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ค าน า 
 

 โรงเรียนบ้านป่าแดงด าเนินกาวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The 
Committee  0f Sponsoring Organizations of The Tread way Commission)  เพ่ือก าหนดมาตรการ
ส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการ
กระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย  นอกจากนี้ยังน าความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มาก าหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนบ้าน
ป่าแดงอีกด้วย  เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 
3 (พ.ศ.2560-2564) 
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ส่วนที่  1 
บทน า 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง  เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฏหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านวจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ  จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ  ขาดความเป็นอิสระ  ความเป็นกลาง  และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
ของส่วนรวม  และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน  สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป  โดย
ผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมใน
สังคม  จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม  และท าให้ผลประโยชน์ทางการเงิน  คุณภาพการ
ให้บริการ  ความเป็นธรรมในสังคม  รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึง
ระดับสังคม   อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้
ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก  จนน าไปสู่การถูกกล่าวหา ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา  
ผลประโยชน์ทับซ้อน  หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชนส์่วนรวม (Conflict 
of interest : COI)  เป็นประเด็นปัญหางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา  การทุจริต
ประพฤติมิขอบในระดับที่รุนแรงขึ้น  และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศอีกด้วย 
 โรงเรียนบ้านป่าแดง  ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO 
(The Committee  of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)  เป็นกรอบการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยง  หมายถึง  กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ประเภทความเสี่ยง  แบ่งออกเป็น  4  ด้าน  ดังนี้ 
 1.  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  (Strategic Risk : S)  หมายถึง  ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมาย
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์ที่
ก าหนดไว้และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย  เป้าหมาย
กลยุทธ์  โครงสร้างองค์การ  ภาวการณ์แข่งขัน  ทรัพยากร  และสภาพแวดล้อม  อันส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 
 2.  ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน ( Operational  Risk : O)  เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน  เป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายใจองค์กร  
กระบวนการ   เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้  บุคลากร  ความเพียงพอของข้อมูล  สง่ผลต่อประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 
 3.  ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)  เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และ
การเงิน  เช่น  การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง  ไม่เหมาะสม  ท าให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์
หรือเป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการเงินขององค์กร  เช่น  การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่



สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการเป็นต้น  เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์  การวางแผน  การ
ควบคุม  และการจัดท ารายงาน เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 
 4.  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risl : C)  เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฏระเบียบต่าง ๆ  โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ันเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน  ไม่ทันสมัย
หรือความไม่ครอบคลุมของกฏหมา  กฎระเบียบ  ข้อบังคบัต่าง ๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา  การร่าง
สัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 
 สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง  อาจเกิดจากปัจจัยหลัก  2  ปัจจัย  คือ 
 1. ปัจจัยภายใน  เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการ 
เปลี่ยนแปลงระบบงาน   ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ  การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
บ่อยครั้ง  การควบคุม ก ากับดูแลไม่ทั่วถึง  และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือข้อบังคับของ
หน่วยงาน   เป็นต้น 
 2.  ปัจจัยภายนอก  เช่น กฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ  การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี  หรือสภาพการแข่งขัน  สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง  เป็นต้น 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง  สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ  พนักงานบริษัท  หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  
หน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่  และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม  ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดข้ึนอย่าง
รู้ตัว  หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา  และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินเท่านั้น  แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้  อาทิ  การแต่งตั้งพรรค
พวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และบริษัทจ ากัด  หรือการที่
บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทาน  หรือ
ผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ  ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม  เนื่องจากยึด
ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ  การกระท าแบบนี้เป็นการกระท าที่ผิดทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมายถึง  กระบวนการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส  ที่จะท าให้
เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ  อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต  กล่าวคือ  ยิ่งมี
สถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด  ก็ยิ่ง
มีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มา
ด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO   (The Committee  of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission)    และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนบ้านป่า
แดง  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้โรงเรียนบ้านป่าแดงทราบถึงความเสียง
ด้านผลประโยชน์ทับซอ้นที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท าให้  

1.  การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบยัง
ไม่เพียงพอ 

2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม  ความมีจริยธรรม 



3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  และการยัด
มั่นในหลักธรรมาภิบาล 

พร้อมกันนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการ  แนวทางการป้องกัน  ยับยั้นการทุจริต  ปิดโอกาสการทุจริต  และเพ่ือ
ก าหนดมาตรการ หรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  การกระท าผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2.  เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 3.  เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฏหมาย  ให้ยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดี  ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  ถูกกฎหมาย  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
 4.  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

1.  การวิเคราห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  (Risk Assessment  for  Conflict  of  
Interest) 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ของความเสียงต่าง ๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  และด าเนินการวิเคราะห์ และ
จัดล าดับความเสี่ยงโดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์
ทับซ้อน  ได้แก่ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood)  และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และ
ระดับความเสี่ยง  ทั้งนี้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็น
ตัวเลข  หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 
 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  (likelihood)  เชิงคุณภาพ 
 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact)เชิงคุณภาพที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน(บุคลากร) 
 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก  ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง  ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง  สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย  สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยคร ั้ง 
1 น้อยมาก  สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

 
 ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)  แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง  โดย
พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood)  กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact)  ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาสxผลกระทบ)  ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4  ระดับ  ดังนี้ 
 

 

 



ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

     ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก(Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง(High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง(Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับตำ     (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)  ที่ได้จาก
การพิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood)   และผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetitle  Boundary) โดย
ที ่

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ  

(likelihood)   x  (Impact) 

 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น  4  ระดับสามารถแสดงเป็น  Risk Profile  แบ่งพ้ืนที่เป็น  4  ส่วน (4 Quadrant)  ใช้เกณฑ์
ในการจัดแบ่งดังนี้ 

 ระดับความเสี่ยง  คะแนนระดับความเสี่ยง  มาตรการกำหนด  การแสดงสีสัญลักษณ์ 

 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 
 

15-25 คะแนน 
 
มีมาตรการลดและประเมินซ้ า 

 
สีแดง 

    
 

         

     หรือถ่ายโอนความเสี่ยง        

 

เสี่ยงส ูง (High) 
 

9-14 คะแนน 
 
มีมาตรการลดความเสี่ยง 

 
สีส้ม 

   
 

        

 

           
 

 

ปานกลาง (Medium) 
 

4–8 คะแนน 
 
ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการ 

 
สีเหลือง 

  
 

       

     ควบคุมความเสี่ยง        

 

ต่ า (Low) 
 

1–3 คะแนน 
 
ยอมรับความเส ี่ยง 

 
สีเขียว 

 
 

      
             

 

 

 



ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 
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โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย  (Likelihood) 

2.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Comflict of Interest)  
 โรงเรียนบ้านป่าแดง  มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  ดังนี้ 

1.  การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
-  กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวก

พ้อง 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของบุคลากรซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือ  

มีการเอ้ือประโยชน์หรอืให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง  การกีดกันการสร้างอุปสรรค 
- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบ

ต่อผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2. กระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

-  การรับ – จ่ายเงิน 
- การบันทึกบัญชีรับ-จ่าย / การจัดท าบัญชีทางการเงิน 
- การจัดซื้อ จัดจ้าง และการจ้างบริการ (จ้างเหมา) 
- การก าหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์  การก าหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 
- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ 
- การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
- การจัดหาพัสดุ 
- การจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 
- การเบิกค่าตอบแทน 



3. ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
- สูญเสียงบประมาณ 
- เปิดช่องทางให้บุคลากรใช้อ านาจหน้าที่ท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสในการกระท าผิดในทางมิชอบ

ด้วยหน้าที่ 
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 

4.  แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
1.  การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรในโรงเรียนบ้านป่าแดงรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ  

เช่น 
-  ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
- เผยแพร่ค่านิยมอันดีงามและสร้างสรรค์แก่บุคลากร 
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร 
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี 
2. การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน 

-  การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์วิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
-  การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
-  การตรวจสอบ  ติดตาม ประเมินผล  และรายงานการปฏิบัติงานบุคลากรโรงเรียนบ้านป่า
แดงอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
-  จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ 


