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คํานํา 

  การดําเนินกิจกรรมเพ่ือขจัดความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือ  
กอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมขององค์กรเกิดขึ้นจากไดดําเนินการ  
วิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผล       
ประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมขององค์กร โดยวิเคราะห ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread wayCommission) 
ซึ่งไดดําเนินการและกําหนดมาตรการสําคัญเรงดวน เชิงรุกในการปองกันการทุจริตการบริหารงานที่โปรงใส 
ตรวจสอบได และการแกไขปญหาการกระทําผิดวินัยของบุคลากรครูที่ เปนปญหาสําคัญและพบบอย 
นอกจากนี้ ยังนําความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ก อใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันกับผล        
ประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมขององค์รที่ไดนี้มากําหนดเปนคูมือปองกัน ผลประโยชนทับซอน 
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกอีกดวย เพ่ือบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



สวนที่ 1 
บทนํา 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหาประโยชน
สวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ไปแทรกแซงการใช
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจขององค์กร จนทําใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่สาธารณะ 
ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของสวนรวม 
และทําใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชนที่สูญเสีย
ไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคา   
อ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตามทามกลางผูที่จงใจกระทํา
ความผิด ยังพบผูกระทําความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจํานวนมาก จนนําไปสู
การถูกกลาวหารองเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกัน   
ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหา
ทางการบริหารองค์กรในปจจบุันที่เปนบอเกิดของปญหาการทจุริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยัง
สะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศอีกดวย 
 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อา
จกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมขององค์กร
โดย         วิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนตามมาตรฐาน COSO 
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เปนกรอบการวิ
เคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน  
 ประเภทของความเสี่ยง แบงออกเปน ๔ ดาน ดังนี้ 
 1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายและ
พันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกที่สงผลตอกลยุทธที่
กําหนดไว และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสม รวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบาย 
เปาหมายกลยุทธ โครงสรางองคกร ภาวการณแขงขัน ทรัพยากรและสภาพแวดลอม อันสงผลกระทบ 
ตอวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร 
 2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวของกับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ 
องคกร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูล สงผลตอประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ 
  



 3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk: F) เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และ
การเงิน เชน การบริหารการเงินที่ไมถูกตอง ไมเหมาะสม ทําใหขาดประสิทธิภาพ และไมทันตอสถานการณ
หรือเปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการเงินขององคการ เชน การประมาณการงบประมาณไมเพียงพอและ ไม
สอดคลองกับขั้นตอนการดําเนินการ เปนตน เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูล การวิเคราะห การวางแผน 
การควบคุม และการจัดทํารายงานเพื่อนํามาใชในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกลาว 
 4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวของ 
กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยง เนื่องจากความไมชัดเจน ความ
ไมทันสมัยหรือความไมครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญา 
การรางสัญญาที่ไมครอบคลุมการดําเนินงาน 
 สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปจจัยหลัก ๒ ปจจัย คือ 
 1) ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบริหาร ความซื่อสัตย จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร 
และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผูบริหารและบุคลากร 
บอยครั้งการควบคุม กํากับดูแลไมทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับขององค์กร 
เปนตน 
 2) ปจจัยภายนอก เชน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง 
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแขงขัน สภาวะแวดลอมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เปนตน 
 การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการ 
ขัดกันระหวางผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชนสวนรวมขององค์กรในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในดานตางๆ 
มาดําเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอให
เกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมขององค์กรของโรงเรียนวัดเวตวัน        
ธรรมาวาส การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมขององค์กรนี้ จะชวยให้โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมัง
คลาภิเษก ทราบถึงความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประ
โยชนสว่นตนกับผลประโยชนสวนรวมขององค์กรทีเ่กิดข้ึน และปจจัยเสี่ยงที่อาจเปนเหตุทําให 
 1. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการครูเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ 
รับผิดชอบไมเพียงพอ 
 2. การปฏิบัติหนาที่ไปในทางท่ีทําใหขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 3. การปฏิบัติหนาที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และ 
การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลพรอมกันนี้ ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการปองกัน ยับยั้งการทุจริต   
ปดโอกาสการทุจริต และเพ่ือกําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ การกระทําผิดวินัยของข้าราชการครูที่เปนปญหาสําคญัและพบบอยอีกดวย 
 
 
 
 
 



สวนที่ 2 
การวิเคราะหความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวาง 

ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมขององค์กร 
 
1. การวิเคราะหความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวาง 
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 
 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก มีการดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน์สวน
รวมของหนวยงาน ดังนี้ 
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริต หรือที่อาจเกิดการขัดกันระหวาง 
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวของกับการใชเงนิ และมีชองทางที่จะทําประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวของกับการใชดุลยพินิจขององค์กร ซึ่งมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสม คือ มีการ 
เอ้ือประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพอง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
 - กระบวนงานที่มีชองทางเรียกรองหรือรับผลประโยชนจากผูที่มีสวนเกี่ยวของ ซึ่งสงผลทางลบตอผู
อ่ืน 
 2) โดยมีกระบวนงานที่เขาขายมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
 - การรับ – จายเงิน 
 - การบันทึกบัญชีรับ – จาย / การจัดทําบัญชีทางการเงิน 
 - การจัดซื้อจัดจาง และการจ้างบริการ 
 - การกําหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ การกําหนดคุณสมบัติผูที่จะเขาประมูลหรือขายสินค้า 
 - การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ การจัดหาพัสดุ 
 - การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไมเปนไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจาง 
 - การคัดเลือกบุคคลเขารับทํางาน 
 - การเรียกรองสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหนาที ่
 - การจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา การอนุมัติโครงการอันไดประโยชน 
 - การเบิกคาตอบแทน 
 - การใชรถราชการไปใชในกิจธุระสวนตัว 
 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไมมีการปองกันที่เหมาะสม 
 - สูญเสียงบประมาณ 
 - เปดชองทางใหบุคลากรใชอํานาจหนาทําใหผูปฏิบัติใชโอกาสกระทําผิดในทางมิชอบดวยหนาที ่
 - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือขององค์กร 
 
 
 
 
 
 



 
ผลการวิเคราะหความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวาง      

ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของโรงเรียนโนนคณูวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก ประจําป
พ.ศ. 2563 

 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก กําหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิด
การทุจริต 
หรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมขององค์กร จํานวน 4 ประเด็น
หลัก ดังนี้ 
 1. กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ 
 2. การใชอํานาจหนาที่เรียกรับผลประโยชน 
 3. การเบิกจายงบประมาณที่ไมถูกตองตามระเบียบ 
 4. การเอื้อประโยชนตอพวกพองในการจัดซื้อจัดจาง 
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว จึงนําผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบของความเสี่ยงตอกิจกรรม หรือภารกิจขององค์กรวา กอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด
ในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทําใหทราบว่า มีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดที่จะตองบริหารจัดการกอน 
 

 

ลําดับ 
 

ปจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต 
 

โอกาส 
 

ผลกระทบ ระดับ 
ความเสี่ยง 

ลําดับ 
ความเสี่ยง 

1 กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ 1 5 5 (4) 
2 การใชอํานาจหนาที่เรียกรับผลประโยชน 2 5 10 (3) 
3 การเบิกจายงบประมาณท่ีไมถูกตองตาม

ระเบียบ 
3 4 12 (1) 

4 การเอ้ือประโยชนตอพวกพองในการจัดซื้อ   
จัดจาง 

3 4 12 (1) 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)  

 ความรุนแรง       5 
    ของผล          4 
    กระทบ          3 
   (Impact)        2 
                       1 
          1          2           3           4          5 
  
                                     โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 

(1) (2)    
  (3,4)   
     
     
     



 
 
 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของ
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตน
กับผลประโยชนสวนรวมขององค์กรสามารถสรุปการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของ 
ความเสี่ยงได ดังนี้ 
ผลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง 
 

ผลการวิเคราะหความเสี่ยง จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง 
กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ ลําดับ 4 (ปานกลาง = 10 คะแนน) 
การใชอํานาจหนาที่เรียกรับผลประโยชน ลําดับ 3 (สูง = 10 คะแนน) 
การเบิกจายงบประมาณท่ีไมถูกตองตามระเบียบ ลําดับ 1 (สูง = 12 คะแนน) 
การเอ้ือประโยชนตอพวกพองในการจัดซื้อจัดจาง ลําดับ 1 (สูง = 12 คะแนน) 
 
 จากตารางวิเคราะหความเสี่ยง สามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเปน 2 ระดับ คือ สูง และ    
ปานกลางโดยสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต    
หรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร 
รัชมังคลาภิเษก  ประจําปงบประมาณ 2563 มี ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกําหนด ปจจัยความเสี่ยง 
       เสี่ยงสูงมาก (Extreme) - - 
       เสี่ยงสูง (High)  จําเปนตองเร่งจัดการความเสี่ยง

และมีมาตรการลดความเสี่ยงเพ่ือ
ใหอยูใน ระดับท่ียอมรับได้ 

-การเบิกจายงบประมาณท่ีไมถูก   
ตองตามระเบียบ  
- การเอ้ือประโยชนต่อพวกพอง ใน
การจัดซื้อจัดจาง 

       ปานกลาง (Medium)  ยอมรับความเสี่ยง แตมีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง 

- การใชอํานาจหนาที่เรียกรับ 
ผลประโยชน ์

       ตํ่า (Low)  ควรมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง - การใชอํานาจหนาที่เรียกรับ
ผลประโยชน ์

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

สวนที่ 3 
การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

 
 แนวทางการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต หรือการขัดกันระหวางผลประโยชน 
สวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 
 (1) การเสริมสรางจิตสํานึกใหบุคลากรของโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก รังเกียจ
การทุจริต     ทุกรปูแบบ 
 - การสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก ใหมี
ทัศนคต ิ
คานิยมในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต เปนองคก์รแหงธรรมาภิบาล และมีคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 - ประกาศเจตจํานงสุจริต โดยผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรของโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร   
รัชมังคลาภิเษกในการปฏิบัติหนาที่และบริหารองค์กรอยางซื่อสัตยสุจริต โปรงใส เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
       - เผยแพรและประกาศปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563โรงเรียนโนนคูณวิทยา
คาร รัชมังคลาภิเษก โดยผูอํานวยการโรงเรียนพรอมบุคลากรทุกคนรวมประกาศปฏิญญาโรงเรียนสุจริตให
คํามั่นสัญญาในการตอ   ตานการทุจริตทุกรูปแบบ และรวมปลูกฝงค่านิยมความซื่อสัตยสุจริตใหเปนวิถีชีวิต
ของโรงเรียนวัดเวตวัน   ธรรมาวาส 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต 

“คณะครู บคุลากรทางการศึกษา และนักเรียน ของโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก  
ขอให้คํามั่นสัญญาต่อพันธกรณี ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ดังนี้  

๑. เราจะร่วมกันป้องกัน และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  
๒.เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สจุริตให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชน  
๓. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สจุริต ระหว่างโรงเรียนและชุมชน ให้เป็นรูปธรรมและ

มีความยัง่ยืน   
ทั้งหมดนี้เพ่ือธํารงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพร  ตลอดจิรัฐิติกาล 

 



- ดําเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากรดานคุณธรรมและความโปร่งใส โดยการแตงตั้งคณะกรรมการ 
ขับเคลื่อนงานดานคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงานของโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 
 

 

 

 

 

 

 

 

(2) การปองกันเหตุการณหรือพฤติกรรมที่อาจเปนภัยตอองค์กร โดยดําเนินการดังนี้ 
 - มีการจัดและใชระบบการบริหารดานการเงนิ บัญชี และพัสดุอยางชัดเจน โดยมีการสรางหรือพัฒนา 
นวัตกรรม เทคโนโลยีอยางตอเนื่องนํามาใชในการบริหารงาน ทําใหงานมีความถูกตองเปนปจจุบันโปรงใส 
ตรวจสอบไดโดย 
 1. การจายเงนิโดยระบบ KTB Corporate Online และอนุมัติดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
 2. นําสงเงินรายไดแผนดิน โดยอนุมัติดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
 3. มีการลางหนี้เงินยืมราชการ 
 4. จัดสงรายงานจากระบบ GFMIS ให สตง. 
 5. ทะเบียนคุมใบสําคัญ การจายเงนิ 
 6. รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ 2563 
 7. มีรายงานการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณ 
 8. ควบคุมการใชงบประมาณอยางเปนระบบ 
 - มีการจัดทําแผนใชจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๕ ของโรงเรียนวัดเวตวัน  
ธรรมาวาส ไดจดัทําแผนปฏิบัติการและแผนการใชจา่ยงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๕  ขึ้นภาย
ใตยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.256๕ เพ่ือบริหารจัดการงบประมาณใหมี
ประสิทธิภาพ ควบคุม และสามารถตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณได และเผยแพรแผนการใชจาย



เงินงบประมาณที่หน้าเว็บไซต์  www.nkwr.ac.th  เพ่ือใหสาธารณชนสามารถเขาถึงและสามารถรวม
ตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณและเปนการเสริมสรางความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจางของโรงเรียนโนน
คูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 
 - มีการจัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน โดยมีการจัดทําสรุปผลการ 
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางของโรงเรียนเปนรายเดือนทุกๆ เดือน โดยกลุมบริหารงานงบประมาณนําขอมูลลง
ประกาศหนาเว็บไซต โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก เพ่ือสรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือนใหสาธารณชนไดตรวจสอบดูได   
- จัดทําแนวทางการประพฤติ ปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปองกันการรับสินบน
หรือประโยชนอ่ืนใด จากการปฏิบัติหนาที่เพ่ือปองกันมิใหขาราชการ ลูกจางและเจาหนาที่ของหนวยงานมี
พฤติกรรมทุจริตในการปฏิบัติงานที่เว็บไซต์โรงเรียน 
 

โรงเรียนโนนคณูวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 
แนวทางการประพฤติ ปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nkwr.ac.th/


 - ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจาง เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดซื้อจัดจางภายในหนวยงานอยางโปรงใส 
และสามารถตรวจสอบได โดยไดเผยแพรที่เว็บไซตโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 
 
 - จัดชองทางการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ บนหนาเว็บไซตของโรงเรียนในการ 
ยื่นเรื่องรองเรียนบุคลากรของโรงเรียนที่มีพฤติกรรมทุจริตหรือประพฤตมิชิอบ เพื่อเปนการเปนการปองปราม 
ไมใหบุคลากรในองค์กรกระทําความผิดและทุจริต 

-โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก มีการจัดทําคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการ
จัดการเรื่องรองเรียน เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร
ในโรงเรียน โดยกําหนดพฤติกรรมที่เปนความผิดของบุคลากรการสงเรื่องร้องเรียน และการรองเรียนผานเว็บ
ไซตโดยสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนไดทั้งบุคลากรในหนวยงานเองหรือสาธารณชนที่พบเห็นเหตุ แหงการรอง
เรียนก็สามารถกระทําได การจัดทําคูมือฯ เพ่ือเปนหลักประกันในการจัดการเรื่องรองเรียนใหมีมาตรฐาน
เดียวกัน และ       เปนการปองปรามไมใหบุคลากรในโรงเรียนกระทําความผิดและทุจริตเปนกระบวนการ
ควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจของบุคลากรในโรงเรียนอีกชั้นหนึ่ง 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนทางทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ประกาศงดรับของขวัญของผูบริหารองค์กร และประกาศเผยแพรตอสาธารณชน เปนการประกาศ 

งดรับของขวัญทุกเทศกาลของโรงเรียน เนื่องจากการรับของขวัญไมวาจะในโอกาสใด เนื่องจากการงดให
ของขวัญและรับของขวัญของบุคลากรเปนการเสริมสรางคานิยมใหเกิดการประหยัด มิใหมีการเบียดเบียน     
ขาราชการดวยกันหรือประชาชนโดยไมจําเปนและสร้างทัศนคติที่ไมถูกตองเนื่องจากมีการแขงขันกันให



ของขวัญในราคาแพง ทั้งยังเปนชองทางใหเกิดการประพฤติมิชอบอ่ืนๆ ในการปฏิบัติหนาที่โดยจะหวังรอรับ
ของขวัญในเทศกาลตางๆ 

หลักเกณฑ์การให้หรือรัของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
1.เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา

นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันมิได้ 
2.การให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยม เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกิน

จํานวนที่กรรมการ ป.ป.ช.กําหนดไว้มิได้ไม่เกิน 3,000 บาท 
3.เจ้าหน้าที่ของรับจําทําการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใด หรือใช้เงินสวัสดิการใดๆ เพ่ือมอบให้หรือ

จัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาไม่ว่ากรณีใดๆมิได้ 
4.ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวรับของขวัญจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่ง

เป็นผู้ใต้บังคับบัญชามิได้ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญในกรณีปกติประเพณีนิยม และของขวัญนั้นมีมูลค่าไม่เกิน 
3,000 บาท 

5.เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวรับของขวัญจากที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ ถ้ามิใช่กรณีการรับของขวัญตามปกติประเพณีนิยม และของขวัญนั้นมี
มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท 

6.ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ผู้มาติดต่องาน หรือผู้ซึ่งได้รับประโยชน์
จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาทิ การขอใบรับรอง การจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ 

7.ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญแล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบใน
ภายหลังว่าเป็นการรับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ไว้ 
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