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(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อกำหนด
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และปราบปรามการทุจริต  
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สวนที่ 1 
บทนำ 

 
1. หลักการและเหตุผลเอกสารอางอิง 
  การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหา
ประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอำนาจในตำแหนงหนาที่ไป
แทรกแซงการใชดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐ จนทำใหเกิดการละทิ้ง
คุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่สาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลางและความเปนธรรม จน
สงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของสวนรวม และทำใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน 
สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชนที่สูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทำง
การเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคาอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคต
ตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตามทามกลางผูที่จงใจกระทำความผิดยังพบผูกระทำ
ความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจำนวนมาก จนนำไปสูการถูกกลาวหา
รองเรียนเรื ่องทุจริตหรือถูกลงโทษทำงอาญา ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทำง
การบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น 
และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศอีกดวย 
 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐอนุสรณ ดำเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชนทับซอน โดยวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน
ทับซอนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread 
way Commission) เปนกรอบการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน  

 การว ิเคราะหความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงที ่เปนระบบในการ
บริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำ ใหเกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน  

 ประเภทของความเสี่ยง แบงออกเปน ๔ ดาน ดังนี้ 
 1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ  (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ
เปาหมาย และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ และเหตุการณภายนอกที่
สงผลตออกลยุทธที่กำหนดไว และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสม รวมถึงความไมสอดคลอง
กันระหวางนโยบาย เปาหมาย กลยุทธ โครงสรางองคกร ภาวะการณแขงขัน ทรัพยากร และ
สภาพแวดลอม อันสงผลกระทบตอวัตถุประสงค หรือเปาหมายขององคกร 
 2. ความเสี่ยงดานการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงาน
ภายในขององคกร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูล 
สงผลตอประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ 
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 3. ความเส ี ่ยงด านการเง ิน ( Financial Risk: F) เปนความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการบร ิหาร
งบประมาณ และการเงิน เชน การบริหารการเงินที่ไมถูกตอง ไมเหมาะสม ทำใหขาดประสิทธิภาพ
และไมทันตอสถานการณ หรือเปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการเงินขององคการเชน การประมาณ
การงบประมาณไมเพียงพอ และไมสอดคลองกับขั้นตอนการดำเนินการ เปนตน เนื่องจากขาดการ
จัดหาขอมูล การวิเคราะห การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใชในการบริหาร
งบประมาณ และการเงินดังกลาว 
 4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยง เนื่องจากความไม
ชัดเจน ความไมทันสมัย หรือความไมครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมถึงการ
ทำนิติกรรมสัญญา การรางสัญญาที่ไมครอบคลุมการดำเนินงาน 

 สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปจจัยหลัก ๒ ปจจัยคือ 
 1) ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบริหาร ความซื่อสัตย จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร 
และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผูบริหารและ
เจาหนาที่บอยครั้ง การควบคุมกำกับดูแลไมทั่วถึง และการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือ
ขอบังคับของหนวยงาน เปนตน 
 2) ปจจัยภายนอก เชน กฎหมาย ระเบียบขอบังคับของทำงราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแขงขัน สภาวะแวดลอมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เปนตน 

 ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณ หรือขอเท็จจริงที่บุคคล ไมวาจะเปนนักการเมือง 
ขาราชการ พนักงานบริษัท หรือผูบริหารซึ่งมีอำนาจหนาที่เจาหนาที่ของรัฐ ปฏิบัติหนาที่ในตำแหนง
หนาที่ ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะ
เกิดข้ึนอยางรูตัว หรือไมรูตัว ทั้งเจตนาและไมเจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไมจำกัดอยูในรูปของ
ตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชในรูปตัวเงินหรือ ทรัพยสินก็ไดการ
แตงตั้งพรรคพวกเขาไปดำรงตำแหนงในองคกรตาง ๆ ทั้งในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท
จำกัดหรือการที่บุคคลผูมีอำนาจ หนาที่ตัดสินใจใหญาติพี่นอง หรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับ
สัมปทานหรือผลประโยชน จากทางราชการโดยมิชอบ สงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม 
เนื่องจากยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลัก ผลเสียจึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เปนการ
กระทำ ที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  

 การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซ อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห
ความเสี่ยงที่เปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของ
โอกาสที่จะทำใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความ
ขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตน และผลประโยชนสวนรวมเปนสำคัญ อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอยาง
ใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ยังมีสถานการณหรือสภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวน
ตนและผลประโยชนสวนรวมมากเทาใด ก็ยังมีโอกาสกอใหเกิดหรือนำไปสูการทุจริตมากเทานั้น 
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 การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในดานตาง ๆ 
ม าด ำ เ น ิ น ก า ร ว ิ เ ค ร า ะห  ต ามกรอบมาต รฐ าน  COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชนทับ
ซอนของโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐอนุสรณ การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนนี้ จะ
ชวยโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐอนุสรณ ทราบถึงความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้น และ
ปจจัยเสี่ยงที่อาจเปนเหตุทำให 
 1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไมเพียงพอ 
 2. การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทำใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมี
จริยธรรม 
 3. การปฏิบัติหนาที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
 พรอมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทำงการปองกัน ยับยั้งการทุจริต ปดโอกาส    
การทุจริตและเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทำงการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ การกระทำผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐที่เปนปญหาสำคัญและพบบอยอกีดวย 
 
2. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อสราง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
 ๒. เพื่อแสดงความมุงมั่นในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
 ๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่รัฐ ไมใหเกิดการ
แสวงหาผลประโยชนสวนตวัในตำแหนงหนาที่อันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย ใหยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม เปนแบบอยางที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม ถูกกฎหมาย โปรงใส และตรวจสอบ
ได 
 ๔. เพื่อสรางความเชื่อมั่นศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวน
เสียและประชาชน 
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สวนที่ 2 
การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

 
1. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of 

Interest)  
 การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบของความเสี่ยงตางๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการ
วิเคราะห และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานที่จะใชในการประเมิน
ความเสี่ยง ดานผลประโยชนทับซอน ไดแก ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความ
รุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑในเชิงคุณภาพ เนื่องจาก
เปนขอมูลเชิงพรรณนา ที่ไมสามารถระบุเปน ตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได  
 
เกณฑระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเปนประจำ 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบอยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 นอย มีโอกาสเกิดขึ้นนอยครั้ง 
1 นอยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่สงผลกระทบดานการดำเนินงาน 
(บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทำงวินัยรายแรง 
4 สูง ลงโทษทำงวินัยอยางไมรายแรง 
3 ปานกลาง สรางบรรยากาศในการทำงานที่ไมเหมาะสม 
2 นอย สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง 
1 นอยมาก สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 
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 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง 
โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังนี ้

ระดับ โอกาสที่เกิด ระดับคะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

 
 ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ไดจาก
การพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได (Risk Appetite 
Boundary) โดยที ่
 

 
 
 ซึ่งจัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพื้นที่เปน 4 สวน                 
(4 Quadrant) ใชเกณฑในการจัดแบง ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง คะแนน 
ระดับความเสี่ยง 

มาตรการกำหนด การแสดงสี
สัญลักษณ 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และ 
ประเมินซ้ำหรือถายโอน
ความเสี่ยง 

สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีสม 
 
 

ปานกลาง (Moderate) 4-8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแตมี 
มาตรการ 

สีเหลือง 
 
 

ต่ำ (Low) 1-3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 
 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ 
                                                 (Likelihood) x Impact) 
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ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

 
 
 
2. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of 

Interest) ของโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ  มีการดำเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ดังนี้ 
1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริต หรอืที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

- กระบวนงานที่เกี่ยวของการใชวัสดุ 
- กระบวนงานที่เกี่ยวของการใชทรัพยสินทางราชการ 

2) โดยมีงานที่เขาขายมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
- เบิกวัสดุซ้ำซอนในงานโครงการ/กิจกรรม 
- การนำทรัพยสินทางราชการไปใชงานสวนตัว 
- การเปดเผยขอมูลของหนวยงานใหผูมีสวนไดสวนเสีย 

3) ความเสียหายที่จะะเกิดขึ้นหากไมมีการปองกันที่เหมาะสม 
- หนวยงานสิ้นเปลืองงบประมาณ จากการเบิกซ้ำซอน 
- หนวยงานสูญเสียงบประมาณ/บุคคลมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชนของ

หนวยงานนอยกวาสวนตน 
- หนวยงานไมไดรับผลประโยชนตรงตามวัตถุประสงค 
- การจัดสรรงบประมาณไมสอดคลองกับสภาพปญหาที่เกิดขึ้นจริง 
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4) แนวทางการปองความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
- การเสริมสรางจิตสำนึกใหบุคลกรในโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐอนุสรณ รังเกียจการทุจริต

ทุกรูปแบบ อยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ ไดแก การสรางวัฒนธรรมองคกรคุณธรรมใหเกิด
กับบุคลากรทุกคน การสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร เผยแพรคานิยม
สรางสรรคใหแกบุคลากร ชื ่นชมยกยองประกาศเกียรติคุณใหแกบุคลากรที ่มีการ
ปฏิบัติงานดีเดน เปนตน 

- ใหงานพัสดุดำเนินการตามระเบียบอยางเครงครัด 
- นำระเบียบตามแบบแผนของทางราชการมาใชอยางเครงครัด 
- ใชขอมูลสารสนเทศที่ถูกตอง เปนปจจุบัน ประกอบการจัดสรรงบประมาณใหตรงกับ

สภาพปญหา 
 
สรุปผลการวิเคราะหความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐอนุสรณ  
ประจำป พ.ศ. 2565 
 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐอนุสรณ กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จำนวน 
2 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. การใชวัสดุซ้ำซอนในงานโครงการ 
2. ระเบียบการใชทรัพยสินทางราชการ 

 
 เมื ่อพิจารณาโอกาส/ความถี ่ท ี ่จะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว จึงนำผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวา กอใหเกิด
ระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำใหทราบวามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยง
สูงสุดที่จะตองบริหารจัดการกอน 
 
ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐอนุสรณ 

ลำดับ ปจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ลำดับ 

ความเสี่ยง 
1. การใชวัสดุซ้ำซอนในงานโครงการ 3 1 3 2 
2. ระเบียบการใชทรัพยสินทางราชการ 4 2 8 1 
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แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐอนุสรณ 

 
จากแผนภูมิความเสี ่ยง (Risk Map) ที ่ได จากการวิเคราะหความเสี ่ยง และจัดลำดับ

ความสำคัญของความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน สามารถสรุปการวิเคราะหความเสี่ยง และ
จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนได ดังนี้ 
 
ผลการวิเคราะหความเสี่ยง และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 
ผลการวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 
ระเบียบการใชทรัพยสินทางราชการ ลำดับ 1  

ปานกลาง (Medium) = 8คะแนน 
การใชวัสดุซ้ำซอนในงานโครงการ ลำดับ 2  

ต่ำ (Low) = 3 คะแนน 
 

จากตารางวิเคราะหความเสี ่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี ่ยงออกเปน 2 ระดับ คือ      
ปานกลาง และต่ำ โดยสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด ปจจัยความเสี่ยง 

 
ปานกลาง (Medium)  

ยอมรับความเสี่ยง แตมีมาตรการ
ควบคุม 

ระเบียบการใชทรัพยสินทางราชการ 
 

 
ต่ำ (Low) 

ยอมรับความเสี่ยง การใชวัสดุซ้ำซอนในงานโครงการ
ลำดับ  
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3. แผนจัดการความเสี่ยงปองกันผลประโยชนทับซอน 
 

ปจจัยที่จะเกดิความเสีย่ง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการ 
จัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 
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 

ระเบียบการใชทรัพยสิน
ทางราชการ 

4 2 8 1.ควบคุม กำกับ ดูแลใหขาราชการ บุคลากรใหปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกันและแกไข ปญหาการทุจริตของโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ
อนุสรณอยางเครงครัด 
2.ควบคุม กำกับ ดูแลใหขาราชการ บุคลากรใหปฏิบัติตามระเบียบ
การใชทรัพยสินทางราชการอยางเครงครัด 
3.สงเสริมการมีสวนรวมในการดำเนินการปองกันปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบใหครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อ
สรางแนวทางและมาตรการในการดำเนนิการสรางจิตสำนึกให
ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษารังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 
 

         งานแผนงาน 
และงบประมาณ 

 
********************** 
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