำยของผู้บริหำรควำมซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภำพของบุคลำกรและกำรเปลี่ยนแปลงระบบงำนควำมเชื่อถือได้
ของระบบสำรสนเทศกำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรและเจ้ำหน้าที่ 
ต่อกำรควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึงและกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงำนเป็น  
              2) ปัจจัยภำยนอก เช่น กฎหมำยระเบียบข้อบังคับของทำงรำชกำรกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี 
หรือสภำพกำรแข่งขันสภำวะแวดล้อมทั้งทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองเป็นต้น 
 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง สภำวกำรณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง
ข้ำรำชกำรพนักงำนบริษัทหรือผู้บริห ำำรซึ่งมีอจหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งหน้าที่ 
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งกำรกระทำนั้นอำจจะเกิดข้ึนอย่ำงไร 
รู้ตัวทั้งเจตนำและไม่เจตนำและมีรูปแบบที่หลำกหลำยไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่ำนั้นแต่ 
รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อำทิกำรแต่งตั้งพรรคพวกเข้ำไปด ำรงตำแหน่งใน 
องค์กรต่ำงๆ ทั้ง ในหน่วยงำนรำชกำรรัฐวิสำหกิจและบริษัทจำกัด หรือกำรที่บุคคลผู้มีอำนำจหน้ำที่ตัดสินใจให้ 
ญำติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์จำกทำงรำชกำรโดยมิชอบส่งผลให้ 
บุคคลนั้นขำดกำรตัดสินใจที่ เที่ยงธรรม เนื่องจำกยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสยีจึงเกิดแก่ 
ประเทศชำติกำรกระท ำแบบนี้เป็นกำรกระทำทีผ่ิดทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ 
 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อจึงหมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ ควำมเสี่ยง 
ที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำสท าให้เกิด ที่จะ 
ควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต กล่ำวคือ 
สถำนกำรณ์หรือสภำวกำรณ์ของกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มำกเท่ำใด ก็ยิ่ง
มีโอกำสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้นกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ ้อน  
ครั้งน ี้เอำควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำง ๆ ด าเนินกำรวิเครำะห์ตำมกรอบมำตรฐำนมำด COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตำมบริบทควำม เสี่ยงด้ำน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนสามหมอวิทยากำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะ 



 

ช่วยให้โรงเรียนสามหมอวิทยาทรำบถึงควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนและปัจจัยเสี่ยงที่เป็นเหตุท ำให้ 
1. กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะที่ขำดหรือมีควำมรับผิดชอบ 

ไม่เพียงพอ 
2. กำรปฏิบัติหน้ำที่ไปในทำงที่ท ำให้ประชำชนขำดควำมเชื่อถือในควำมมีคุณธรรมควำมมีจริยธรรม 
3. กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยกำรขำดกำรค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน และกำร 

 
ยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล พร้อมกันนี้ยังสำมำรถก ำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรป้องกัน ยับยั้งกำรทุจริต 
ปิดโอกำสกำรทุจริต และเพ่ือก ำหนด มำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 
กำรกระทำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 

วัตถุประสงค ์
 

1. เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจ ำนงสุจรติในกำรบริหำรรำชกำรให้เกิดควำมคิด 
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

2. เพ่ือแสดงควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล 
 

3. เพ่ือตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ร ัฐแสวงหำไม่ให้เกิดกำรแสดงหา 
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต ำแหน่งหน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำยให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 
เป็นแบบอย่ำงที่ดี ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมำยโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 

4. เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อม่ันศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแก่ผู้รับบริกำรผู้มีส่วนได้ส ่วนเสียและประชำชน 



ส่วนที่2 
กำรวิเครำะห์ควำมเสีย่งดำ้นผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 

1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน(RiskAssessment for Conflict of Interest) 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสที่จะเกิดผลกระทบ 

ของควำมเสี่ยงต่ำงเพ่ือประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงๆดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดล ำดับ 
ควำมเสี่ยง โดยก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนที่จะใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยง ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 
ได้แก่ ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง(Likelihood) และควำมรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับ 

 

ควำมเสี่ยง ทั้งนี้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพเนื่องจำก เป็นข้อมูลเชิงพรรณำ ที่ไม่สำมำรถระบุเป็นตาม 
จ ำนวนเงินที่ชัดเจนได้ 

 

เกณฑ์ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง(Likelihood) เชิงคุณภำพ 
 

ระดับ โอกำสที่เกิด ค ำอธิบำย 
   

5 สูงมำก มีโอกำสเกิดขึ้นประจ ำ 
   

4 สูง มีโอกำสเกิดขึ้นบ่อยคร ั้ง 
   

3 ปำนกลำง มีโอกำสเกิดขึ้นบำงคร ั้ง 
   

2 น้อย มีโอกำสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
   

1 น้อยมำก มีโอกำสเกิดขึ้นยำก 
   

 
 

เกณฑ์ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ(Impact) เชิงคุณภำพ 
ที่ส่งผลกระทบด้ำนกำรดำเนนิงำน(บุคลำกร) 

 

ระดับ โอกำสที่เกิด ค ำอธิบำย 
   

5 สูงมำก ถูกลงโทษวินัยร้ำยแรง 
   

4 สูง ถูกลงโทษวินัยอย่ำงร้ำยแรง 
   

3 ปำนกลำง สร้ำงบรรยำกำศท ำงำนไม่เหมำะสม 
   

2 น้อย สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนบ่อย 
   

1 น้อยมำก สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนนำนๆ 
   

 
 

ระดับของควำมเสี่ยงDegree( of Risk) แสดงถึงระดับควำมส ำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดย พิจำรณำ 
จำกผลคูณของระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง(Likelihood) กับระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของควำมเสี่ยงแต่ละสำเหตุ (โอกำส×ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 



ระดับของควำมเสี่ยง(Degree of Risk) 
 

ระดับ ระดับควำมเสี่ยง  ช่วงคะแนน 
    

1 ควำมเสี่ยงระดับสูงมำกExtreme(Risk : E) 15-25 คะแนน 
    

2 ควำมเสี่ยงระดับสูงHigh ( Risk : H) 9-14 คะแนน 
    

3 ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำงModerate(Risk : M) 4-8 คะแนน 
     

4 ควำมเสี่ยงระดับต่ำLow (Risk : L)   1-3 คะแนน 
     

 
 

ในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงจะต้องมีกำรก ำหนดแผนภูมิควำมเสี่ยงRisk (Profile) ท่ีได้จำกกำร 
พิจำรณำจัดระดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงจำกโอกำสท่ีจะเกิดควำมเสี่ยงLikelihood() และผลกระทบ ท่ี  
เกิดขึ้น(Impact) และขอบเขตของระดับควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้RiskAppetite( Boundary) โดยที่  

 
 

ระดับควำมเสี่ยง= โอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆxควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ (Likelihood x 
Impact) 

 

 

จัดแบ่งเป็น 4 ระดับสำมำรถแสดงเป็นRiskProfile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 Quadrantส่วน(4) ใช้เกณฑ์ใน 
กำรจัดแบ่ง ดังนี้ 

 

ระดับควำมเสี่ย คะแนนระดับ มำตรกำรกำหนด กำรแสดงสีสัญลักษ 
 ควำมเสี่ยง     
      

เสี่ยงสูงมำก 15-25 คะแนน มีมำตรกำรลดและประเมินซ้ำ สีแดง 
  

  

(Extreme) 
 

หรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยง 
   

    
      

เสี่ยงสูงHigh() 9-14 คะแนน มีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง สีส้ม 
  

  
      
      

ปำนกลำง 4–8 คะแนน ยอมรับควำมเสี่ยงแต่มี สีเหลือง 
  

  

(Medium) 
 

มำตรกำร ควบคุมควำมเสี่ยง 
   

    
      

ต่ำ Low() 1–3 คะแนน ยอมรับควำมเสี่ยง สีเขียว 
  

  
      
       



ตำรำงระดับของควำมเสี่ยง(Degree of Risk)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน(RiskAssessment for Conflict of Interest) 
โรงเรียนกันตังพิทยำกรมีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน ดังนี้ 

1) กำรพิจำรณำกระบวนงำนที่มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริตหรือท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เงินและมีช่องทำงที่จะท ำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง  
- กระบวนงำนที่เก่ียวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของบุคลำกรซึ่งมีโอกำสใช้อย่ำงไม่เหมำะสม คื 
มีกำรเอ้ือประโยชน์หรือให้ควำมช่วยเหลือพวกพ้องกำรกีดกันกำรสร้ำงอุปสรรค  

- กระบวนงำนที่มีช่องทำงเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จำกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลลบต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

2) โดยมีกระบวนงำนที่เข้ำข่ำยมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริตหรือท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กำรรับ– จ่ำยเงิน  
- กำรบันทึกบัญชีรับ–จ่ำย / กำรจัดท ำบัญชีทำงกำรเงิน 
- กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจ้ำงบริกำร 
- กำรก ำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์กำรก ำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้ำประมูลหรือขำยสินค้ำ  
- กำรตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ 
- กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรที่ไม่เป็นไปตำมขั้นตอนและระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
- กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำรับรำช  
- กำรจัดหำพัสดุ 
- กำรจัดทำโครงกำรฝึกอบรมศึกษำดูงำนประชุมและสัมมนำ 
- กำรเบิกค่ำตอบแทน  
- ฯลฯ 



3) ควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นหำกไม่มีกำรป้องกันที่เหมำะสม 
- สูญเสียงบประมำณ  
เปิดช่องทำงให้บุคลำกรใช้อ ำนำจหน้ำที่ให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกำสกระท ำผิดในทำงมิชอบด้วยหน้ำที่ 

- เสียชื่อเสียงและควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำน 
 

4) แนวทำงกำรป้องควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (1) 
กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกให้บุคลำกรของโรงเรียนกันตังพิทยำกรรังเกียจกำทุจริตทุกรูปแบบ 

เช่น 
- กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรโรงเรียนกันตังพิทยำกร 
- เผยแพร่ค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ให้แก่บุคลำกร 
- จัดโครงกำรฝึกอบรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลำกร  
- กำรส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำเป็นตัวอย่ำงที่ดี 

(2) กำรป้องกันเหตุกำรณ์หรือพฤติกรรมที่อำจเป็นภัยต่อหน่วยงำนเช่น 
- กำรแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
- กำรเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
- กำรตรวจสอบติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
โรงเรียนกันตังพิทยำกรอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 

- จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 


