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คำนำ 

การดำเนินกิจกรรมเพื่อขจัดความเสี่ยงในการปองกันผลประโยชนทับซอนของโรงเรียนพระตำหนัก   
สวนกุหลาบไดดำเนินการวิเคราะหความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนโดย
วิเคราะห ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ตามมาตรฐาน COSO  (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และได ดำเน ินการ และ
กำหนดมาตรการสำคัญเรงดวน เชิงรุก ในการปองกันการทุจริต การบริหารงานที่โปรงใส ตรวจสอบได และ
การแกไขปญหาการกระทำผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนปญหาสำคัญและพบบอย นอกจากนี้  ยังนำ
ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนท่ีไดนี้มากำหนดเปน  คูมือปองกัน
ผลประโยชนทับซอน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบอีกดวย เพื่อบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ วาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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1. หลักการและเหตุผล 

 สวนที่ ๑ 
  บทนำ 

การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหาประโยชน  
สวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอำนาจในตำแหนงหนาที ่ไปแทรกแซง การใช 
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาท่ีของรัฐ จนทำใหเกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติ หนาท่ีสาธารณะ 
ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชน สาธารณะของสวนรวม  
และทำใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชนท่ีสูญเสียไปอาจ
อยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรม ในสังคม รวมถึงคุณคาอื่น ๆ ตลอดจน
โอกาสในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตาม ทามกลางผูที ่จงใจกระทำความผิด ยังพบ
ผูกระทำความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื ่องดังกลาวอีกเปน จำนวนมาก จนนำไปสูการถูกกลาวหา
รองเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวม (Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปน
บอเกิดของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงข้ึน และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและ
เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ อีกดวย 
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ดำเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับ
ซอน โดยวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชนทับซอนตามมาตรฐาน COSO (The  
Committee  of  Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)   เปนกรอบการวิเคราะหความ
เสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 

2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อสรางสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิดความคิด 

แยกแยะผลประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม 
2. เพ่ือแสดงความมุงม่ันในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
3. เพื ่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาที ่ร ัฐ ไมใหเกิดการแสวงหา

ผลประโยชนสวนตัวในตำแหนงหนาที่อันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย ใหยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเปน
แบบอยางท่ีดี ยืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม ถูกกฎหมาย โปรงใส และตรวจสอบได 

 
ประเภทของความเส่ียง แบงออกเปน ๔ ดาน ดังนี้ 
1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายและ 

พันธกิจในภาพรวมที่ เกิดจากเปลี่ ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกที่ ส งผลตอ   
กลยุทธที่กำหนดไว และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสม รวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบาย 
เปาหมายกลยุทธ โครงสรางองคกร ภาวการณแขงขัน ทรัพยากรและสภาพแวดลอม อันสงผลกระทบตอ
วัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร 

 2. ความเส่ียงดานการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เก่ียวของกับประสิทธิภาพประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององคกร / 
กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที ่ใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูล สงผลตอประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ
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3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk: F) เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  และการเงิน เชน การ
บริหารการเงินที่ไมถูกตอง ไมเหมาะสม ทำใหขาดประสิทธิภาพ และไมทันตอสถานการณ หรือเปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของ
กับการเงินขององคการ เชนการประมาณการงบประมาณไมเพียงพอ และไมสอดคลองกับขั้นตอนการดำเนินการ เปนตน 
เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูล การวิเคราะห การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพ่ือนำมาใชในการบริหาร
งบประมาณ และการเงินดังกลาว 

4. ความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เก่ียวของกับ 
 การปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยง เนื่องจากความไมชัดเจน ความไม
ทันสมัย หรือความไมครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมถึงการทำนิติกรรม
สัญญา การรางสัญญาท่ีไมครอบคลุมการดำเนินงาน 

สาเหตุของการเกิดความเส่ียง อาจเกิดจากปจจัยหลัก ๒ ปจจัย คือ 
1) ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบริหาร ความซ่ือสัตย จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร 

และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผูบริหารและเจาหนาท่ี 
บอยครั้งการควบคุม กำกับดูแลไมท่ัวถึง และการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงาน  เปน
ตน 

2) ปจจัยภายนอก เชน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
หรือสภาพการแขงขัน สภาวะแวดลอมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เปนตน 

การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในดานตางๆ   
มาดำเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน  COSO  (The  Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของโรงเรียนพระตำหนัก
สวนกุลาบ การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนนี้ จะชวยใหโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
ทราบถึงความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน ท่ีเกิดข้ึน และปจจัยเสี่ยงท่ีอาจเปนเหตุทำให 

1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีของขาราชการเปนไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความรับผิดชอบ 
 ไมเพียงพอ 
2. การปฏิบัติหนาท่ีไปในทางท่ีทำใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
3. การปฏิบัติหนาท่ีโดยการขาดการคำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และการ 
ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล 
พรอมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการปองกัน ยับยั้งการทุจริต ปดโอกาสการทุจริต 

และเพื่ อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแก ไขปญหาการทุจริตประพฤติมิ ชอบ   
การกระทำผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนปญหาสำคัญและพบบอยอีกดวย



 

สวนที่ 2 
การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 

 

การวิเคราะหความเสี ่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมีการดำเนินการวิเคราะหความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ี
อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ดังนี้ 

1) การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเส่ียงตอการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
- กระบวนงานท่ีของกับการใชเงิน และมีชองทางท่ีจะทำประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง 
- กระบวนงานท่ีเก่ียวของกับการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี ซ่ึงมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสม คือ มีการ

เอ้ือประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพอง การกีดกัน การสรางอุปสรรค 
- กระบวนงานท่ีมีชองทางเรียกรองหรือรับผลประโยชนจากผูท่ีเก่ียวของ 

2) โดยมีกระบวนงานท่ีเขาขายมีโอกาสเส่ียงตอการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
- การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
- การจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน คาครุภัณฑ ประจำป 
- การจัดซ้ือจัดจางของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโดยวิธีเจาะจง ประจำปงบประมาณ 2565 
- การประกาศรับสมัครงานหรือการคัดเลือก โยกยาย ระบบ sever มีปญหา ทำใหไมสามารถอัพโหลด
- การจัดทำโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
- การรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
- การขอใชรถราชการ 

3) ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากไมมีการปองกันท่ีเหมาะสม 
- ผลสัมฤทธิ์ของงาน อาจสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการขององคกร 
- อาจจะกอใหเกิดการตัดสินคดีวินัยโดยปราศจากความเท่ียงธรรมได 
- สิ้นเปลืองงบประมาณ 
- การจัดซ้ือจัดจาง ไมเปนไปตามระเบียบ สงมอบของไมตรงตามคุณสมบัติท่ีกำหนด 
- เจาหนาท่ีกระทำผิดโดยใชงบประมาณแผนดินในทางมิชอบ 
- เสียชื่อเสียงและความนาเชื่อของหนวยงาน 
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ผลการวิเคราะหความเส่ียงที่เก่ียวกับผลประโยชนทับซอน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  
ประจำป พ.ศ. 2565 

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กำหนดความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับ ผลประโยชนทับซอน จำนวน 3 
ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. การบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. การเอ้ือประโยชนตอพวกพองในการปฏิบัติราชการ 
3. การบริหารงบประมาณและการเงิน 
เมื ่อพิจารณาโอกาส/ความถี ่ที ่จะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว จึงนำผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบของความเสี่ยงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวา กอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับ
ใด ในตารางความเสี่ยง ซ่ึงจะทำใหทราบวามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดท่ีจะตองบริหารจัดการกอน 

 

ลำดับ ปจจัยความเส่ียงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเส่ียง 
ลำดับ 

ความเส่ียง 
1 การบริหารทรัพยากรบุคคล 2 3 6 (1) 
2 การบริหารงบประมาณและการเงิน 2 2 4 (2) 
3 การเอ้ือประโยชนตอพวกพองในการปฏิบัติราชการ 1 2 2 (3) 

 

 

แผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) 
 
 

 
ความรุนแรง 

ของผลกระทบ 

(Impact) 
 
 
 
 
 
 

 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

5      

4      

3 
 1    

2 
 2    

1 
 3    

 1 2 3 4 5 
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เ 

 

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ท่ีไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของ ความเสี่ยง
ดานผลประโยชนทับซอนสามารถสรุปการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงดาน
ผลประโยชนทับซอนได ดังนี้ 

ผลการวิเคราะหความเส่ียงและจัดลำดับความสำคัญของความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 
 

ผลการวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน จัดลำดับความสำคัญของความเส่ียง 
1. การบริหารทรัพยากรบุคคล ลำดับ 1 (ปานกลาง = 6 คะแนน) 
2. การบริหารงบประมาณและการเงิน ลำดับ 2 (นอย = 4 คะแนน) 

3. การเอ้ือประโยชนตอพวกพองในการปฏิบัติราชการ ลำดับ 3 (นอยมาก = 2 คะแนน) 
จากตารางวิเคราะหความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเปน  3 ระดับ คือ ปานกลาง 

นอย และนอยมาก โดยสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน
ทับซอน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ประจำปงบประมาณ 2565 มี ดังนี้ 

 

ระดับความเส่ียง มาตรการกำหนด ปจจัยความเส่ียง 
เสี่ยงสงูมาก (Extreme)  - 

เสี่ยงสูง (High) จำเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือใหอยูใน 
ระดับท่ียอมรับได 

- 

ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยง แตมีมาตรการควบคุม 
ความเสี่ยง 

- การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ต่ำ (Low) ควรมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง - การบริหารงบประมาณและการเงิน 
- การเอ้ือประโยชนตอพวกพองใน 
การปฏิบัติราชการ 



 

สวนที่ 3 
การดำเนินการเพ่ือจัดการความเส่ียงการทุจริต 

แนวทางการดำเนินการเพ่ือจัดการความเส่ียงการทุจริต หรือการขัดกันระหวางผลประโยชน
สวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

     บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ   โทร. 0 2222 6561 , 0 2222 4871 
ท่ี          วันท่ี 14   มิถุนายน  2565 
เรื่อง  ดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน และการ
จัดทำแผนปฏิบตัิการปองกันการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
เรียน  รองผูอำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนพระตำหนัก 

 สวนกุหลาบ 
1. เรื่องเดิม 

ดวยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบจะดำเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานและจัดทำ
แผนปองกันการทุจริตของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเตรียมพรอมรับ                   
การประเมิน  ITA ในปงบประมาณ 2565  

ขอเท็จจริง 
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ จะดำเนินการประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรกลุม/หนวยใน

สำนักงานเพ่ือปองกันเพ่ือรวมกันวิเคราะหความเสี่ยงซ่ึงอาจเกิดจากการปฏิบัติงานตามภารกิจ รวมท้ังจัดทำ
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
2. ขอกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือท่ีเกี่ยวของ 
- 
3. ขอพิจารณา 
    เพื่อใหการดำเนินการจัดทำวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เปนไปดวยความเรียบรอย เห็นสมควรดำเนินการ ดังนี้ 
3.1 แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน

และจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจำปงบประมาณ 2565  
3.2 ขอเชิญคณะกรรมการเขารวมประชุม 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรด 
1.ทราบและพิจารณา 
2.ลงนามคำสั่งโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
3.ลงนามหนังสือเชิญประชุม 
4. สั่งการ/ตามท่ีเห็นสมควร 
เอกสารแนบ : 

        (นางภัทรวดี  ฟองคำ) 
 ครูชำนาญการพิเศษ 
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    บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ   โทร. 0 2222 6561 , 0 2222 4871 
ท่ี          วันท่ี 13   มิถุนายน  2565 
เรื่อง  ขอเชิญประชุมจัดทำรายงานการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน และการ
จัดทำแผนปฏิบตัิการปองกันการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
เรียน  รองผูอำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนพระตำหนัก         
            สวนกุหลาบ 
 

ดวยโรงเรยีนพระตำหนักสวนกุหลาบ รวมกับ สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(ป.ป.ช.) ไดกำหนดใหมีการประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต
หร ือการขัดก ันระหว างผลประโยชนส วนตนกับผลประโยชนส วนรวมของโรงเร ียนพระตำหน ักสวนกุหลาบ                                
ซ่ึงมีความสอดคลองกับเกณฑประเมินคุณธรรม และความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
และเพื่อเปนการกำหนดมาตรการสำคัญในการปองกันการทุจริตการบริหารงานที่โปรงใส ตรวจสอบได แกไขปญหา                  
การกระทำผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐที่เปนปญหาสำคัญและพบบอย โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ จึงไดจัดทำคำสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน และการจัดทำ
แผนปฏิบ ัต ิการปองกันการทุจร ิต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโรงเร ียนพระตำหนักสวนกุหลาบ                     
(รายละเอียดดังแนบ)  

เพื่อใหการดำเนินงานจัดทำรายงานผลการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน    
ทับซอน และการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโรงเรียนพระตำหนัก   
สวนกุหลาบ เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเชิญผูมีรายชื่อตามคำสั่งฯ เขารวมประชุม ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565  
เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 3 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเขารวมประชุมตามเวลาดังกลาว 

 
 

 
(นางสาวพัชรินทร  เบญจมพรชัย) 

รองผูอำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
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คำส่ังโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

ท่ี  89 / 2565 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
และการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

-------------------------------- 
  

ดวยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ไดกำหนดใหมีการประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยงของ
การดำเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของ
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ซ่ึงมีความสอดคลองกับเกณฑประเมินคุณธรรม และความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีตองมีการเผยแพรขอมูลการดำเนินงานผานทางเว็บไซตหนวยงาน ในขอมูล 036 และ 037 
ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และทุกกลุมงานมีสวนรวมในการดำเนินการ จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต หรือ               
การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบดงันี้ 

คณะกรรมการมีหนาที่ใหคำปรกึษา ใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงและการบริหาร
จัดการความเสี ่ยงของการดำเนินงานที ่อาจกอใหเกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวมและการประเมินความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงานที่อาจกอใหเกิด                      
การทุจริต หรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
ประกอบดวย 

 
1. นางสาวพัชรินทร  เบญจมพรชัย   รองผูอำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  ประธานกรรมการ 

รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียน 
พระตำหนักสวนกุหลาบ 

 2. นายสมโพชน  เหลื่อมล้ำ  รองผูอำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กรรมการ 
 3. นางสาวนพวรรณ  มาสรอย  หัวหนางานวิชาการ    กรรมการ 
 4. นางมยุรี  แสงรัตนทองคำ  หัวหนาบุคลากร     กรรมการ 
 5. นางสาวจิตสุภา  ลิขิตรุงโรจน  หัวหนางานงบประมาณ และสินทรัพย  กรรมการ 
 6. นายวัชรศักดิ์  เชียงแรง  หัวหนางานบริหารท่ัวไป    กรรมการ 
 7. นางสาวรุจิรา  อัศวสันต ิ  หัวหนาสายชั้นประถมศึกษาปท่ี 1   กรรมการ 
 8. นางสมบุญ  จันทรศิริ   หัวหนาสายชั้นประถมศึกษาปท่ี 2   กรรมการ 
 9. นางสาวพรทิพย  ฉิมวัย  หัวหนาสายชั้นประถมศึกษาปท่ี 3   กรรมการ 
 10. นางสาวปยวรรณ  คำเสง็  หัวหนาสายชั้นประถมศึกษาปท่ี 4   กรรมการ 
 11. นางสาวปรารถนา  ลิมปประสิทธิพร หัวหนาสายชั้นประถมศึกษาปท่ี 5   กรรมการ 
 12. นายภานุพงศ  เพชรรัตน  หัวหนาสายชั้นประถมศึกษาปท่ี 6   กรรมการ 
 13. นางสาวปนิศราณัชช  จนัทรนวล หัวหนาสายชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3  กรรมการ 
 14. นางสาวศิริรัตน  เตชะสิรวิิชัย  ครู คศ.2     กรรมการ 
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 15. นางสาวอารยา  มูฮำหมัดยูโซะ ครู คศ.1     กรรมการ 
 16. นางสาวชญากาณฑ  จันทาบ  ครูผูชวย      กรรมการ 
 17. นางสาวกรชนก  เพชรพรรณ  ครูผูชวย      กรรมการ 
 18. นางสาวกชนิภา  ทาระธรรม  ครูผูชวย      กรรมการ 
 19. นางสาวเสาวลักษณ  สิงหเงิน  ครูผูชวย      กรรมการ 
 20. นางสาวธชัพร  คำชามา  ครูผูชวย      กรรมการ 
 21. นางสาวขนิษฐา  ทัศเทียม  ครูผูชวย      กรรมการ 
 22. นายป.นราชัย  พลายดวง  ครูผูชวย      กรรมการ 
 23. นางกิตติมา  ศรีนาราง  เจาหนาท่ีการศึกษา    กรรมการ 
 24. นางสาวศรัณญา  ดุษดี  เจาหนาท่ีธุรการ     กรรมการ 
 25. นางภัทรวดี  ฟองคำ   ครู คศ.3                กรรมการและเลขานุการ 
 26. นางสาวรตนพร  เสียงล้ำ  พนักงานราชการ       ผูชวยเลขานุการ 
  
 ท้ังนี้ใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหบรรลุตามวัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 
   

สั่ง ณ วันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 

 
 

(นางสาวพัชรินทร  เบญจมพรชัย) 
รองผูอำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
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    บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ   โทร. 0 2222 6561 , 0 2222 4871 
ท่ี          วันท่ี 25 ตุลาคม 2564 
เรื่อง  ขอเชิญประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
เรียน  รองผูอำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

ดวยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ จะดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ        
พ.ศ. 2565 ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบเพื ่อใชเปนกรอบและทิศทางในการขับเคลื่อนนโยบาย
ยุทธศาสตร และจุดเนนสูการปฏิบัติเพ่ือความสำเร็จและบรรลุเปาหมายตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษา 
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพื่อใหการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการดังกลาว เปนไปตามวัตถุประสงคมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุดตอทางราชการ จึงขอใหทาน ดำเนินการดังนี้ 

1. ขอเชิญทานและผูท่ีเก่ียวของ เขาประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 
2565 ในวันท่ี 4-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ หองประชุม 3 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ตามวันเวลา
ท่ีกำหนด 

2. มอบหมายตัวชี้วัดตามกลยุทธ เพ่ือศึกษา วิเคราะห ในการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาประกอบการ
ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) 

 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

 
 (นางสาวพัชรินทร  เบญจมพรชัย) 
รองผูอำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
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คำส่ังโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

ที่  83  / 256๕ 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปการศึกษา 256๕ 

************************************************************ 
 ดวยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กำหนดจัดทำแผนปฏิบัติการ ปการศึกษา 256๔ นั้น เพ่ือใหการดำเนินงาน
เปนไปดวยความเรียบรอย เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ และบรรลุตามวัตถุประสงคที ่ไดวางไว จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. ท่ีปรึกษา 
 ๑) นางจินดา  สรรประสิทธิ์  ผูอำนวยการโรงเรียน 
หนาท่ี ใหคำปรึกษา แนะนำ อำนวยการ และสนับสนุนการดำเนินงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุตาม
วัตถุประสงคท่ีวางไว 
2. คณะกรรมการดำเนินงาน     
 2) นางสาวพัชรินทร  เบญจมพรชัย   รองผูอำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ      

2.1 รายงานผลการดำเนินงานและประเมินโครงการ ปการศึกษา 2565 

ท่ี ผูรับผิดชอบ ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 

)บาท(  
1 นางสาวสดใส คำจันทร โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย 20,000 

2 นางสาวรตนพร   เสียงล้ำ 
โครงการนัก ICTรุนเยาวระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 –
มัธยมศึกษาปท่ี 3 

20,000 

3 นางสาวชนาธิปต  สุขไกรไทย โครงการสุนทรียนาฏดุริยางค สรางสรรคศิลปะ 20,000 

4 นางสาวบุษบง  เสมามล 
โครงการพัฒนาการจดัการเรียนรูแบบสองภาษา สำหรับเด็ก
หูหนวกตามแนวการศึกษาวอลดอรฟ 

10,000 

๕ นางสาวฐนิตา   เสงเนตร โครงการโรงเรยีนพ่ี-โรงเรียนนอง 10,000 

๖ นางจุฑา สุขใส โครงการการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 130,000 
๗ นางสาวยุพิน  แซเฮ๊ียบ  โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 17,000 
๘ นายวัชรศักดิ์  เชียงแรง โครงการพัฒนาศักยภาพทางดานคณิตศาสตร 18,000 

๙ นางสุพรทิพย  กมลชวรัตน 
โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรสูศตวรรษท่ี 
21 

10,000 

๑๐ นางสาวฐนิตา เสงเนตร โครงการสรางเสริมประสบการณทางภาษาสู Thailand 4.0      20,000 

๑๑ นางสาวคุณัญญา สรอยนาค 
โครงการสงเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดีแก
นักเรียน 

40,000 

๑๒ นางสาวคุณัญญา สรอยนาค โครงการสานสายใย  ใสใจคุณภาพนักเรียน  10,000 
๑๓ นางสาวสิริวิภาพร  สระศร ี โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพผูเรียน 43,000 
๑๔ นายภานุพงศ  เพชรรัตน โครงการสงเสริมเด็กเกงเรงพัฒนาศักยภาพ 10,000 
๑๕ นางสาวสิริวิภาพร  สระศร ี โครงการสงเสริมและพัฒนาความสามารถใหเหมาะสมกับ 370,000 
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หนาท่ี รายงานผลการดำเนินงานและประเมินโครงการ ตามแบบฟอรมท่ีกำหนด สงผอ. ภายในวันท่ี 27 มีนาคม 2565  
 

ท่ี ผูรับผิดชอบ ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 

)บาท(  
ความแตกตางระหวางบุคคลดวยกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

๑๖ นางสาวศิริรัตน  เตชะสิริวิชัย โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 10,000 
๑๗ นายวัชรัศนิ์  ทิพยลุย โครงการโรงเรยีนคุณธรรม 7,000 
๑๘ นางสาวไอรดา  จำปาสา โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ 30,000 
๑๙ นางสาวมนตชนก  รื่นสุข โครงการลานวัด ลานวัง 20,000 
๒๐ นางมยุรี  แสงรัตนทองคำ โครงการพัฒนาหองสมุด 7,000 
๒๑ นายวัชรศักดิ์  เชียงแรง โครงการพัฒนากระบวนการคิดทางคณิตศาสตรดวยนวัตกรรม

การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปด 
(Open Approach) 

7,000 

๒๒ นางสาวปาริชาติ  นิ่มทัศนศิริ โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 100,000 
๒๓ นางสาวฐนิตา  เสงเนตร โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยกับนานาชาติ 7,000 
๒๔ นางภัทรวดี  ฟองคำ โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน 

สถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจรติ) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

7,000 

๒๕ นางสาวนฤมล  มุกธวัตร โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนรวมท้ังการ

จัดบรรยากาศในชั้นเรียน 

100,000 

๒๖ นายพัชรธีรเชษฐ  สุวรรณ โครงการกิจกรรมสัปดาหหองสมุด 5,000 

๒๗ นายวัชรัศนิ์  ทิพยลุย โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 12,000 

๒๘ นางสาวนันทวัน ทองนพคุณ โครงการทักษะภาษาจีน 50,000 

๒๙ จาเอกจิรพงศ  จิรวฒัน โครงการยิมนาสติกพ้ืนฐานสูความเปนเลิศ 25,000 
๓๐ นางมยุรี  แสงรัตนทองคำ  โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางขวัญและกำลังใจครู

และบคุลากรทางการศึกษา 
10,000 

๓๑ นางสาวอภิรดี  ทองเพ็ง โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรูครูพระตำหนักสวนกุหลาบ 30,000 
๓๒ นางสาวจิตสุภา  ลิขิตรุงโรจน โครงการพัฒนาระบบงานงบประมาณและสินทรัพยตาม

มาตรฐาน 
30,000 

๓๓ 
นายวีรพล  ขาวเขียว 

โครงการประหยัดพลังงาน บำรุง ปรับปรุงและพัฒนา
สิ่งแวดลอม 

200,000 

๓๔ นายวีรพล  ขาวเขียว โครงการพัฒนางานธุรการ ระบบสารสนเทศ และการประสาน
พัฒนาเครือขายทางการศึกษา 

150,000 

๓๕ นางสาวพัชรินทร  เบญจมพรชัย โครงการภูมิปญญาไทย สรางเด็กไทย กาวไกลสูสากล 20,000 
๓๖ นางสาวปยวรรณ  คำเส็ง โครงการ  IS (Independent Study) 5,000 
๓๗ นายสมโพชน  เหลื่อมล้ำ 

นางสาวพัชรินทร  เบญจมพรชัย 
นางมยุรี  แสงรัตนทองคำ 
นางสาวจิตสุภา  ลิขิตรุงโรจน 

โครงการ PSK ARMOR  50,000 

๓๘ นางมยุรี  แสงรัตนทองคำ โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน อ.1 ถึง ม.3  3,000,240 
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2.2 เสนอโครงการเพ่ือแกปญหา หรือพัฒนาในปการศึกษา 2565 
  นางสาวพัชรินทร  เบญจมพรชัย รองผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
         2.2.1 แผนงานโครงการพระราชดำริ 

๑ .นางสาวมณทิวา คีรีรัตน  ครู คศ.๑ 
๒. นางสาวฐนิตา เสงเนตร  ครู คศ.1 
๓ .นางสาวชนาธิปต  สุขไกรไทย  ครู ศศ.1 
4 .นางสาวรตนพร  เสียงล้ำ  พนักงานราชการ    

          ๒ .๒ . ๒ กลยุทธท่ี ๑ สงเสริมใหนักเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรูคูคุณธรรม 
       กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

1. นางสาวยุพิน   แซเฮ๊ียบ  ครู คศ.๒ ประธานกรรมการ 
2. นางสุภารัตน   สิทธิรัตนพงศ ครู คศ.3 กรรมการ 
3. นางสาวสิริวิภาพร   สระศรี  ครู คศ.๒ กรรมการ 
4. นางสาวนันทนัช   แทงทอง  ครู คศ.1 กรรมการ 
5. นางสาวนฤมล   มุกธวัตร  ครู คศ.1 กรรมการ 
6. นางสาวรุจิรา  อัศวสันติ   ครูอัตราจาง กรรมการ 
7.  นางโชติกา   แสงอำพันธ ครูอัตราจาง กรรมการ 
8. นายพัชรธีรเชษฐ   สุวรรณ  ครูผูชวย  กรรมการ 
9. นางสาวชญากาณฑ   จันทาบ  ครูผูชวย  กรรมการ 

       กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
1. นางสาวรัชนีพร จันทรมี  ครู คศ.๒ ประธานกรรมการ 
2. นางมยุรี  แสงรัตนทองคำ  ครู คศ.3 กรรมการ 
3. นางรุจิเรข  ดุลยสุข   ครู คศ.๒ กรรมการ 
4. นางสาวชนิษฐา ปวงประสาท  ครู คศ.2 กรรมการ 
5. นายอรุโณ  คงคาลอย   ครู คศ.๒ กรรมการ 
6. นายวัชรศักดิ์  เชียงแรง  ครู คศ.1 กรรมการ 
7. นางสาวจิตสุภา  ลิขิตรุงโรจน  ครู คศ.1 กรรมการ 
8. นางสาวปรารถนา  ลิมปประสิทธิพร ครู คศ.1 กรรมการ 
9. นางสาวปยวรรณ  คำเส็ง  ครูผูชวย  กรรมการ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
1. นางสาวปาริชาติ  นิ่มทัศนศิริ  ครู คศ.๒   ประธานกรรมการ 
2. นางสุพรทิพย  กมลชวรัตน  ครู คศ.1 กรรมการ 
3. นางสาวพรทิพย  ฉิมวัย  ครูอัตราจาง กรรมการ 
4. นายภาณุพงศ  เพชรรัตน  ครู คศ.1 กรรมการ 
5. นางสาวกัลยรัตน แยมเทศ  ครูผูชวย  กรรมการ 
6. นายป.นราชัย  พลายดวง  ครูผูชวย  กรรมการ 
7. นางสาวกรชนก  เพชรพรรณ  ครูผูชวย  กรรมการ 
8. นางสาวรตนพร  เสียงล้ำ  พนักงานราชการ กรรมการ 

      กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1. นางภัทรวดี  ฟองคำ   ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
2. นายวัชรัศนิ์  ทิพยลุย   ครู คศ.1 กรรมการ 
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3. นายปฏิภาณ  เทพพิทักษ  ครู คศ.1 กรรมการ 
4. นางสาวอภิวาร  ชี้แจง  ครูกองทุนฯ กรรมการ 
5. นางสาววันวิสาข  กาเส็ม  ครูผูชวย  กรรมการ 

       กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
1. นางสาวคุณัญญา  สรอยนาค  ครูผูชวย  ประธานกรรมการ 
2. นางสมบุญ  จันทรศิริ   ครู คศ.๒   กรรมการ 
3. นางปนิศราณัชช จันทรนวล  ครู คศ.1   กรรมการ 
4. จาเอกนพดล  คุมพะเนียด  วิทยากรทหารเรือ กรรมการ 
5. จาเอกจิรพงศ  จิรวัฒน  วิทยากรทหารเรือ กรรมการ 

       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
1. นางขนิษฐา  สีคาม   ครู คศ.๒   ประธานกรรมการ 
2. นางโชติกา  แสงอำพันธ   ครูอัตราจาง กรรมการ 
3. นางกอบกุล  เนตรสูตร  ครูอัตราจาง กรรมการ 
4. นางมยุรี  แสงรัตนทองคำ  ครู คศ.3   กรรมการ 

       กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
1. นางสาวชนาธิปต  สุขไกรไทย   ครู คศ.1 ประธานกรรมการ 
2. นางสมฤทัย  คงคาลอย  ครูกองทุนฯ กรรมการ 
3. นางวรรณรยา ดาศรี   ครู คศ.1 กรรมการ 
4. นางนัยนา  พงษสีดา   ครูอัตราจาง กรรมการ 
5. นายธนพล  เสนากัสป  ครูกองทุน ฯ กรรมการ 

       กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
1. นางสาวฐนิตา  เสงเนตร  ครู คศ.1 ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอภิรดี  ทองเพ็ง  ครู คศ.1 กรรมการ 
3. นางสาววิภาวรรณ  ถิตยประดิษฐ ชวยครูผู   กรรมการ 
4. นางสาวธารินี  สุขเวช   ครู คศ.2 กรรมการ 
5. นางสาวสินีนารถ  ขันธลักษณ  ครูผูชวย  กรรมการ 

       กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
1. นายสมโพชน  เหลื่อมล้ำ รองผูอำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพัชรินทร เบญจมพรชัย รองผูอำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
3. นางสาวคุณัญญา  สรอยนาค  ครูผูชวย  กรรมการ 
4. นางสาวพรทิพย  ฉิมวัย  ครูอัตราจาง กรรมการ 

       ระดับกอนประถมศึกษา / การศึกษาพิเศษ 
1. นางจุฑา สุขใส   ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
2. นางสาวบุษบง เสมามล  ครู คศ.3 กรรมการ 
3. นางสาวศิริรัตน  เตชะสิริวิชัย   ครู คศ.2 กรรมการ 
4. นางสาวอารยา มูฮำหมัดยูโซะ  ครู คศ.1 กรรมการ 
5. นางสาวนพวรรณ  มาสรอย  ครู คศ.1 กรรมการ 
6. นางสาวมณทิวา  คีรีรัตน  ครู คศ.1 กรรมการ 
7. นางสาวไอรดา จำปาสา  ครู คศ.1 กรรมการ 
8. นางสาวณัฐณิชา  วิชาภรณ  ครู คศ.1 กรรมการ 
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9. นางสาวเมธาวี กันหะคุณ  ครูผูชวย  กรรมการ 
10. นายมนตรี รวมพร   ครูผูชวย  กรรมการ 
11. นางสาวกชนิภา ทาระธรรม  ครูผูชวย  กรรมการ 
12. นางสาววันดี  พิมพวัน   พนักงานราชการ กรรมการ 
13. นายเสกสรรค  ชีวรัตน  ครูอัตราจาง กรรมการ 
14. นางสาวนุสรา  ปลื้มปรีชา  ครูอัตราจาง กรรมการ 

 ๒ .๒. ๓ กลยุทธท่ี ๒ พัฒนาครูใหเปนผูอำนวยการเรียนรู  
 1. นางมยุรี  แสงรัตนทองคำ  ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 

    ๒ .นางภัทรวดี  ฟองคำ   ครู คศ.3 กรรมการ 
   3. นางสาวยุพิน  แซเฮ๊ียบ   ครู คศ.2 กรรมการ 
   ๔ .นางขนิษฐา  สีคาม   ครู คศ.2 กรรมการ 

๕ .นางสาวปาริชาติ  นิ่มทัศนศิริ  ครู คศ.1 กรรมการ 
6. นางสาวฐนิตา  เสงเนตร  ครู คศ.1 กรรมการ 
๗ .นางสาวคุณัญญา สรอยนาค  ครู คศ.1 กรรมการ 
๘ .นางสาวชนาธิปต สุขไกรไทย  ครู คศ.1 กรรมการ 

 ๒ .๒. ๔ กลยุทธท่ี ๓ ขับเคล่ือนการบริหาร จัดการตามแนวศาสตรพระราชา  

         ๑ .นายวัชรศักดิ์  เชียงแรง  ครู คศ.1 ประธานกรรมการ 
   ๒ .นางสุภารัตน  สิทธิรัตนพงศ  ครู คศ.3 กรรมการ 
    ๓ .นางรุจิเรข  ดุลยสุข   ครู คศ.2 กรรมการ 

๔ .นายอรุโณ  คงคาลอย    ครู คศ.2 กรรมการ 
๕ .นางสาวรัชนีพร  จันทรมี   ครู คศ.2 กรรมการ 
๖ .นางสาวสิริวภิาพร  สระศรี  ครู คศ.2 กรรมการ 
๗ .นางสาวนันทนัช  แทงทอง  ครู คศ.1 กรรมการ 
๘ .นางสาวนฤมล  มุกธวัตร  ครู คศ.1 กรรมการ 
๙ .นางสาววิภาวรรณ  ถิตยประดิษฐ ครู คศ.1 กรรมการ 

 ๒ .๒. ๕ กลยุทธท่ี ๔ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๑ .นางปนิศราณัชช  จันทรนวล  ครู คศ.1 ประธานกรรมการ 
๒ .นายพัชรธีรเชษฐ  สวุรรณ  ครูผูชวย  กรรมการ 

   ๓. นางสาวกัลยรัตน  แยมเทศ  ครูผูชวย  กรรมการ 

๔ .นางสาวนันทวัน  ทองนพคุณ  ครูผูชวย  กรรมการ 
   ๕. นางสาววันวสิาข  กาเส็ม  ครูผูชวย  กรรมการ 

   ๖. นางสาวชญากาณฑ  จันทาบ  ครูผูชวย  กรรมการ 
7. นางสาวปยวรรณ  คำเส็ง  ครูผูชวย  กรรมการ 
8. นางสาวสินีนารถ  ขันธลักษณ  ครูผูชวย  กรรมการ 
๙ .นางสาวธัชพร  คำชามา  ครูผูชวย  กรรมการ 

   ๑๐ .นางสารตนพร  เสียงล้ำ  พนักงานราชการ กรรมการ 
   11. ป.นราชัย  พลายดวง   ครูผูชวย  กรรมการ 
 ๒ .๒.๖ กลยุทธท่ี ๕ พัฒนาโรงเรยีนเปนตนแบบแหงการเรียนรวม 

1. นางสาวบุษบง  เสมามล  ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
2. นางสาวไอรดา  จำปาสา  ครู คศ.1 กรรมการ 
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3. นายเสกสรรค  ชีวรัตน  ครูผูชวย  กรรมการ 
4. นายมนตรี  รวมพร   ครูผูชวย  กรรมการ 
5. นางสาวนุสรา ปลื้มปรีชา  ครูอัตรจาง กรรมการ 
6. นางสาววันดี  พิมพวัน   ครูอัตราจาง กรรมการ 

หนาท่ี  เขียนโครงการ ปการศึกษา 256๕ ตามแบบฟอรมท่ีกำหนด สงผอ.ภายในวันท่ี 26 มีนาคม 2565 
 
 3. คณะกรรมการจัดทำรูปเลมแผนปฏิบัติการ 

3.1  นางสาวพัชรินทร  เบญจมพรชัย รองผูอำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  3.2 นางสาวจิตสภุา  ลิขิตรุงโรจน  ครู คศ.1  กรรมการ 
  3.3 นางปนิศราณัชช  จนทรนวล  ครู คศ.1  กรรมการ 
  3.4 นางไอรดา  จำปาสา   ครูผูชวย   กรรมการ 
  3.5 นางสาวญากาณฑ  จันทาบ  ครูผูชวย   กรรมการ 
  3.6 นางกอบกุล  เนตรสูตร    ครูอัตราจาง  กรรมการ 
  3.7 นางสาวสภุาพร  ยวงกระโทก  เจาหนาท่ีธุรการ  กรรมการ 
  3.8 นางสาวศรัณญา  ดุษดี  เจาหนาท่ีธุรการ  กรรมการ 
 3.๙ นางสาวรตนพร  เสียงล้ำ  พนักงานราชการ  กรรมการ 

3.1๐ นางกิตติมา  ศรีนาราง  ลูกจางกองทุนฯ  กรรมการ 
๓ .๑๑ นางสาวศิริรัตน  เตชะสิริวิชัย ครู คศ.2  กรรมการ 

 3.1๒ นางสาวนพวรรณ  มาสรอย  ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ 
 
หนาท่ี  1. จัดทำขอมูลแผนปฏิบัติการใหเปนปจจุบันในสวนท่ี 1-2-3 และภาคผนวกใหเสร็จ ภายในวันท่ี 26  
พฤษภาคม 2565 
 2. จัดพิมพขอมูลท่ีดำเนินการและแผนงานโครงการ ท่ี ผอ. ตรวจดูแลว ใหเสร็จเรียบรอย ภายในวันท่ี 26 
พฤษภาคม 2565 
 3. ตรวจทาน แลวสง ผอ. พิจารณา เรียบรอยแลวเขาเลม ภายในวันท่ี 26 พฤษภาคม 2565 
 
 

   ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
    สั่ง ณ วันท่ี  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 

   (นางจินดา  สรรประสิทธิ์) 
  ผูอำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
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คณะทำงาน 
ท่ีปรึกษา 
 
๑. นางสาวพัชรินทร  เบญจมพรชัย รองผูอำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
     รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
2. นายสมโพชน  เหลื่อมล้ำ  รองผูอำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
 

คณะทำงาน 
1.นางสาวนพวรรณ  มาสรอย  หัวหนางานวิชาการ    
2. นางมยุรี  แสงรัตนทองคำ  หัวหนาบุคลากร     
3. นางสาวจิตสุภา  ลิขิตรุงโรจน  หัวหนางานงบประมาณ และสินทรัพย  
4. นายวัชรศักดิ์  เชียงแรง  หัวหนางานบริหารท่ัวไป    
5. นางสาวรุจิรา  อัศวสันต ิ  หัวหนาสายชั้นประถมศึกษาปท่ี 1   
6. นางสมบุญ  จันทรศิริ   หัวหนาสายชั้นประถมศึกษาปท่ี 2   
7. นางสาวพรทิพย  ฉิมวัย  หัวหนาสายชั้นประถมศึกษาปท่ี 3   
8. นางสาวปยวรรณ  คำเส็ง  หัวหนาสายชั้นประถมศึกษาปท่ี 4   
9. นางสาวปรารถนา  ลิมปประสิทธิพร หัวหนาสายชั้นประถมศึกษาปท่ี 5   
10. นายภานุพงศ  เพชรรัตน  หัวหนาสายชั้นประถมศึกษาปท่ี 6   
11. นางสาวปนิศราณัชช  จนัทรนวล หัวหนาสายชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3  
12. นางสาวศิริรัตน  เตชะสิรวิิชัย ครู คศ.2      
13. นางสาวอารยา  มูฮำหมัดยูโซะ ครู คศ.1     
14. นางสาวชญากาณฑ  จันทาบ  ครูผูชวย      
15. นางสาวกรชนก  เพชรพรรณ  ครูผูชวย      
16. นางสาวกชนิภา  ทาระธรรม  ครูผูชวย      
17. นางสาวเสาวลักษณ  สิงหเงิน ครูผูชวย      
18. นางสาวธชัพร  คำชามา  ครูผูชวย      
19. นางสาวขนิษฐา  ทัศเทียม  ครูผูชวย      
20. นางกิตติมา  ศรีนาราง  เจาหนาท่ีการศึกษา    
21. นางสาวศรัณญา  ดุษดี  เจาหนาท่ีธุรการ     

 

บรรณาธิการ 
 นางภัทรวดี  ฟองคำ   ครู คศ.3     
 นางสาวรตนพร  เสียงล้ำ   พนักงานราชการ
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