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ค าน า 

โรงเรียนเมืองยาววิทยา   ด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด 
ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ตาม
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizationsof the Tread way Commission)  เพื่อก าหนด
มาตรการส าคญัเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกนัการทุจริตการบริหารงานท่ีโปร่งใสตรวจสอบได้และ การแกไ้ข
ปัญหาการกระท าผดิวินยัของเจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาส าคญัและพบบ่อยนอกจากน้ียงัน าความเส่ียง เก่ียวกบัการ
ปฏิบติังานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อนท่ีไดน้ี้มาก าหนดเป็นคู่มือป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน โรงเรียนเมือง
ยาววิทยาอีกดว้ยเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกนัและ ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564)   
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ส่วนที่ 1 

บทน า 

1. หลกัการและเหตุผล  
การมีผลประโยชน์ทบัซอ้นถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน่ประเภทหน่ึง เพราะเป็นการแสวงหา  

ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมดว้ยการใชอ้  านาจ ต าแหน่งหนา้ท่ีไปแทรกแซง  
การใชดุ้ลยพินิจในกระบวนการตดัสินใจของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ จนท าใหเ้กิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบติั 
หนา้ท่ีสาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ 
สาธารณะของส่วนรวม และท าใหผ้ลประโยชน์หลกัขององคก์ร หน่วยงาน สถาบนัและสังคมตอ้งสูญเสียไป 
โดยผลประโยชน์ท่ีสูญเสียไปอาจอยูใ่นรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการใหบ้ริการความเป็นธรรมใน 
สังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดบัองคก์รจนถึงระดบัสังคม อยา่งไรกต็าม 
ท่ามกลางผูท่ี้จงใจกระท าความผดิ ยงัพบผูก้ระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเร่ืองดงักล่าวอีกเป็น              
จ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเร่ืองทุจริต หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทบัซอ้น หรือ 
ความขดัแยง้กนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็น 
ประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบนัท่ีเป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดบัท่ี 
รุนแรงข้ึน และยงัสะทอ้นปัญหาการขาดหลกัธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประเทศ อีกดว้ย  

โรงเรียนเมืองยาววิทยา  ด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกบัการปฏิบติังานท่ีอาจเกิด 
ผลประโยชน์ทบัซอ้นโดยวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกบัการปฏิบติังานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้นตาม
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)  เป็นกรอบการ
วิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซอ้น  

 

2. วตัถุประสงค์  
1. เพื่อสืบทอดวฒันธรรมสุจริตและแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการใหเ้กิด 

ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม   
2. เพื่อแสดงความมุ่งมัน่ในการบริหารราชการโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล   
3.เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบติัราชการของเจา้หนา้ท่ีรัฐไม่ใหเ้กิดการ แสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตวัในต าแหน่งหนา้ท่ีอนัมิควรไดโ้ดยชอบตามกฎหมายใหย้ดึมัน่ในคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอยา่งท่ีดียนืหยดัท าในส่ิงท่ีถูกตอ้งเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได ้  

4. เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ศรัทธาต่อการบริหารราชการแผน่ดินแก่ผูรั้บบริการผูมี้ส่วนไดส่้วน 
เสียและประชาชน  
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การวเิคราะห์ความเส่ียง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเป็นระบบในการ บริหาร

ปัจจยัและควบคุมกระบวนการปฏิบติังานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะท าใหเ้กิดความเสียหายจากการ 
ปฏิบติังานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้น  

ประเภทของความเส่ียงแบ่งออกเป็น 4 ดา้นดงัน้ี  
1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเส่ียงเก่ียวกบัการบรรลุ เป้าหมาย

และพนัธกิจในภาพรวมท่ีเกิดจากเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อกลยทุธ์ท่ี
ก  าหนดไวแ้ละการปฏิบติัตามแผนกลยทุธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคลอ้งกนัระหว่างนโยบาย เป้าหมาย
กลยทุธ์โครงสร้างองคก์รภาวการณ์แข่งขนัทรัพยากรและสภาพแวดลอ้มอนัส่งผลกระทบต่อ วตัถุประสงคห์รือ
เป้าหมายขององคก์ร   

2. ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบติังานโดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนเป็นความเส่ียงเน่ืองจากระบบงานภายในของ 
องคก์ร/กระบวนการเทคโนโลยหีรือนวตักรรมท่ีใช/้บุคลากร/ความเพียงพอของขอ้มูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ  

3. ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเส่ียงเก่ียวกบัการบริหาร งบประมาณ
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินท่ีไม่ถูกตอ้งไม่เหมาะสมท าใหข้าดประสิทธิภาพและไม่ทนัต่อสถานการณ์
หรือเป็นความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินขององคก์ร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่
สอดคลอ้งกบัขั้นตอนการด าเนินการเป็นตน้เน่ืองจากขาดการจดัหาขอ้มูลการวิเคราะห์การวางแผนการ ควบคุม
และการจดัท ารายงานเพื่อน ามาใชใ้นการบริหารงบประมาณและการเงินดงักล่าว  

4. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เก่ียวขอ้ง กบั
การปฏิบติัตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนเป็นความเส่ียงเน่ืองจากความไม่ชดัเจนความ ไม่
ทนัสมยัหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ รวมถึงการท่านิติกรรมสัญญาการ ร่าง
สัญญาท่ีไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน  

สาเหตุของการเกิดความเส่ียงอาจเกิดจากปัจจยัหลกั 2 ปัจจยัคือ   
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผูบ้ริหารความซ่ือสัตยจ์ริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและ 

การเปล่ียนแปลงระบบงานความเช่ือถือไดข้องระบบสารสนเทศการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ี 
บ่อยคร้ังการควบคุมก ากบัดูแลไม่ทัว่ถึงและการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายระเบียบหรือขอ้บงัคบัของหน่วยงาน  เป็น
ตน้  

2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบขอ้บงัคบัของทางราชการการเปล่ียนแปลงทาง 
เทคโนโลยหีรือสภาพการแข่งขนัสภาวะแวดลอ้มทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นตน้ ผลประโยชน์ทับซ้อน 
หมายถึง สภาวการณ์หรือขอ้เทจ็จริงท่ีบุคคลไม่ว่าจะเป็นนกัการเมือง ขา้ราชการพนกังานบริษทัหรือผูบ้ริหารซ่ึง
มีอ านาจหนา้ท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งหนา้ท่ีท่ี บุคคลนั้นรับผดิชอบอยูแ่ละส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์ส่วนรวมซ่ึงการกระท านั้นอาจจะเกิดข้ึนอยา่งรู้ตวัหรือไม่ รู้ตวัทั้งเจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบท่ี
หลากหลายไม่จ ากดัอยูใ่นรูปของตวัเงิน หรือทรัพยสิ์นเท่านั้นแต่ รวมถึงผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ในรูปตวัเงิน 
หรือทรัพยสิ์นก็ไดอ้าทิการแต่งตั้งพรรคพวกเขา้ไปด ารงต าแหน่ง ในองคก์รต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ 
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รัฐวิสาหกิจและบริษทัจ ากดัหรือการท่ีบุคคลผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีตดัสินใจ ให้ญาติพี่นอ้งหรือบริษทัท่ีตนมีส่วนได ้
ส่วนเสียไดรั้บสัมปทาน หรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลใหบุ้คคลนั้นขาดการตดัสินใจท่ี
เท่ียงธรรมเน่ืองจากยดึผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลกัผลเสียจึงเกิดข้ึนกบั ประเทศชาติการกระท าแบบน้ีเป็นการ
กระท าท่ีผดิทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  

การวเิคราะห์ความเส่ียงเกีย่วกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ ความ
เส่ียงท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจยัและควบคุมกระบวนการวนการวนการปฏิบติังานเพื่อลดมูลเหตุของ 
โอกาส ท่ีจะท าใหเ้กิดความเสียหายจากการปฏิบติังานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้น หรือความขดัแยง้ ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคญั อนัเก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงอยา่งใกลชิ้ดกบัการทุจริต
กล่าวคือยิง่มีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขดักนัของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์  
ส่วนรวมมากเท่าใด กย็ิง่มีโอกาสก่อใหเ้กิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น  

การวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซอ้นในคร้ังน้ีน าเอาความเส่ียงในดา้นต่าง ๆ  
มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread 
way Commission) และตามบริบทความเส่ียงดา้นผลประโยชน์ทบัซอ้นของโรงเรียนเมืองยาววิทยา การวิเคราะห์
ความเส่ียงเก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซอ้นน้ีจะช่วยใหโ้รงเรียนเมืองยาววิทยาทราบถึงความเส่ียงดา้นผลประโยชน์
ทบัซอ้นท่ีเกิดข้ึนและปัจจยัเส่ียงท่ีอาจเป็นเหตุท าให ้ 

1.การปฏิบติัราชการตามอ านาจหนา้ท่ีของขา้ราชการเป็นไปในลกัษณะท่ีขาดีหรือมีความรู้ 
รับผดิชอบไม่เพียงพอ   

2. การปฏิบติัหนา้ท่ีไปในทางท่ีท าใหป้ระชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรมความมี 
จริยธรรม   

3. การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
และการยดึมัน่ในหลกัธรรมาภิบาล  

พร้อมกนัน้ียงัสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกนัยบัย ั้งการทุจริตปิดโอกาสการ
ทุจริต และเพื่อก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบการกระท า
ผดิวินยัของ เจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาส าคญัและพบบ่อยอีกดว้ย  
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ส่วนที่ 2  
การวเิคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทบัซ้อน  

 
1. การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  การ

วิเคราะห์ความเส่ียงดา้นผลประโยชน์ทบัซอ้น เป็นการวิเคราะห์ระดบัโอกาสท่ีจะเกิด ผลกระทบของความเส่ียง
ต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง และด าเนินการวิเคราะห์  และจดัล าดบัความเส่ียง โดย                
ก าหนดเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานท่ีจะใชใ้นการประเมินความเส่ียง ดา้น ผลประโยชน์ทบัซอ้น ไดแ้ก่  ระดบั
โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ  (Impact) และระดบัความเส่ียง ทั้งน้ี              
ก  าหนดเกณฑใ์นเชิงคุณภาพเน่ืองจากเป็นขอ้มูลเชิงพรรณา ท่ีไม่สามารถ ระบุเป็นตวัเลข หรือจ านวนเงินท่ีชดัเจน
ได ้ 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกดิความเส่ียง (Likelihood) เชิงคุณภาพ  

ระดบั  โอกาสที่เกดิ  ค าอธิบาย 

5  สูงมาก  มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ า 

4  สูง  มีโอกาสเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง 

3  ปานกลาง  มีโอกาสเกิดข้ึนบางคร้ัง 

2  นอ้ย  มีโอกาสเกิดข้ึนนอ้ยคร้ัง 

1  นอ้ยมาก  มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 

เกณฑ์ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ทีส่่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร)  

ระดบั  โอกาสที่เกดิ  ค าอธิบาย 

5  สูงมาก  ถูกลงโทษทางวินยัร้ายแรง 

4  สูง  ถูกลงโทษทางวินยัอยา่งไม่ร้ายแรง 

3  ปานกลาง  สร้างบรรยากาศในการท างานท่ีไม่เหมาะสม 

2  นอ้ย  สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบติังานบ่อยคร้ัง 

1  นอ้ยมาก  สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบติังานนาน ๆ คร้ัง 
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ระดบัของความเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดบัความส าคญัในการบริหารความเส่ียง  
โดยพิจารณา จากผลคูณของระดบัโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) กบัระดบัความรุนแรงของ ผลกระทบ 
(Impact) ของความเส่ียงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑไ์ว ้4 ระดบั ดงัน้ี  ระดบัของความเส่ียง 
(Degree of Risk)  

ล าดบั  โอกาสที่เกดิ  ค าอธิบาย 

1  ความเส่ียงระดบัสูงมาก(Extreme Risk : E)  15-25 คะแนน 

2  ความเส่ียงระดบัสูง(High Risk : H)  9-14 คะแนน 

3  ความเส่ียงระดบัปานกลาง(Moderate Risk : M)  4-8 คะแนน 

4  ความเส่ียงระดบัต ่า(Low Risk : L)  1-3 คะแนน 

 

ในการวิเคราะห์ความเส่ียงจะตอ้งมีการก าหนดแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) ท่ีไดจ้าก                 
การพิจารณาจดัระดบัความส าคญัของความเส่ียงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบ  ท่ี
เกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดบัความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได ้(Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 
ระดบัความเส่ียง = โอกาสในการเกดิเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact)  
 
ซ่ึงจดัแบ่งเป็น 4 ระดบัสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นท่ีเป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใชเ้กณฑใ์นการ 
จดัแบ่งดงัน้ี   

ระดบัความเส่ียง  คะแนนระดบัความเส่ียง  มาตรการก าหนด  การแสดงสีสัญลกัษณ์ 

เส่ียงสูงมาก (Extreme)  15 - 25 คะแนน  มีมาตรการลดและ
ประเมิน ซ ้ าหรือถ่าย
โอนความเส่ียง 

สีแดง ■ 

เส่ียงสูง (High)  9 - 14 คะแนน  มีมาตรการลดความเส่ียง  สีส้ม ■ 

ปานกลาง (Medium)  4 - 8 คะแนน  ยอมรับความเ ส่ียง แต่ มี 
มาตรการควบคุมความ
เส่ียง 

สีเหลือง ■ 

ต ่า (Low)  1 - 3 คะแนน  ยอมรับความเส่ียง  สีเขียว ■ 
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ตารางระดบัของความเส่ียง (Degree of Risk) 

) t  
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2. การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  โรงเรียน 
โรงเรียนเมืองยาววิทยา มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกบัการปฏิบติังานท่ีอาจเกิด 

ผลประโยชน์ทบัซอ้น ดงัน้ี  
1) การพจิารณากระบวนงานที่มีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกดิผลประโยชน์ทับซ้อน 

 - กระบวนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้งินและมีช่องทางท่ีจะท าประโยชน์ใหแ้ก่ตนเอง                   
และพวกพอ้ง  

- กระบวนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินิจของบุคลากรซ่ึงมีโอกาสใชอ้ยา่งไม่เหมาะสมคือ 
มีการเอ้ือประโยชน์หรือใหค้วามช่วยเหลือพวกพอ้งการกีดกนัการสร้างอุปสรรค  

- กระบวนงานท่ีมีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งซ่ึงส่งผลทาง 
ลบต่อผูอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  

2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกดิผลประโยชน์ทับซ้อน 
- การรับ – จ่ายเงิน  
- การบนัทึกบญัชีรับ – จ่าย/ การจดัท าบญัชีทางการเงิน  
- การจดัซ้ือจดัจา้งและการจา้งบริการ  
- การก าหนดคุณลกัษณะวสัดุครุภณัฑก์ารก าหนดคุณสมบติัผูท่ี้จะเขา้ประมูลหรือขายสินคา้ 
- การตรวจรับวสัดุครุภณัฑ ์ 
- การปฏิบติังานของบุคลากรท่ีไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจดัซ้ือจดัจา้ง  
- การคดัเลือกบุคคลเขา้รับราชการ  
- การจดัหาพสัดุ  
- การจดัท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา  
- การเบิกค่าตอบแทน  
- การใชร้ถราชการ   ฯลฯ 
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3) ความเสียหายที่จะเกดิขึน้หากไม่มีการป้องกนัที่เหมาะสม  

- สูญเสียงบประมาณ  
- เปิดช่องทางใหบุ้คลากรใชอ้  านาจหนา้ท่ีท าให้ผูป้ฏิบติัใชโ้อกาสกระท าผดิในทางมิชอบ

ดว้ยหนา้ท่ี  
- เสียช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน   

4) แนวทางการป้องความเส่ียงเกีย่วกบัการปฏิบัติงานที่อาจเกดิผลประโยชน์ทับซ้อน  
 (1) การเสริมสร้างจิตส านึกใหบุ้คลากรของโรงเรียนเมืองยาววิทยารังเกียจการทุจริตทุก

รูปแบบ เช่น  
- การส่งเสริมการปฏิบติัตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนรู้เมืองยาววิทยา 
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรคใ์หแ้ก่บุคลากร  
- จดัโครงการฝึกอบรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมใหก้บับุคลากร  
- การส่งเสริมใหผู้บ้งัคบับญัชาเป็นตวัอยา่งท่ีดี   

(2) การป้องกนัเหตุการณ์หรือพฤติกรรมท่ีอาจเป็นภยัต่อหน่วยงาน เช่น  
    - การแจง้เวียนหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม  

- การเผยแพร่หลกัเกณฑก์ารรับทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด  
- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบติังานของบุคลากร 

โรงเรียนเมืองยาววิทยาอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง  
- จดัช่องทางการร้องเรียนเก่ียวกบัการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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