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ค าน า 

โรงเรียนโรงเรียนนางรองพิทยาคมด าเนินการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ี  
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน 
COSO (The Committee of SponsoringOrganizations of the Tread way Commission) เพื่อก าหนดมาตรการ
ส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ การแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัย
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังน าความเส่ียง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนท่ีได้นี้มาก าหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ โรงเรียนนางรองพิทยาคมอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  

ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนนางรองพิทยาคมประจ าปี พ.ศ. 2565 พบว่า
โรงเรียนนางรองพิทยาคมได้ก าหนดความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 5 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย  

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส  
2. การเบิกจ่ายงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ และการจัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์  
3. การปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบ  
4. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง  
5. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว  

โรงเรียนนางรองพิทยาคมได้ด าเนินการจัดการความเส่ียงของการด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมโดยได้ด าเนินการตามมาตรการจัดการความ เส่ียงครบทุกประเด็นหลัก อัน
น าไปสู่องค์กรท่ีมีความโปร่งใสสร้างความเช่ือมั่นต่อผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย  

 
โรงเรียนนางรองพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบญั 
หน้า  

ค าน า               ก  
สารบัญ               ข  
ส่วนที่               1  
บทน า              1  

1.1 หลักการและเหตุผล           1  
1.2 วัตถุประสงค์            3  

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน        4  
2.1 การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
(Risk Assessment for Conflict of Interest)         4  
2.2 การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
(Risk Assessment for Conflict of Interest)         6  
2.3 แผนจัดการความเส่ียงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน       11  

ส่วนที่ 3 การด าเนินการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน       14  
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก  
คณะท างานวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน     19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1 
บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล  
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคล

โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการ
ตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จนท าให้เกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีสาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็น
กลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร 
หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ท่ีสูญเสียไปอ านาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน 
คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับ
สังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ท่ีจงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าว
อีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการ
บริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาด
หลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย โรงเรียนนางรองพิทยาคมด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  การวิเคราะห์ความเส่ียง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์
ความเส่ียงท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะท าให้เกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

 
ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้  

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเส่ียงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธ 
กิจในภาพรวมที่เกิดจากเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อ กลยุทธ์ที่ก าหนดไว ้และการปฏิบัติ
ตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์
แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือผล 
การปฏิบัติงาน โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี 
หรือนวัตกรรมท่ีใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ  

3. ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการเงนิ  
เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสทิธิภาพ และไมท่ันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับการเงนิขององคก์ร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับข้ันตอนการด าเนินการ เป็น
ต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหาร
งบประมาณ และการเงินดังกล่าว  
 
 



4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ 
ตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่
ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาท่ีไม่ครอบคลุมการ
ด าเนินงาน  

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ  
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ 

เปล่ียนแปลงระบบงานความเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปล่ียนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีบ่อยครั้งการควบคุม 
ก ากับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น  

2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ  
สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น  

ผลประโยชน์ทบัซ้อน หมายถึง สภาวการณ ์หรือข้อเท็จจริงท่ีบุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท 
หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งหน้าท่ี ท่ีบุคคลน้ันรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท าน้ันอาจจะเกิดข้ึนอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ท้ังเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบท่ีหลากหลายไม่จ ากัด
อยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่าน้ัน แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งต้ังพรรคพวก
เข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ท้ังในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือการท่ีบุคคลผู้มีอ านาจหน้าท่ีตัดสินใจ
ให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลน้ันขาดการ
ตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เน่ืองจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระท าแบบน้ีเป็นการกระท าท่ี
ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ
ในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ  
การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนีน้ าเอาความเส่ียงในด้านต่างๆ มาด าเนินการวิเคราะห์ตาม
กรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตาม
บริบทความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนนางรองพิทยาคมการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนนี ้จะช่วยให้โรงเรียนนางรองพิทยาคมทราบถึงความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้น และปัจจัยเส่ียงท่ีอาจเป็น
เหตุท าให้  

1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีของข้าราชการเป็นไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ  
2. การปฏิบัติหน้าท่ีไปในทางท่ีท าให้ประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม  
3. การปฏิบัติหน้าท่ีโดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรร 

มาภิบาล พร้อมกันนี ้ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับย้ังการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อก าหนด
มาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหา
ส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย  
 
 
 
 



1.2 วัตถุประสงค์  
2.1 เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด ความคิด 

แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
2.2 เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
2.3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา 

ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าท่ีอันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดียืน
หยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  

2.4 เพื่อสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาต่อก ารบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 
ประชาชน อันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมี สถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น  



ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
การวิเคราะหค์วามเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนนิการวิเคราะห ์และจัดล าดับความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานทีจ่ะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก ่ระดับโอกาสทีจ่ะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ
ความรนุแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี ้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา 
ที่ไม่สามารถระบุเปน็ตัวเลข หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้  

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
ระดับ โอกาสท่ีเกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน(บุคลากร) 

 
ระดับ โอกาสท่ีเกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง  
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศนาทางท่ีไม่เหมาะสม  
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง  
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง  

 
ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเส่ียง โดยพิจารณา 

จากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) กับระดับความรุนแรง ของผลกระทบ (Impact) ของ
ความเส่ียงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
ระดับ 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  

 



ในการวิเคราะห์ความเส่ียงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) ท่ีได้จากการพิจารณาจัดระดับ
ความส าคัญของความเส่ียงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบ ท่ีเกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของ
ระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 

 
 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นท่ีเป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ ในการ

จัดแบ่ง ดังนี ้

 

 
 
 
 
 
 



ระดับผลกระทบ(ความรุนแรง)ของความเส่ียง (Impact)  
2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  

โรงเรียนนางรองพิทยาคม 
โรงเรียนนางรองพิทยาคมมีการด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ดังนี ้ 
1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
- กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และช่องทางท่ีจะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง  
- กระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณ หรือวัสดุ ครุภัณฑ์  
- กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
- กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการ 

เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค  
- กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น รถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในภารกิจส่วนตัว  

2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
- การรับ - จ่ายเงิน  
- การบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย /การจัดท าบัญชีการเงิน  
- การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์และการจ้างบริการ  
- การก าหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์  
- การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา  
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีไม่เป็นไปตามข้ันตอน  
- การตรวจรับพัสดุ  
- การใช้วัสดุส านักงาน  

3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม  
- สูญเสียงบประมาณ ไม่มีความคุ้มค่า  
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าท่ีใช้อ านาจหน้าท่ีท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าท่ี  
- เสียช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน  

4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
(1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของโรงเรียนนางรองพิทยาคมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาบุรีรัมย์ รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น  
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลกรในโรงเรียน  
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากร  
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากร  
- การส่งเสริมให้มีความตระหนักและปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามแนวทางเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างท่ีดี  
(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น  
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม  
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  



- จัดท ามาตรการเพื่อป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมท่ีเป็นภัยต่อหน่วยงาน  
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอและ 

ต่อเนื่อง  
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
- จัดต้ังคณะท างานส่งเสริมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

 



2.3 แผนจัดการความเสี่ยงปองกันผลประโยชนทับซอน 

ปจจัยท่ี 

จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

โอ 

กาส 

ผล 

กระทบ 

ระดับ

ความ

เส่ียง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค.

65 

ก.พ.

65 

มี.ค.

65 

เม.ย

65 

พ.ค.

65 

มิ.ย.

65 

ก.ค.

65 

ส.ค.

65 

ก.ย.

65 

1. การปฏิบัติงาน

ของขาราชการและ

บุคลากรไมเปนไป

ตามข้ันตอนและ

ระเบียบ 

3 3 9 1. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการและบุคลากร

ปฏิบัติตามนโยบายตอตานการรับหรือใหสินบน

เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอยาง

เครงครัด 

2.ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการและบุคลากร

ปฏิบัติตามคูมือผลประโยชนทับซอนอยาง

เครงครัด 

3. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานของแตละกลุมงาน 

 

 

 

 

 

         ฝายบริหาร 

งบประมาณ 



ปจจัยท่ี 

จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
โอ 

กาส 

ผล 

กระทบ 

ระดับ

ความ

เส่ียง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค.

65 

ก.พ.

65 

มี.ค.

65 

เม.ย

65 

พ.ค.

65 

มิ.ย.

65 

ก.ค.

65 

ส.ค.

65 

ก.ย.

65 

2. กระบวนการ

จัดซื้อจัดจางไม

โปรงใส 

 

 

3 2 6 1. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการและบุคลากร

ผูรับผิดชอบดานการจัดซื้อ จัดจางรายไตรมาส

และเสนอใหหัวหนาสวนราชการรับทราบทุกคร้ัง 

2.ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการและบุคลากรผู

ปฎิบัติงานดานพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวของกับ

การจัดซื้อจัดจางรับรองถึงความไมเกี่ยวของ

สัมพันธกับผูเสนองานในการจัดซื้อจัดจาง 

3. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการและบุคลากร 

ปฏิบัติตามพ.ร.บ. การจัดซื้อ จัดจางอยางเครงครัด  

         ฝายบริหาร 

งบประมาณ 

3. การใชทรัพยสิน

ของทางราชการเพื่อ

ประโยชนสวนตัว 

2 3 6 1. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการและบุคลากร

ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของ

โรงเรียน 

2. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการและบุคลากร

ปฏิบัติตามคูมือผลประโยชนทับซอนของ

โรงเรียน 

3. ปรับฐานความคิดใหสามารถแยกระหวาง

ผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม 

         ฝายบริหาร 

งบประมาณ 



ปจจัยท่ี 

จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
โอ 

กาส 

ผล 

กระทบ 

ระดับ

ความ

เส่ียง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค.

65 

ก.พ.

65 

มี.ค.

65 

เม.ย

65 

พ.ค.

65 

มิ.ย.

65 

ก.ค.

65 

ส.ค.

65 

ก.ย.

65 

4. การเอื้อประโยชน

ตอพวกพอง 

2 2 4 1. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการและบุคลากร

ปฏิบัติตามคูมือผลประโยชนทับซอนของ

โรงเรียน 

2. ควบคุม กํากับ ดูแลขาราชการ และ บุคลากร 

ใหปฏิบัติ ตามหลักเกณฑการ เบิกจายคาใชจายใน

การฝกอบรม คาใชจายในการจัดงานและ

คาใชจายใน การประชุมราชการ สําหรับ

หนวยงานใน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษา ขั้นพื้นฐานกําหนตอยางเครงครัด 

         ฝายบริหาร

งบประมาณ 

5. การเบิกจาย

งบประมาณ ในการ

กอสราง อาคารเรียน 

อาคารประกอบและ

การจัดสรรวัสดุ 

ครุภัณฑ  

1 3 3 1. จัดทําเกณฑมาตรฐานสิ่งกอสรางของ 

สถานศึกษาในสังกัด 

2. แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาจากทุก ภาคสวน

รวม พิจารณาในการจัดสรร ประมาณในการ

กอสรางอาคารเรียน หรือ อาคารประกอบ รวมถึง

วัสดุ ครุภัณฑ ตาง ๆ 

 

         ฝายบริหาร 

งบประมาณ 



สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
โรงเรียนนางรองพิทยาคมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประจ าป ีพ.ศ. 2565 

โรงเรียนนางรองพิทยาคมส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ก าหนดความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน จ านวน 5 ประเด็นหลัก ดังนี ้ 

1. การปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบ  
2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส  
3. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว  
4. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง  
5. การเบิกจ่ายงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ และการจัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์  
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละ

ปัจจัยเส่ียงแล้ว จึงน าผลท่ีได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง และผลกระทบของความเส่ียงต่อ
กิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเส่ียงในระดับใดในตารางความเส่ียง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามี
ความเส่ียงใดเป็นความเส่ียงสูงสุดท่ีจะต้องบริหารจัดการก่อน 

 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 

1 การปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนและระเบียบ  

3 3 8 (1) 

2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส  2 2 6 (2) 
3 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว  2 3 6 (3) 
4 การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง  2 1 3 (4) 
5 การเบิกจ่ายงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน อาคาร

ประกอบ และการจัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์  
1 2 3 (5) 

 
แผนภูมิระดับของความเสี่ยง (Risk Map) 
 

     

     

 (3) (1)   

(5) (2)    

 (4)    

             
          



จากแผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) ท่ีได้จากการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดล าดับความส าคัญของความเส่ียงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดล าดับความส าคัญของความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ได้ ดังนี ้ 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง  
การปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ  ล าดับ 1 (สูง = 9 คะแนน)  
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส  ล าดับ 2 (ปานกลาง= 6 คะแนน)  
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว  ล าดับ 3 (ปานกลาง = 6 คะแนน)  
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง  ล าดับ 3 (ปานกลาง = 4 คะแนน)  
การเบิกจ่ายงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ และการ
จัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์  

ล าดับ 4 (ต่ า = 3 คะแนน) 

 
จากตาราง วิเคราะห์ความเส่ียง สามารถจ าแนกระดับความเส่ียง 1 ระดับ ได้แก่ เส่ียงสูง โดยสามารถสรุปข้อมูลการ

วิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
โรงเรียนนางรองพิทยาคมประจ าปีงบประมาณ 2565 มีดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
การด าเนินการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบตัิงาน 
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนนางรองพิทยาคม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โรงเรียนนางรองพิทยาคมได้จัดท าแผนจัดการความเส่ียงป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยก าหนดมาตรการจัดการ

ความเส่ียงตามประเด็นหลัก จ านวน 5 ประเด็น ประกอบด้วย  
1. การปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบ  
2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส  
3. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว  
4. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง  
5. การเบิกจ่ายงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ และการจัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์  
การด าเนินการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
โรงเรียนนางรองพิทยาคมได้ด าเนินการกิจกรรมมาตรการจัดการความเส่ียงและปัจจัยท่ีจะเกิดความเส่ียง ดังนี ้ 
1. การปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ ปัจจัยท่ีจะเกิดความเส่ียง คือ 

ข้าราชการและบุคลากรไม่มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบและกฎหมายท่ีใช้ในการบริหารงาน การจัดการความเส่ียงได้
ด าเนินการ ดังนี้  

1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด  
2. ต่อต้านการรับหรือให้ สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนอย่าง เคร่งครัด  
4. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน  
5. แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบชัดเจน  
 
ผลการด าเนินงาน พบว่า ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและ ปฏิบัติตามตามขั้นตอน ตามระเบียบ 

ถูกต้องโดยมีหลักฐานในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  
2. กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างไม่โปร่งใส ปัจจัยท่ีจะเกิดความเส่ียง คือ การติดสินบน การสมรู้ร่วมคิด  

การจัดการความเส่ียงได้ด าเนินการ ดังนี้  
1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อ จัดจ้างราย ไตรมาสและเสนอให้

หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง  
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรผู้ปฎิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง  
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามพ.ร.บ. การจัดซื้อ จัดจ้างอย่างเคร่งครัด  
4. ข้าราชการและบุคลากรโรงเรียนนางรองพิทยาคมไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางอ้อม  



5. ข้าราชการและบุคลากรโรงเรียนนางรองพิทยาคมไม่ใช้อ านาจของตนเพื่อเสนอว่าจะท าให้หรือเรียกรับสินบนหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลหรือภาคเอกชน  

ผลการด าเนินงาน พบว่า ข้าราชการและบุคลากรโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ได้ปฏิบัติตามกฏระเบียบ และวีธี
การปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด ค านึงถึงประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และความโปร่งใส การประมูล
แข่งขันที่เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ โดยไม่มีการติดสินบน การสมรู้ร่วมคิดแต่อย่างใด  

3. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ปัจจัยท่ีจะเกิดความเส่ียง คือ การน าทรัพย์สินทาง
ราชการ เช่น น ารถราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัวในห้วงเวลาเดียวกันในการไปราชการ  
การจัดการความเส่ียงได้ด าเนินการ ดังนี้  

1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการใช้ทรัพย์สินทางราชการของโรงเรียน  
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียน  
3. ปรับฐานความคิดให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  
4. ก าหนดมาตรการการใช้รถราชการของโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ให้ ผู้เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามระเบียบ

ส านักน ายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม อย่างเคร่งครัด  
5. จัดท าคู่มือการขอใช้รถราชการ(ส่วนกลาง) เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทาง เดียวกัน  
6. ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ควบคุมการใช้รถราชการ ตรวจสอบการบันทึกการใช้รถราชการ ตามแบบรายงานท่ี

พนักงานขับรถบันทึกหลังจากเสร็จส้ินภารกิจ 
  
ผลการด าเนินงาน พบว่า ข้าราชการและบุคลากรโรงเรียนนางรองพิทยาคมได้ปฏิบัติตามระเบียบการใช้ทรัพย์สิน

ทางราชการอย่างเคร่งครัด และไม่พบการน ารถราชการหรือทรัพย์สินอื่นไปใช้ในภารกิจส่วนตัวแต่อย่างใด  
4. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพอ้ง ปัจจัยท่ีจะเกิดความเส่ียง คือ การจัดซื้อ-จัดจ้าง การเบิก-จ่าย การจัดสรร

งบประมาณท่ีเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง การจัดการความเส่ียงได้ด าเนินการ ดังนี ้ 
1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียน  
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและค่าใช้จ่ายใน การประชุมราชการ อย่างเคร่งครัด  
3. ข้าราชการและบุคลากรโรงเรียนนางรองพิทยาคมปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรมและ

ค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร สังคม และประเทศชาติ  
4. ข้าราชการและบุคลากรโรงเรียนนางรองพิทยาคมไม่กระท าใดๆท่ีเป็นการใช้อ านาจหน้าท่ีเพื่อเอื้อประโยชน์แก่

ตนเองและพวกพ้องตลอดจนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  
 
ผลการด าเนินงาน พบว่า ข้าราชการและบุคลากรโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ 

การจัดซื้อ- จัดจ้าง การเบิก-จ่าย การจัดสรรงบประมาณ อย่างเคร่งครัด โดยไม่พบการจัดซื้อ- จัดจ้าง การเบิก-จ่าย การ
จัดสรรงบประมาณ ท่ีเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องแต่อย่างใด  

5. การเบิกจ่ายงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ และการจัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์ ปัจจัยท่ีจะ
เกิดความเส่ียง คือ การจัดสรร/การเบิกจ่ายงบประมาณ ท่ีเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง วัสดุไม่ตรงตามคุณลักษณะ ขาด
หลักฐานการเบิกจ่าย การจัดการความเส่ียงได้ด าเนินการ ดังนี้  

1. จัดท าเกณฑ์มาตรฐานส่ิงก่อสร้างของสถานศึกษาในสังกัด  



2. แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาจากทุก ภาคส่วนร่วมพิจารณาในการจัดสรร ประมาณการก่อสร้างอาคารเรียน 
หรือ อาคารประกอบ รวมถึงวัสดุ ครุภัณฑ์ ต่าง ๆ  

3. โรงเรียนนางรองพิทยาคมแต่งต้ังคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ โดยให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมเป็น
คณะกรรมการ  

4. คณะกรรมการจัดสรรประมาณ วิเคราะห์จัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงินงบประมาณและเกณฑ์ท่ีก าหนด 
โดยเฉพาะงบประมาณหมวดครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง  

5. โรงเรียนนางรองพิทยาคมแจ้งผลการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชน
ทราบทางเว็ปไซต์  

6. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินอย่างเคร่งครัด  
7. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

ประชุมอย่างเคร่งครัด  
8. ทุกโครงการ/กิจกรรมต้องได้รับการวิเคราะห์ความคุ้มค่า จากกลุ่มนโยบายและแผนก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา

อนุมัติให้ด าเนินการ ภายใต้มาตรการประหยัดและคุ้มค่าของโรงเรียนนางรองพิทยาคม 
 

ผลการด าเนินงาน พบว่า โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณตรงตามความต้องการและความขาด
แคลนอย่างท่ัวถึง ช้ีแจงชัดเจน มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบข้ันตอน มีหลักฐานการเบิกจ่ายถูกต้อง ครบถ้วน 
ชัดเจน ค านึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ค าสั่งโรงเรียนนางรองพิทยาคม 

ท่ี ๖๘ / ๒๕๖๕ 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมการคณะท างานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
โรงเรียนนางรองพิทยาคม 

 เพื่อให้การบริหารจัดการภายในโรงเรียนนางรองพทิยาคม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

ตามภารกิจหลักของโรงเรียนมัธยมศึกษา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ เรื่องมอบหมายให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา  

มีหน้าท่ีบังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การแบ่งส่วน

ราชการในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และการพัฒนาโครงสร้าง

การบริหารงานตามกฎกระทรวงท่ีก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  

จึงมอบหมายงานและหน้าท่ีรับผิดชอบให้บุคลากรได้ปฏิบัติหน้าท่ีใน คณะกรรมการคณะท างานวิเคราะห์ความเส่ียงด้าน

ผลประโยชน์ทับซ้อนประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๕  ดังต่อไปนี้ 

๑ คณะกรรมการอ านวยการ 

              ๑.๑  นางสารภี  เลไธสง    ผู้อ านวยการโรงเรียน          ประธาน  

              ๑.๒  นายอายุปข่าน  สยามประโคน       รองผู้อ านวยการโรงเรียน      กรรมการ 

              ๑.๓  นางจิดาภา       ยี่รัมย์                รองผู้อ านวยการโรงเรียน      กรรมการ  

              ๑.๔  นายภาคิน  ยิ่งภัทรกิจ                 ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน    กรรมการ 

              ๑.๕  นางอรพิน  ขุนเพ็ง รองผู้อ านวยการโรงเรียน      กรรมการและเลขานุการ 

    ๑.๖  นางวารุณี  หัสนิสสัย ครู/คศ.๓                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๒. คณะกรรมการด าเนินงาน  

              ๒.๑  นางอรพิน  ขุนเพ็ง   รองผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธาน  

    ๒.๒  นางวารุณี  หัสนิสสัย   ครู/คศ.๓                       รองประธานกรรมการ 

              ๒.๓  นางสาวประเทือง  จันทร์สว่าง         ครู/คศ.๓                       กรรมการ  

               ๒.๔  นางวิไลลักษณ์ เหล่าธรรมยิ่งยง       ครู/คศ.๓                       กรรมการ                 

              ๒.๕  นางสมบัติ  สยามประโคน              ครู/คศ.๓                       กรรมการ 

              ๒.๖  นายธนากร  วิทย์ศลาพงษ์       ครู/คศ.๓                       กรรมการ                                                            

    ๒.๗  นายสุมิตร  อันทามา   ครู/คศ.๓                       กรรมกา 

  ๒.๘  นายวิชรุทย์  อนุศิริ   ครู/คศ.๓                       กรรมการ 

 

 



              ๒.๙  นางกรรณิการ์ หรบรรพ์                ครู/คศ.๓                       กรรมการ 

              ๒.๑๐  นางพิมพ์ภัฏชฏา พิกุลกอง           ครู/คศ.๓                       กรรมการ  

              ๒.๑๑  นายชัยเวียง  โคตรดก                 ครู/คศ.๓                      กรรมการ 

              ๒.๑๒  นางพิณภรณ์  วิทย์ศลาพงษ์   ครู/คศ.๓                      กรรมการ 

    ๒.๑๓  นางสาวเกตุมณี  ประภมชัย   ครู/คศ.๓                      กรรมการ 

              ๒.๑๔  นางสาวอารีย์  ครุฑประโคน      ครู/คศ.๓                      กรรมการ  

              ๒.๑๕  นางสาวธมนณัฏฐ์  สัตนาโคศิริกุล   ครู/คศ.๓                      กรรมการและเลขานุการ 

              ๒.๑๖  นางณิฏฐพิชา  โคตรดก             ครู/คศ.๓                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
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