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1. การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
    ค าว่า “ทุจริต (Corruption or Fraud)” หลายคนจะรู้สึกกังวล เพราะก าลังเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความ

สนใจและกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการทุจริตได้ก่อให้เกิดความเสียหายไม่
เพียงแต่บุคคลหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น แต่องค์กรและประเทศชาติย่อมได้รับผลจากการกระท านั้นด้วย ไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อม การทุจริตมีหลายรูปแบบ เช่น การรับสินบน การยักยอกทรัพย์การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่
โปร่งใสและไม่เหมาะสม การเรียกรับผลประโยชน์การเบียดบังเวลาราชการไปหาประโยชน์ส่วนตัว ฯลฯ ซ่ึง
พฤติกรรมดังกล่าวสามารถพบเห็นได้โดยตรง แต่ในระยะหลังการทุจริตได้พัฒนารูปแบบให้มีความซับซ้อนมากขึ้น 
บุคคลทั่วไปไม่สามารถรับรู้หรือเห็นการกระท าได้โดยง่าย เช่น การก าหนดกฎหมายหรือนโยบายที่เอื้อประโยชน์
ให้กับบุคคลเพียงบางกลุ่ม การทุจริตที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรม การทุจริตที่กระท าเป็นขบวนการแบบข้ามแดน
หรือข้ามชาติฯลฯ สาเหตุของการทุจริตอาจเป็นไปได้หลายปัจจัย เช่น แรงขับเคลื่อนภายในตัวบุคคลที่ต้องการ
อยากได้หรือ อยากมีสิ่งต่าง ๆ สภาพแวดล้อมโดยรอบ เอ้ือหรือเปิดโอกาสให้กระท าการทุจริตได้โดยง่าย (ระบบ
การควบคุมที่ไม่มีประสิทธิผล) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่ไม่เข้มแข็งหรือล้าสมัย การมีเหตุผลเข้าข้าง
ตนเองที่ท าให้ไม่รู้สึกผิดหรือละอายต่อการกระทาทุจริต ฯลฯ ซึ่งเมื่อพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนจะเห็นได้ว่า    

     สาเหตุของการทุจริต ส่วนใหญ่เกิดจากบุคคล ดังนั้น กลไกส าคัญที่จะช่วยป้องกันการทุจริต ให้มี
ประสิทธิผล คือ ต้องเปลี่ยนแปลงระบบ การคิดของคนให้สามารถแยกแยะได้ว่า อะไรเป็นประโยชน์ส่วนตน 
(Personal Interest) และอะไรเป็นประโยชน์ ของส่วนรวม (Public Interest) เมื่อใดก็ตามท่ีบุคคลสามารถ
แยกแยะหรือจ าแนกผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ดังกล่าวได้โอกาสที่จะกระท าการทุจริตอาจจะ
ลดลง ถ้าเป็นเช่นนั้น ผลประโยชน์ทับซ้อนคืออะไร ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (2560) ได้อธิบายว่า เป็นการกระท าทีเ่จ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของ
ส่วนรวม แต่ตนเองกลับเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลประโยชน์กับการกระทาดังกล่าว หรือเอ้ือผลประโยชน์
ให้กับพวกพ้อง ซึ่งท าให้การใช้อ านาจหน้าที่นั้นเป็นไปโดยไม่สุจริตและก่อให้เกิดผลเสียต่อรัฐ ในขณะที่ส านักงาน 
ก.พ. (อ้างในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็น
สถานการณห์รือการกระท าของบุคคลที่มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว เจตนาหรือไม่เจตนา หรือบางเรื่อง
เป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของ
เจ้าหน้าทีร่ัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจเพ่ือพวกพ้องหรือตนเอง 
นอกจากนี้ Deutsche Bank (ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์) ยังให้ความหมายเพ่ิมเติมว่า ผลประโยชน์ทับซ้อนไม่เพียงแต่จะ
เกิดข้ึนกับตัวของเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่กับคู่ค้าเท่านั้น แต่อาจรวมถึงเจ้าหน้าที่กับลูกค้า (ผู้มารับบริการ) หรือ
เจ้าหน้าที่กับองค์กรที่ตนเองสังกัดอยู่ด้วย ซึ่งก็คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มนั่นเอง 
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2. ปัจจัยท่ีทําให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของผลประโยชน์ ทับซ้อน 
ค าว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์-ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม จะ

เห็นได้ว่า สาเหตุหลักของการเกิดกรณีดังกล่าว คือ บุคคลไม่สามารถจ าแนกหรือแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนจาก
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างเด็ดขาด ซึ่งอาจเป็นเพราะเหตุผลดังต่อไปนี้ 

1. วัฒนธรรมหรือความเชื่อของสังคมที่ถูกหล่อหลอมหรือสั่งสมมาตั้งแต่อดีต ใครเคยท าอย่างไรกันมา คน 
ส่วนใหญ่ก็ท าตามนั้น แม้ว่าอาจจะไม่มีเหตุผลหรือไม่ถูกต้องก็ตาม เช่น ความเชื่อเรื่องศักดินาหรือฐานันดรที่
ข้าราชการต้องเป็นผู้มีอ านาจเหนือกว่าพ่อค้าประชาชน  เมื่อข้าราชการไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ใดจะต้องได้รับการ
ดูแลเป็นพิเศษจากชาวบ้านหรือประชาชน การนิยมมอบของขวัญ ของฝาก หรือเครื่องบรรณาการต่าง ๆ ให้กับผู้ที่
มียศถาบรรดาศักดิ์ เพ่ือแลกกับความคุ้มครองหรือการอานวยความสะดวกในการใช้บริการ ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะ
ไม่เป็นธรรม เมื่อเป็นเช่นนี้ข้าราชการบางคนจึงมักที่จะรับของขวัญและของฝากจากประชาชน เพราะคิดว่าคน
สมัยก่อนและคนอ่ืน ๆ ทั่วไปเขาก็ท ากัน 

2. สังคมแบบอุปถัมภ์เกื้อกูล ไม่ได้ยึดถือหลักการ ระบบ กฎเกณฑ์และความถูกต้องเป็นส าคัญ การ
ด าเนินงานต่าง ๆ จึงมีความยืดหยุ่นเพ่ือเหตุผลส าหรับคนบางคนหรือคนบางกลุ่มได้เสมอ เพ่ือช่วยเหลือกัน และ
เมื่อมีผู้ใดให้การช่วยเหลือ ผู้รับจะตอบแทนด้วยการกระท าหรือให้ผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการทดแทน
บุคคลที่อยู่ในสังคมที่มีลักษณะดังกล่าวจึงมีความโน้มเอียงที่จะกระท าการทุจริตหรือเลือกผลประโยชน์ส่วนตนหรือ
หรือพวกพ้องมากกว่าสาธารณประโยชน์ 

3. แรงกดดันส่วนตัว เช่น รายได้ไม่พอใช้จ่าย ภาระหนี้สินจ านวนมาก การได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ
ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ท้าทายความสามารถอย่างมาก ฯลฯ สถานการณ์ดังกล่าวอาจท าให้บุคคลตัดสินใจเลือก
ผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม 

4. ขาดการควบคุมที่มีประสิทธิผล เช่น กฎหมายที่ย่อหย่อน ระบบการตรวจสอบที่ไม่เข้มแข็ง การ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่บางคนมากเกินไป ฯลฯ เนื่องจากความคุ้นเคย ความไว้วางใจ
ความเกรงใจ และความสัมพันธ์ส่วนบุคคล จึงท าให้ลดความส าคัญหรือความเข้มข้นของระบบ การควบคุมที่ 
ก าหนดไว้เมื่อการควบคุมไม่ดีโอกาสที่บุคคลจะตัดสินใจกระท าการทุจริตโดยเลือกก็จะง่ายขึ้น 

5. การมีเหตุผลเข้าข้างตนเอง ขาดศีลธรรม และจุดยืนที่มั่นคง ซึ่งเป็นคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล
ที่ได้รับการหล่อหลอมมาจากครอบครัวและสภาพแวดล้อมที่เติบโตมา บุคคลที่มีลักษณะดังกล่าวมีโอกาสที่จะโน้ม
เอียงเลือกผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ของส่วนรวม 

6. ผลประโยชน์ส่วนตวักับผลประโยชน์ส่วนรวมมีความใกล้เคียงหรือไม่แตกต่างกันมาก ซึ่งส่วนใหญ่มักจะ
เป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อยๆ บุคคลจึงมีแนวโน้มที่จะเลือกท าเพ่ือผลประโยชน์ของตนเองมากกว่าส่วนรวม เพราะคิดว่า
ผลประโยชน์ที่ตนเองได้รับนั้นน้อยมาก และส่วนรวมไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากการที่ตนเองได้รับประโยชน์
ดังกล่าว 
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7. การมีบทลงโทษที่ไม่รุนแรงและไม่จริงจังส าหรับผู้กระทาการทุจริต ทั้งที่เป็นตัวบทกฎหมายและ
มาตรการจากสังคม ดังนั้น ผู้กระทาการทุจริตจึงตัดสินใจเลือกผลประโยชน์ส าหรับตนเองมากกว่าผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม เพราะถึงจะถูกจับได้ก็ไม่ได้มีบทลงโทษ 

2. แนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร 
          จากปัจจัยที่ท าให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมดงักล่าว องค์กรหรือผู้บริหารอาจก าหนดแนวทางพ้ืนฐานในการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้
ดังนี้ 

1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบใหม่ที่มุ่งเน้นการด าเนินงานที่สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้และมุ่งประโยชน์
ของสาธารณะเป็นส าคัญ โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องตระหนักเสมอว่า ตนเองมีความตั้งใจเข้ามา
ท างานเพ่ือรัฐและประโยชน์ของส่วนรวม ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นก่อนเข้ารับต าแหน่ง ระหว่างด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติ
หน้าที่ และหลังจากพ้นต าแหน่ง ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐรายดังกล่าวจะต้องเปิดเผยข้อมูลของตนเองเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีอยู่ในปัจจุบันหรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ตนเองมีญาติ หรือพ่ีน้องที่มีกิจการ ซึ่ง
สามารถท่ีจะเข้ามาท าธุรกรรมกับองค์กรได้ หรือตนเองได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการใดบ้างท้ังภายในและ
ภายนอกองค์กร ฯลฯ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวแสดงถึงความจริงใจที่จะเปิดเผยข้อมูลและเสมือนเป็นพันธสัญญาว่า พร้อม
ที่จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนเป็นส าคัญ ไม่
ถือประโยชน์ส่วนตน ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีและท าตามหลักการหรือระบบงานที่องค์กรก าหนดไว้หากปฏิบัติ
ได้เช่นนั้น ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวสมควรที่จะได้รับการชื่นชมและยกย่องเพ่ือให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
เจ้าหน้าที่คนอ่ืนในการปฏิบัติตาม ส่วนเจ้าหน้าที่คนใดที่กระท าการทุจริต (พบเห็นหลักฐานอย่างชัดเจน) องค์กรก็
ควรลงโทษอย่างจริงจังเพ่ือเป็นการป้องกันหรือสร้างความเกรงกลัวไม่ให้เจ้าหน้าที่คนอ่ืนปฏิบัติตาม ในณะเดียวกัน 
องค์กรก็ควรก าหนดนโยบายหรือประกาศเจตจ านงของการต่อต้านการทุจริตเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรได้ทราบ
อย่างชัดเจนว่าองค์กรมีนโยบายหรือทิศทางในการต่อต้านการทุจริตอย่างชัดเจน เจ้าหน้าที่ไม่ควรปฏิบัติตนโดยเข้า
ไปพัวพันกับการกระท าทุจริต นอกจากนี้องค์กรควรเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักคุณธรรมและจริยธรรมในแบบที่
องค์กรคาดหวังให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรได้รับทราบ เพื่อที่จะก าหนดทิศทางหรือแนวทางท่ีต้องการจะให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อองค์กร ซึ่งก็คือ การสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้เกิดข้ึนในองค์กรนั่นเอง 

2. ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาก ากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดและสังเกตพฤติกรรม
ต่าง ๆ หากพบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้น เช่น มีภาวะเครียดหรือแรงกดดันที่เกิดจากการทางานหรือเรื่องส่วน
ตัวการใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยเกินกว่ามาตรฐานของรายได้ การปกปิดข้อมูลหรือเอกสารบางอย่าง ผู้บริหารหรือ
ผู้บังคับบัญชาจะได้หาทางป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตได้ทันทีก่อนที่ความเสียหายจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงจนไม่
สามารถแก้ไขได้ 

3. ก าหนดมาตรฐานทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ (Code of Ethics) ให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละต าแหน่งได้
ทราบว่า สิ่งใดควรท าและสิ่งใดที่ไม่ควรท า ซึ่งรวมถึงกรณีของผลประโยชน์ทับซ้อน และผู้บริหารจะต้องประเมิน 



ความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวเป็นระยะ เพ่ือให้มั่นใจว่า เจ้าหน้าที่ทุกคนใน
องค์กรสามารถด าเนินการตามมาตรฐานดังกล่าวได้อย่างครบถ้วนและเป็นรูปธรรม 

4. จัดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรและประชาชนสามารถเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของคน
ในองค์กรที่เข้าข่ายการทุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งนี้องค์กรจะต้องก าหนด
นโยบายคุ้มครองผู้ที่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว (Whistleblower Policy) เพ่ือไม่ให้บุคคลเหล่านั้นได้รับผลกระทบจาก
การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่องค์กร นอกจากนี้องค์กรควรส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมมีความเข้มแข็งมากข้ึน
ด้วย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน และที่ส าคัญท่ีสุด คือ เมื่อพบกรณีของการทุจริตที่เกิดจาก
ผลประโยชน์ทับซ้อนแล้ว การพิจารณาแนวทางหรือวิธีการจัดการกับกรณีดังกล่าว รวมถึงบทลงโทษ ควรเป็นธรรม
หรือยุติธรรมกับทุกฝ่าย 

5. น าแนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาประยุกต์ใช้ในองค์กร เพ่ือให้ทราบ
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตและผลกระทบในแง่มุมต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง
ดังกล่าว เพื่อหาแนวทางในการป้องกัน ควบคุม หรือจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล 

3.  มาตรการเพื่อควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต 
กรณีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ ทับซ้อน โรงเรียน

ผาเทิบวิทยา ได้ก าหนดแนวทาง เพื่อ วางแผนการควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต ซึ่งรวมถึงกรณีการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

 
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 

เหตุการณ์ความเสี่ยง แนวทางในการควบคุมหรือจัดการความเสี่ยง 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่มีผลใช้ บังคับมีสาระส าคัญท่ี
แตกต่างไปจาก พระราชบัญญัติเดิม มีความซับซ้อน
ยุ่งยาก อาจจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้อง ไม่
เหมาะสม และเข้าข่ายการทุจริต 

1. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง และ
หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง  
2. ผู้บังคับบัญชาก ากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ และ
ติดตามให้ เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด าเนินการตามระเบียบ 
กฎหมาย และแผนการปฏิบัติงานที่ ก าหนด  
3. จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของหน่วยงาน
และประกาศ แผนฯ ดังกล่าวให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้ทราบ  
4. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดซื้อจัด
จ้าง อย่างชัดเจน (ทุกกระบวนการที่เก่ียวข้อง) 
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เหตุการณ์ความเสี่ยง แนวทางในการควบคุมหรือจัดการความเสี่ยง 
 5. รายงานผลความคืบหน้าของการด าเนินการให้

ผู้บังคับบัญชา ทราบเป็นระยะ  
6. จัดท าฐานข้อมูลการสืบราคากลาง เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการ ก าหนดราคากลางที่เป็นมาตรฐาน  
7. ผู้ท าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างไม่ท าหน้าที่บันทึกวางเบิก
ในระบบ  
8. การตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

2.ความถูกต้องของการเบิกจ่ายงบประมาณ 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร 
ปฏิบัติตาม ระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง 
อย่างเคร่งครัด  
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากร ให้
ปฏิบัติตาม ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อ
ร้องเรียน การละเว้นการ ปฏบิัติหน้าที่และการ
ประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด 

3. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ครูและบุคลากรที่เก่ียวข้อง
ให้ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัด
จ้าง โดยวิธีพิเศษ อย่าง เคร่งครัด  
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าน
การจัดซื้อจัด จ้าง จัดท ารายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
รายไตรมาสและ เสนอให้ ผู้บริหารรับทราบทุกครั้ง  
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุและ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
รับรองถึงความ ไม่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานใน
การจัดซื้อจัดจ้าง  
4. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่และบุคลากร ให้
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ จัดจ้างอย่างเคร่งครัด  
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนินการป้องกัน
ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้
ครอบคลุม และท่ัวถึงมาก ยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้าง
แนวทางและมาตรการในด าเนินการสร้าง จิตส านึกให้
ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 



เหตุการณ์ความเสี่ยง แนวทางในการควบคุมหรือจัดการความเสี่ยง 
4. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง ให้

ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการ
ทุจริตของโรงเรียนวิทยาวิทยาอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง ให้
ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับ
ของขวัญสินน้ าใจ อย่าง เคร่งครัด  
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง 
ปฏิบัติตาม คู่มือการเมินความเสี่ยงของโรงเรียน  
4. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน 
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