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ค าน า 
 
 

โรงเรียนเพรกัษมาตาวิทยา ด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบ ัต ิงาน ท่ีอาจเก ิด
ผลประโยชน ์ท ับซ  อนโดยวิเคราะห ์ความเส่ียงเก ี ยวก ับการปฏิบ ัต ิงานท่ีอาจเก ิดผลประโยชน ์ท ับซ  อน ตาม
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) เพื่อก าหนดมาตรการส าค ัญเร  งด  วนเช ิงร ุกในการป  องก ันการท ุจร ิตการบร ิหารงานท่ี
โปร  งใสตรวจสอบได  และการแก  ไขป ัญหาการกระ�ทำผ ิดวิน ัยของเจ  าหน  าที  ร ัฐที  เป  นป ัญหาสำค ัญและพบบ  อย 
นอกจากนี้ย ัง น าความเส่ียงเก ี ยวก ับการปฏ ิบ ัต ิงานท่ีอาจเก ิดผลประโยชน ์ท ับซ  อนที  ได  นี้มาก าหนดเป  นคู  ม ือ 
ป  องก ันผลประโยชน ์ท ับซ อนโรงเร ียนเพรักษมาตาวิทยา อ ีกด วยเพ ื่อบรรล ุเป  าหมายตามย ุทธศาสตร์ ชาติว าด วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
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ส่วนที่ิ1 
บทน า 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การม ีผลประโยชน ์ท ับซ  อนถ ือเป  นการท ุจร ิตคอร ์ร ัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเป  นการแสวงหา 

ประโยชน์ส วนบุคคลโดยการละเม ิดต อกฎหมายหรือจริยธรรมด วยการใช อำนาจในตำแหน  งหน  าท่ีไปแทรกแซง การใช  
ด ุลยพ ิน ิจในกระบวนการต ัดส ินใจของเจ  าหน  าท่ีของร ัฐ จนทำให  เก ิดการละท้ิงค ุณธรรมในการปฏิบ ัต ิหน  าท่ีสาธารณะ 
ขาดความเป็นอ ิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส  งผลกระทบต อประโยชน ์สาธารณะของส  วนรวม และท า 
ให ผลประโยชน์หล ักขององค์กร หน วยงาน สถาบันและสังคมต องส ูญเส ียไป โดยผลประโยชน ์ท่ีส ูญเส ียไปอาจอย ู ในร ูป 
ของผลประโยชน ์ทางการเง ิน ค ุณภาพการให  บร ิการ ความเป  นธรรมในส ังคม รวมถ ึงค ุณค  าอ ื่น ๆ ตลอดจนโอกาส 
ในอนาคตต้ังแต  ระด ับองค ์กรจนถ ึงระด ับส ังคม อย  างไรก  ตามท  ามกลางผู  ท่ีจงใจกระท าความผ ิด ย ังพบผู  กระท า 
ความผิดโดยไม  เจตนาหรือไม ม ีความรู ในเรื่องดังกล าวอ ีกเป็นจ านวนมาก จึงน าไปสู การถกูกล าวหาร องเร ียนเรื่องท ุจร ิต 
หร ือถ ูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน ์ท ับซ  อน หร ือความข ัดแย  งก ันระหว  างผลประโยชน ์ส  วนตนและผลประโยชน์ 
ส  วนรวม (Conflict of interest : COI) เป  นประเด  นป ัญหาทางการบร ิหารภาคร ัฐในป ัจจ ุบ ันท่ีเป  นบ  อเก ิดของป ัญหา 
การทุจริตประพฤติม ิชอบในระดับท ี่รุนแรงขึน้ และยังสะท อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป  นอ ุปสรรคต  อการ 
พ ัฒนาประเทศ อ ีกด วย 

โรงเร ียนเพรกัษมาตาวิทยา ดำเน ินการว ิเคราะห ์ความเส่ียงเก ี ยวก ับการปฏิบ ัต ิงานท่ีอาจ 
เกิดผลประโยชน์ทับซ อนโดยวิเคราะห ์ความเส่ียงเกี  ยวก ับการปฏิบ ัต ิงานท่ีอาจเก ิดผลประโยชน ์ท ับซ  อนตามมาตรฐาน 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป  นกรอบการ 
วิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ อน 

การวิิเคราะหิ์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัย 
และควบคุมกระบวนการปฏิบ ัติงานเพ ื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด 
ผลประโยชน์ทับซ อน 

ประเภทของความเส่ียงแบ งออกเป็น 4 ด านดังนี้ 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเส่ียงเก ี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย 

และพ ันธ์กิจในภาพรวมที่เกิดจากเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ ์ภายนอกท ี่ส งผลต อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว  
และการปฏ ิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม เหมาะสมรวมถ ึงความไม สอดคล  องก ันระหว  างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์โครงสร  าง 
องค ์กรภาวการณ ์แข งข ันทรัพยากรและสภาพแวดล  อมอ ันส งผลกระทบต  อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนิินงาน (Operational Risk: O) เกีย่วข  องก ับประส ิทธิภาพประส ิทธผิล 
หร ือผลการปฏิบ ัต ิงานโดยความเส่ียงท่ีอาจเก ิดขึน้เป  นความเส่ียงเน ื องจากระบบงานภายในขององค ์กร/กระบวนการ 
เทคโนโลย ีหร ือนว ัตกรรมที่ใช  /บ ุคลากร/ความเพ ียงพอของข  อม ูลส  งผลต  อประส ิทธิภาพประส ิทธ ิผลในการด าเน ิน 
โครงการ 

3. ความเสี่ยงดิ้านการเงิิน (Financial Risk: F) เป  นความเส่ียงเกี่ยวก ับการบร ิหารงบประมาณ 
และการเง ินเช นการบร ิหารการเง ินที  ไม  ถ ูกต  องไม  เหมาะสมท าให  ขาดประส ิทธิภาพและไม  ท ันต  อสถานการณ ์หร ือเป  น 
ความเส่ียงที่เก ี่ยวข องก ับการเงินขององค์การเช นการประมาณการงบประมาณไม เพ ียงพอและไม สอดคล  องกับขั้นตอน การ
ด าเน ินการเป  นต  น เนื่องจากขาดการจ ัดหาข  อม ูลการว ิเคราะห ์การวางแผนการควบค ุมและการจ ัดท ารายงาน เพ ื่อ
น ามาใช ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล าว 

4. ความเสี่ยงดิ้านการปฏบิิัติิตามกฎหมาย/กฎระเบิียบ (Compliance Risk: C)เกี่ยวข  องก ับการ 
ปฏิบ ัติตามกฎระเบ ียบต  างๆโดยความเส่ียงทีอ่าจเกิดขึ้นเป  นความเสี  ยงเน่ืองจากความไม  ชัดเจนความไม  ทันน าสมัยหร ือ 



ความไม  ครอบคล ุมของกฎหมายกฎระเบ ียบข  อบ ั งค ับต  างๆรวมถ ึงการท าน ิต ิกรรมส ัญญาการร  างส ัญญา ท่ีไม 
ครอบคลุมการด าเนินงาน 

สาเหตุของการเกิดความเส่ียงอาจเก ิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัยคือ 
1) ปัจจัยภายใน เช น นโยบายของผู บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการ 

เปล่ียนแปลงระบบงานความเช่ือถ ือได  ของระบบสารสนเทศการเปล่ียนแปลงผู  บร ิหารและเจ  าหน  าที  บ  อยครั้ง 
การควบคุมก ากับดแูลไม ท ั่วถึงและการไม ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข อบังคับของหน วยงานเป็นต น 

2) ปัจจัยภายนอก เช น กฎหมายระเบ ียบข  อบ ังค ับของทางราชการการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 
หรือสภาพการแข  งขันสภาวะแวดล  อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต น 

ผลประโยชนิ์ทิับซิ้อน หมายถ ึง สภาวการณ ์หร ือข  อเท  จจร ิงท่ีบ ุคคลไม  ว  าจะเป  นน ักการเม ือง 
ข าราชการพน ักงานบร ิษ ัทหร ือผู  บร ิหารซึ้งม ีอ านาจหน  าทีเ่จ  าหน  าที่ของร ัฐปฏิบ ัต ิหน  าที่ในต าแหน  งหน  าที่ที่บ ุคคลน้ัน 
ร ับผ ิดชอบอยู  และส  งผลกระทบต  อประโยชน ์ส  วนรวมซึ้งการกระท าน้ันอาจจะเก ิดขึ้นอย  างรู  ต ัวหร ือไม  รู  ต ัว 
ทัง้เจตนาและไม  เจตนาและม ีร ูปแบบทีห่ลากหลายไม  จ าก ัดอยู  ในร ูปของต ัวเง ินหร ือทร ัพย ์ส ินเท  าน้ันแต  รวมถ ึง 
ผลประโยชน์อื่นๆท ี่ไม ใช ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก ได อาทิการแต งตั้งพรรคพวกเข  าไปด ารงต าแหน  งในองค์กรต างๆทั้ง 
ในหน  วยงานราชการร ัฐวิสาหกิจและบร ิษัทจ ากัดหร ือการที่บ ุคคลผู  มีอำนาจหน  าที่ตัดส ินใจให  ญาติพ ี่น  องหร ือบร ิษัทที่ 
ตนม ีส  วนได  ส  วนเส ียได  ร ับส ัมปทานหร ือผลประโยชน ์จากทางราชการโดยม ิชอบส  งผลให  บ ุคคลนั้นขาดการต ัดส ินใจท่ี 
เท่ียงธรรมเน่ืองจากยึดผลประโยชน์ส วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดข ึ้นกับประเทศชาติการกระท าแบบน้ีเป  นการกระท าท่ีผิด
ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

การวิิเคราะหิ์ความเสี่ยงเก่ียวกิับผลประโยชนิ์ทิับซิ้อน จ ึงหมายถ ึง กระบวนการว ิเคราะห์ 
ความเส่ียงท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏ ิบัติงานเพื่อลดม ูลเหต ุของโอกาส ท่ีจะทำให  เก ิด 
ความเส ียหายจากการปฏิบ ัต ิงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน ์ทับซ  อน       หร ือความขัดแย  งระหว างผลประโยชน ์ส  วนตนและ 
ผลประโยชน ์ส  วนรวมเป  นสำค ัญ อ ันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอย  างใกล  ช ิดก ับการท ุจร ิต กล  าวค ือ ยังม ีสถานการณ ์หร ือ 
สภาวการณ ์ของการข ัดก ันของผลประโยชน ์ส  วนตนและผลประโยชน ์ส  วนรวม มากเท  าใด ก  ยังม ีโอก าสก  อให  เก ิดหร ือ 
นำไปสู การทุจริตมากเท านั้น 

การว ิเคราะห ์ความเสี  ยงเกี่ยวก ับผลประโยชน ์ท ับซ  อนในคร้ังน้ี น าเอาความเส่ียงในด  านต  างๆ 
มาดำเน ินการวิเคราะห ์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบร ิบทความเส ี่ยงด  านผลประโยชน ์ท ับซ  อนของโรงเร ียนเพรักษมาตาวิทยา การ
วิเคราะหค์วามเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ อนนี้จะช วยให  โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยาทราบถ ึง 
ความเส่ียงด านผลประโยชน์ทับซ อนท่ีเกิดข ึ้นและปัจจัยเส ี่ยงท่ีอาจเป็นเหตุ ทำให  

1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน าท่ีของข าราชการเป็นไปในลักษณะท่ีขาดหร ือม ีความร ับผ ิดชอบ 
ไม เพ ียงพอ 

 

 

2. การปฏิบัติหน าท่ีไปในทางท่ีทำให ประชาชนขาดความเช่ือถ ือในความมีค ุณธรรมความมีจริยธรรม 
3. การปฏิบ ัต ิหน  าที  โดยการขาดการคำน ึงถ ึงประโยชน ์ส  วนรวมมากกว าประโยชน ์ส  วนตน และการ 

ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล พร  อมก ันนี ้ย ังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป  องก ัน ย ับยั้งการท ุจร ิตป ิดโอกาส 
การท ุจร ิต และเพ ื่อกำหนดมาตรการ หรือแนวทางการป้องก ันและแก  ไขปัญหาการทุจริตประพฤติม ิชอบการกระท าผ ิดวิน ัย
ของเจ  าหน  าที่ร ัฐทีเ่ป  นปัญหาส าคัญและพบบ อยอ ีกด วย 



2.วิัตถุประสงค์ 
 
 

1. เพ ื่อสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให เกิดความค ิด 
แยกแยะผลประโยชน ์ส วนตนกับผลประโยชน์ส วนรวม 

2. เพ ื่อแสดงความมุ งมั่นในการบริหารราชการโดยใช หลักธรรมาภิบาล 
3. เพ ื่อตรวจสอบการบร ิหารงานและการปฏ ิบ ัต ิราชการของเจ  าหน  าที  ร ัฐไม  ให  เก ิดการแสวงหา 

ผลประโยชน์ส วนตัวในต าแหน งหน าที่อันมิควรได โดยชอบตามกฎหมายให ยึดมั่นในคุณธรรมจร ิยธรรมเป  นแบบอย  างที่ 
ดียืนหยัดท าในส่ิงที่ถูกต องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร งใสและตรวจสอบได  

4. เพ ื่อสร างความเช่ือม ั่นศร ัทธาต อการบร ิหารราชการแผ  นดินแก ผู  ร ับบร ิการผู  มีส  วนได ส  วนเส ียและ 
ประชาชน 



ส่วนทิี่ 2 
การวิิเคราะหิ์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทิับซิ้อน 

1. การวิเคราะหิ์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซิ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
การว ิเคราะห ์ความเส่ียงด  านผลประโยชน ์ท ับซ  อน เป  นการว ิเคราะห ์ระด ับโอกาสที่จะเก ิดผลกระทบของ 

ความเส่ียงต  างๆ เพ ื่อประเม ินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง และดำเน ินการวเิคราะห์ และจ ัดลำด ับความเส่ียง 
โดยกำหนดเกณฑ ์การประเม ินมาตรฐานท่ีจะใช  ในการประเม ินความเส่ียง ด  านผลประโยชน ์ท ับซ  อน ได  แก  
ระดับโอกาสท่ีจะเก ิดความเส่ียง (Likelihood) และความร ุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระด ับความเส่ียง ท้ังนี้ 
กำหนดเกณฑ์ในเช ิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข  อมูลเชิงพรรณนา ท่ีไม สามารถระบุเป็นตวัเลข หรือจำนวนเงินท่ีชัดเจนได  
เกณฑิ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคณุภาพ 

 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเก ิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเก ิดขึ้นบ  อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเก ิดขึ้นบางครั้ง 
2 น อย มีโอกาสเก ิดขึ้นน  อยครั้ง 
1 น อยมาก มีโอกาสเก ิดขึ้นยาก 

 

เกณฑิ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชงิคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนิินงาน (บุคลากร) 
 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย างไม ร ายแรง 
3 ปานกลาง สร างบรรยากาศในการทางานท่ีไม เหมาะสม 
2 น อย สร างความไม สะดวกต  อการปฏิบัติงานบ อยครั้ง 
1 น อยมาก สร างความไม สะดวกต  อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

 

ระด ับของความเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถ ึงระด ับความส าค ัญในการบร ิหารความเส ี่ยง โดยพ ิจารณา 
จากผลค ูณของระด ับโอกาสท่ีจะเก ิดความเส่ียง (Likelihood) ก ับระด ับความร ุนแรงของผลกระทบ ( Impact) 
ของความเส่ียงแต ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว  4 ระดับ ดังนี ้
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

 

ลำดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเส่ียงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเส่ียงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเส่ียงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเส่ียงระดับต่ า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

ในการว ิเคราะห ์ความเส่ียงจะต  องม ีการกำหนดแผนภูม ิความเส่ียง (Risk Profile) ที  ได  จากการพ ิจารณา จ ัด
ระด ับความสำค ัญของความเส่ียงจากโอกาสท่ีจะเก ิดความเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบท่ีเก ิดขึน้ (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได  (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 

 

 

ระดับความเสี่ยง= โอกาสในการเกิดเหตุการณิ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 
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ซึ้งจ ัดแบ  งเป  น 4 ระด ับสามารถแสดงเป  น Risk Profile แบ  งพ ื้นที  เป  น 4 ส  วน (4 Quadrant) ใช เกณฑ ์ในการจ ัดแบ  ง 
ดังนี ้

 
 

ระดับความเสีิ่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 
เส่ียงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมิน

ซ้ า หรือถ ายโอนความเส่ียง 
สีแดง 

เส่ียงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเส่ียง สีส  ม 
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเส่ียงแต ม ีมาตรการ 

ควบคุมความเส่ียง 
สีเหลือง 

ต่ า (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเส่ียง สีเขียว 
 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
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โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 

2. การวิเคราะหิ์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซิ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 

โรงเรียนเพรกัษมาตาวิทยา มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด 
ผลประโยชน์ทับซ อน ดังนี้ 

1)     การพิจารณากระบวนงานที่มิีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือทิี่อาจเกิดผลประโยชนิ์ทบัซ้อน 
- กระบวนงานท่ีเกี่ยวข องก ับการใช เงินและมีช องทางท่ีจะทำประโยชน์ให แก ตนเองและพวกพ  อง 
-     กระบวนงานที่เกี่ยวข องก ับการใช ดุลยพินิจของบุคลากรซึ่งมีโอกาสใช อย างไม เหมาะสมคือ 

มีการเอ ื้อประโยชน์หรือให ความช วยเหล ือพวกพ  องการก ีดกันการสร างอ ุปสรรค 
- กระบวนงานที  ม ีช  องทางเร ียกร  องหร ือร ับผลประโยชน ์จากผู  ที  ม ีส  วนเก ี ยวข  องซ ึ งส  งผลทางลบต  อผู  อ ื  น 

ท่ีเก ี่ยวข อง 



2)     โดยมิีกระบวนงานที่เข้าขิ่ายมิีโอกาสเสี่ยงติ่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซิ้อน 
- การรับ – จ ายเงิน 
- การบันทึกบัญชีรับ – จ าย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน 
- การจัดซื้อจัดจ างและการจ างบริการ 
- การกำหนดค ุณลักษณะวัสด ุครุภัณฑ์การกำหนดคุณสมบัต ิผู ท่ีจะเข  าประมูลหรือขายสินค า 
- การตรวจรับวัสดุครุภ ัณฑ ์ 
-     การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไม เป็นไปตามข ั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ าง 
- การค ัดเลือกบุคคลเข ารับราชการ 
- การจัดหาพัสดุ 
- การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 
- การเบิกค าตอบแทน 
- การใช รถราชการ 
- ฯลฯ 
3)    ความเสียหายทิี่จะเกิดขึ้นหากไมิ่มิีการป้องกันที่เหมาะสม 
- สูญเส ียงบประมาณ 
- เปิดช องทางให บ ุคลากรใช  อำนาจหน าทำให ผู ปฏ ิบัติใช โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด  วยหน าท่ี 
- เสียช่ือเสียงและความน าเช่ือถ ือของหน วยงาน 
4)     แนวทางการป้องความเสีิ่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซิ้อน 

(1) การเสริมสร้างจิตสำนิึกให้บุคลากรของโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ริังเกียจการ 
ทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 

-   การส งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเร ียนเพรักษมาตาวิทยา 
-       เผยแพร ค านิยมสร างสรรค ์ให แก  บุคลากร 
-    จัดโครงการฝึกอบรมด านคุณธรรมจริยธรรมให กับบุคลากร 
-       การส งเสริมให ผู บังคับบัญชาเป็นตัวอย างท่ีดี 
(2)    การป้องกันเหตุการณ์หริือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงานเช่น 
-    การแจ งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร งใสและเป็นธรรม 
-    การเผยแพร หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
-      การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบ ัติงานของบุคลากรโรงเรียนรัตนโกสินทร์ 

สมโภชบางเขนอย างสม่ าเสมอและต  อเนื่อง 
-    จัดช องทางการร องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 


