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ค าน า 

 
 

โรงเรียนบ้านสดอ  ด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ี อาจเกิดผลประประโยชน์ทับซ้อน
โดยวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)  เพื่อก าหนดมาตรการส าคัญ
เร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารโปร่งใสตรวจสอบได้  และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาบ่อย  นอกจากนี้ยังน าความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนท่ี
ก าหนด เป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนบ้านสดออีกด้วย  เพื่อบรรลุเป้าหมายตมยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ –. ๒๕๖๔) 

 
 
 
โรงเรียนบ้านสดอ



สารบัญ 
           หน้า 

ค าน า 
ส่วนที่ ๑ บทน า 
 ๑. หลักการและเหตุผล            ๑ 
 ๒. วัตถุประสงค์             ๓ 
ส่วนที ่๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๑. การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน         ๔ 
     (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
 ๒. การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน         ๕ 
     (Risk Assessment for Conflict of Interest) โรงเรียนบ้านสดอ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๑ 

บทน า 

๑. หลักการและเหตุผล 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วน 

บุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจต าแหน่งหน้าท่ีไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจใน 

กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จนท าให้เกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีสาธารณะ ขาดความ 

เป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผล 

ประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ท่ีสูญเสียไปอาจอยู่ในของ 

ผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการความเป็นธรรมใน สังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสใน
อนาคตต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ท่ีจงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท าความผิด
โดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต หรือถูก
ลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ ความขัดแย้ง กันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
Conflict( of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการ บริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับท่ี รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหา การขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ อีกด้วย 

โรงเรียนบ้านสดอ  ด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
วิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตาม 27915979COSO (The Committee 

of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเป็นระบบในการวิจัยและบริหารปัจจัย
และ ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายจากการ ปฏิบัติงาน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

ประเภทของความเส่ียงแบ่งออกเป็น ๔ ด้านดังนี ้
 

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์Strategic( Risk: S)  หมายถึง  ความเส่ียงเกี่ยวกับการบรรลุเป้ามายและ 
พันธกิจ ในภาพรวมที่เกิดจากเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ 
ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้างองค์กร 
ภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 
 



๒. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน Operational ( Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือ
ผล การปฏิบัติงานโดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียงเนื่องจากระบบงานภายในของ องค์กร/กระบวนการ 
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนิน
โครงการ 

๓. ความเสี่ยงด้านการเงินFinancial( Risk: F) เป็นความเส่ียงเกี่ยวกับการบริหาร งบประมาณและการเงิน 
เช่น การบริหารการเงินท่ีไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเส่ียงท่ี
เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับข้ันตอนการ
ด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุมและการจัดท ารายงานเพื่อ
น ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance( Risk: C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ 
ตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือไม่
ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาท่ีไม่ครอบคลุมการ
ด าเนินงานสาเหตุของการเกิดความเส่ียงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัยคือ 

๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและ กาเปล่ียนแปลง
ระบบงานความเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศการเปล ี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีบ่อยครั้ง การควบคุมก ากับดูแล
ไม่ท่ัวถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 

๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการเปล่ียนแปลงทาง เทคโนโลยีหรือ 
สภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงท่ีบุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ 
พนักงานบริษัทหรือผู้บริหาร ซึ่งมีอ านาจหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งหน้าท่ีท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบ 
อยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา 
และมีรูปแบบท่ีหลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่รปูตัว
เงิน หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่ง ในองค์กรต่าง ๆ ท้ังในหน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจและบริษัทจ ากัดหรือการท่ีบุคคลผู้มีอ านาจหน้าท่ีตัดสินใจ ให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทท่ีตน ได้รับสัมปทาน 
หรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม ยึดผลประโยชน์ส่วนตน
เป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับ ประเทศชาติการกระท าแบบนี้เป็นการกระท าท่ีผิดทางจริยธรรม และจรรยาบรรณ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ความเส่ียงท่ีเป็น 
ระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการวนการวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของ โอกาส ท่ีจะท าให้เกิด 
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขัดแย้งหรือความระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับการ ทุจริตกล่าวคือยิ่งมีสถานการณ์หรือ



สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดน าไปสู่
การทุจริตมากเท่านั้น 

การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนีน้ าเอาความเส่ียงในด้านต่าง ๆ มาวิเคราะห์ตาม
กรอบมาตรฐานCOSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
และตามบริบทความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนบ้านสดอวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนนี้จะช่วยให้โรงเรียนบ้านสดอทราบด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ท่ีเกิดขึ้นและปัจจัยเส่ียงท่ีอาจเป็นเหตุท าให้ 

๑. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีของข้าราชการเป็นไปในลักษณะท่ีขาดีหรือมีความรู้ รับผิดชอบไม่
เพียงพอ 

๒.การปฏิบัติหน้าท่ีไปในทางท่ีท าให้ประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม  
๓. การปฏิบัติหน้าท่ีโดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยดึมั่นใน 

หลักธรรมาภิบาล 
พร้อมกันนี้ยงัสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกันยับย้ังการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อ 

ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ี 
รัฐท่ีเป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ 
   ๑. เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมและแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความสุจริต ความคิดแยกแยะ 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีรัฐไม่ให้เกิดการ แสวงหาผลประ 

ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าท่ีอันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ี ในส่ิงท่ี
ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

๔. เพื่อสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชาชน 



ส่วนที่ ๒ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน RiskAssessment ( for Conflict of Interest) 
การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสท่ีจะเกิด ผลกระทบ 

ความเส่ียงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับความเส่ียง 
โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานท่ีจะใช้ในการประเมินความเส่ียง ด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับ 

โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงLikelihood)( และความรุนแรงของ ผลกระทบ Impact)  และระดับความเส่ียง ท้ังนี้ก าหนด
เกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณาท่ีไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินท่ีชัดเจนได้ 

 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood)( เชิงคุณภาพ ระดับ โอกาสที่เกิด 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 

๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 

๔ สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 

๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 

๒ น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 

๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
 

เกณฑ์ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด  ค าอธิบาย  

๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง  

๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง  

๓ ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานท่ีไม่เหมาะสม  

๒ น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง  

๑ น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเส่ียง โดยพิจารณา 

จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) ของ  

ความเส่ียงแต่ละสาเหตุ (โอกาสXผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้    

ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk )     

ระดับ   โอกาสที่เกิด ระดับคะแนน   

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 ความเส่ียงระดับต่ า (Low Risk : L) ๑ - ๓ คะแนน   
 

ในการวิเคราะหค์วามเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (RiskProfile) ที่ได้จากการพจิารณาจดั 
ระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกดิความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบทีเ่กิดข้ึน (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้  (RiskAppetite  Boundary)  



ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

 
 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับสามารถแสดงเป็น RiskProfile แบ่งพื้นท่ีเป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ 
จัดแบ่งดังนี้ 

  

ระดับความเสี่ยง   คะแนนความเสี่ยง  มาตรการก าหนด  การแสดงสัญลักษณ์  ์ 
 

      มีมาตรการลดและ      
 

เสียงสูงมาก  (Extreme) 
  

  

๑๕ – ๒๕ คะแนน 

 

ประเมินช้าหรือถ่ายโอ 

   

สีแดง 

 

      
 

      ความเส่ียง      
 

เสียงสูง(High)    ๙ – ๑๔ คะแนน 
 มีมาตรการลดความเส่ียง 

  
 สีส้ม  

      
 

      ยอมรับความเส่ียง      
 

ปานกลาง (Medium) 
   

๔ - ๘ คะแนน 

 

มาตรการควบคุมความ 

  

 

สีเหลือง 

 

      
 

      
 

      เส่ียง      
 

ต่ า (Low)    ๑ - ๓ คะแนน 
 ยอมรับความเส่ียง 

  
 สีเขียว  

      
  

 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
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๕ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 
      

๔ ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 
      

๓ ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 
      

๒ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 
      

๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
      

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  
 
 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย(Likelihood) 



 

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน RiskAssessment( forConflict of Interest)  
โรงเรียนบ้านสดอ 

โรงเรียนบ้านสดอ  มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
ดังนี ้

๑) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางท่ีจะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพอง 
- กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของบุคลากรซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือมีการ 

ใช้ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค 
- กระบวนงานท่ีมีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบต่อ 

ผู้อื่นท่ีเกี่ยวข้องความรุแรงของผลกระทบ (Impact) 
๒) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

- การรับ 
- จ่ายเงิน 
- การบันทึกบัญชีรับ 
- จ่ายการจัดท าบัญชีทางการเงิน 
- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ 
- การก าหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การก าหนดคุณสมบัติผู้ท่ีจะเข้าประมูลหรือขายสิ 
- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ 
- การปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
- การจัดหาพัสดุ 
- การจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 
- การเบิกค่าตอบแทน 
- การใช้รถราชการ 
- ฯลฯ 

๓) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 

- สูญเสียงบประมาณ 
- เปิดช่องทางให้บุคลากรใช้อ านาจหน้าท่ีท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบ 
- เสียช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน 

๔) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

(๑) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของโรงเรียนบ้านอาเลารังเกียจการ ทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 



- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนบ้านอาเลา 
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากร 
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร 
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างท่ีดี 

(๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมท่ีอาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 
- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนบ้าน 

อาเลาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 


