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คำนำ 

โรงเรียนบ้านโคกแปะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ได้

ดำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The 

Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพ ื ่อกำหนด

มาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกัน การทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และ

การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัย ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น ปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ 

ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้ นี้มากำหนดเป็นคู่มือ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนบ้านโคกแปะอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์

ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 

  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั ่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การ
ใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที ่ของรัฐจนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ
ส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่
สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคมรวมถึงคุณค่าอ่ืน 
ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิด ยัง
พบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหา
ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็น
บ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและ
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย   

  โรงเร ียนบ้านโคกแปะ ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัต ิงานที ่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เ ป ็ นกรอบการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน  

  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

  ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 

  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ 
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์ 
โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ขององค์กร  
  2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี ่ยงที ่อาจเกิดขึ ้นเป็นความเสี ่ยงเนื ่องจากระบบงานภายในขององค์กร/
กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการดำเนินโครงการ  



  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ 
หรือเป็นความเสี ่ยงที ่เกี ่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่
สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม 
และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว  

  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัด เจน ความไม่
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่าง
สัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน  

  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 

  1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และ
การเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง 
การควบคุม กำกับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 

  2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น   

  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ ที่บุคคล
นั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้ง
เจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้ น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้อง
หรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาด
การตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำ
แบบนี้เป็นการกระทำท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้
เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่ างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ
นำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ 
มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนบ้านโคกแปะ  การ



วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ โรงเรียนบ้านโคกแปะ ทราบถึงความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้   

  1.การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ 
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 

  2.การปฏิบัติหน้าที ่ไปในทางที ่ทำให้ประชาชนขาดความเชื ่อถือในความมีคุณธรรมความมี
จริยธรรม 

  3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาส
การทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำ
ผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด 
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

  ๒. เพื่อแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  

  ๓ .  เ พ ื ่ อ ต ร ว จ ส อบ ก า รบ ร ิ ห า ร ง าน แ ละก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ ร า ช ก า ร ข อ ง เ จ ้ า หน ้ า ท ี ่ รั ฐ 
ไม ่ ให ้ เก ิดการแสวงหาผลประโยชน ์ส ่ วนต ัว ในตำแหน ่ งหน ้าท ี ่ อ ันม ิควรได ้ โดยชอบตามกฎหมาย 
ให้ยึดมั ่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที ่ดียืนหยัดทำในสิ ่งที ่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส 
และตรวจสอบได้  

  ๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย 
และประชาชน 
 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน  
โรงเรียนบ้านโคกแปะ 

 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ  
ความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง 
โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที ่จะใช้ในการประเมินความเสี ่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่  
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง 
ท ั ้ งน ี ้  กำหนดเกณฑ์ ในเช ิ งค ุณภาพเน ื ่ องจากเป ็นข ้อม ูลเช ิ งพรรณา ท ี ่ ไม ่สามารถระบ ุ เป ็นต ัว เลข 
หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

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

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง  
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม  
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง  
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง  

 

 

 

 



 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา 
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
ลำดับ 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 ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณา 
จัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดข้ึน (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

  
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) 

ใช้เกณฑ์ในการ จัดแบ่ง ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเ
สี่ยง 

มาตรการกำหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมาก 
(Extreme) 

15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ  
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง  

สีแดง      

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง  สีส้ม       
ปานกลาง 
(Medium) 

4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง 
แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง  

สีเหลือง   

ต่ำ (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง  สีเขียว       
 
 
 
 
 
 
 
 



ความรุนแรงของผลกระทบ (Inpact) 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
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                                      โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
โรงเรียนบ้านโคกแปะ  
 โรงเรียนบ้านโคกแปะมีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ดังนี้      
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการ 
เอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
 - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อื่น 
ที่เก่ียวข้อง 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยใช้เวลาราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการ อาจมีการนำวัสดุ อุปกรณ์ของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 
 - การนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 
 - การจัดซื้อจัดจ้าง ที่อาจเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง 
 - การพิจารณาจัดตั้งงบประมาณอาจเอ้ือประโยชน์ให้กับเพ่ือน ญาติพ่ีน้อง คนรู้จัก 
 - การนำวัสดุครุภัณฑ์หลวงไปใช้ 
 - การใช้เวลาราชการไปทำธุระส่วนตัว 
 - การกระทำที่เกิดการละเลยไม่ปฏิบัติตามข้ันตอนหรือตามระเบียบของทางราชการ ที่เกี่ยวข้อง 



 - การคัดเลือกผลงานเพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล หรือเข้าแข่งขัน อาจมีการเอ้ือประโยชน์ในการให้พวก 
  พ้อง เครือญาติ 

 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
 - สูญเสียงบประมาณ 
 - ได้วัสดุอุปกรณ์ หรือคุณภาพของงานที่จ้างมีคุณภาพต่ำกว่าที่ควรจะเป็น 
 - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 
 - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 
 4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (1) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงเรียนบ้านโคกแปะ รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 
เช่น 
  - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
  - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ 
  - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา เป็นตัวอย่างที่ดี 
  - อบรมให้ความรู้ ให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
  - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
  - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
  - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  - จัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการในโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
  - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนบ้านโคกแปะ ประจำปี พ.ศ. 2565 
 โรงเรียนบ้านโคกแปะ กำหนดความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
   1. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนระดับตำแหน่งหรือความดี ความชอบ 
   2. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
   3. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 
   4. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้ันตอนหรือตามระเบียบของทางราชการ 
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ 
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความ
เสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

ลำดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ลำดับ 

ความเสี่ยง 
1 การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่ง

การเลื่อนระดับตำแหน่งหรือความดี ความชอบ 
3 3 9 (2) 

2 การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 2 4 8 (3) 
3 การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 1 5 5  (4) 
4 การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้ันตอนหรือตามระเบียบของ

ทางราชการ 
3 4 12 
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แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
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                           โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 



จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของความเ
สี่ยง 

การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้ันตอนหรือตามระเบียบของทางราชการ ลำดับ 1  (สูงมาก = 12 คะแนน) 
การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนระดับตำ
แหน่งหรือความดี ความชอบ 

ลำดับ 2  (สูงมาก = 9 คะแนน) 

การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ลำดับ 3  (สูง = 8 คะแนน) 
การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว ลำดับ 4  (สูง = 5 คะแนน) 

 

 จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับ คือ สูง และปานกลาง
โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนบ้าน
โคกแปะ  ประจำปีงบประมาณ 2565  มี ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด ปัจจัยความเสี่ยง 

  เสี่ยงสูงมาก (Extreme)  จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ 
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 
  

- 

     เสี่ยงสูง (High) จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง 
เพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

-ปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนหรือระเบียบของ
ทางราชการ 

ปานกลาง (Medium)  ยอมรับความเสี่ยง 
แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง  

-การนำทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 
-การเอ้ือประโยชน์ให้กับ
พวกพ้องในการคัดเลือก
ผลงาน หรือเป็นตัวแทนของ
หน่วยงาน 
-การเอ้ือประโยชน์ให้พวก
พ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 

     ต่ำ (Low)  - - 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ของโรงเรียนบ้านโคกแปะ



3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                      

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความ

เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 
 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

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. การกระทำ
ที่เกิดการ
ละเลยไม่
ปฏิบัติตาม
หรือทำตาม
กฎระเบียบ
ของทาง
ราชการ 
 

3 4 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กำช ับให ้ข ้าราชการคร ูและบ ุคลากร
ทา งก า รศ ึ กษ าปฏ ิ บ ั ต ิ ต า มกฎหมาย 
กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 
2. เสร ิมสร ้ างความร ู ้ ความเข ้ า ใจ เ พ่ือ
ตระหนักถึงความถูกต้องในการปฏิบัติงาน 
3. เผยแพร ่กฎหมาย กฎ ระเบ ียบและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์ของ
โรงเรียนบ้านโคกแปะ เพื่อให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาสามารถเข้าถึง
ข้อมูลดังกล่าวได้ง่ายขึ้น 
4. ควบคุม กำกับ ดูแลการให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบ ัต ิตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ตามคู ่ม ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนบ้านโคก
แปะ อย่างเคร่งครัด 

 
 

         
ทุกกลุ่มงาน
ที่เกี่ยวข้อง 



 
 

2. การใช้
อำนาจหน้าที่
เรียกรับ
ผลประโยชน์
เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
การเลื่อน
ระดับตำแหน่ง
หรือความดี 
ความชอบ 
 

 

 

 

3 3 9 1. แต่งตั้งคณะกรรมพิจารณา จากผู้ที่ไม่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลดูแลการดำเนินการ
ตามคู ่มือการดำเนินงานตามข้อร้องเรียน 
ร้องทุกข์ของโรงเรียนบ้านโคกแปะ อย่าง
เคร่งครัด เพื ่อให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถไม่มากรละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพ่ือให้
มีการยึดถือปฏิบัติที่ดี 
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากรปฏิบัติตามคู ่มือผลประโยชน์ทับ
ซ ้อนของโรงเร ียนบ ้านโคกแปะ อย ่าง
เคร่งครัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        ทุกกลุ่มงาน
ที่เก่ียวข้อง 



 
ปัจจัยท่ี 

จะเกิดความ
เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 
 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

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  

3. การเอื้อ
ประโยชน์ต่อ
พวกพ้องใน
การจัดซื้อจัด
จ้าง 

2 4 8 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากร  ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ
โปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
2. ควบค ุม  กำก ับ  ด ู แลการประกาศ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 
การละเว ้นการปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี ่และการ
ประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ยึดถือปฏิบัติ 
3. ควบค ุม  กำก ับ  ด ู แลให ้ เจ ้ าหน ้ าที่
ผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิ งานด ้านพ ัสด ุและบ ุคลากรที่
เกี ่ยวข้องกับการจัดซื ้อจัดจ้าง รับรองถึง
ความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ให้ครอบคลุม และท่ัวถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อ
ร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในด่าเนิน
การสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจ 
การทุจริตทุกรูปแบบ 

 
 
 

       

ทุกกลุ่มงาน
ที่เก่ียวข้อง 
 



4. การนำ
ทรัพย์สนิของ
ทางราชการ
ไปใช้ในเรื่อง
ส่วนตัว 

1 5 5 1. แจ้งแนวปฏิบัติมาตรการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์
ของทางราชการ 
2. จัดทำบัญชีการเบิกใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ 
3. ควบคุม กำกับดูแลให้มีการดำเนินงาน
ตามมาตรการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์อย่างเคร่งครัด 
4. ควบค ุม กำก ับด ูแล ให ้ข ้ าราชการ 
บุคลากรในสำนักงานเขตปฏิบัต ิตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ตามคู ่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและประมวลจริยธรรม
ของโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
5. จัดประชุมแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
ก ั บผลประ โยชน์ ส ่ วนรวมท ี ่ อ า จ เป็ น
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 

  
 
 

      

 
ทุกกลุ่มงาน
ที่เก่ียวข้อง 



 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ร่างคำสั่งโรงเรียนบ้านโคกแปะ 

ที ่  12 /2565 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessments Online: ITA Online) 

*************************** 
 ด้วยโรงเรียนบ้านโคกแปะ  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในการรับการประเมิน

คุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ( Integrity & Transparency 
Assessments Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2565 อนึ่งในการเข้ารับการประเมินจำเป็นต้องมี
การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะจำนวน 43 เป้าประสงค์ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data 
Integrity and Transparency Assessment: OIT)  (O1-O43)  

ดังนั้น เพ่ือความสมบูรณ์และครบถ้วนของข้อมูลในการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ( Integrity & Transparency Assessments Online: ITA 
Online) ประจำปีงบประมาณ 2565 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการ 
         1.1 นายอัมพร ภูพานเพชร  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 1.2 นางมนนิภา แก้วล้วนล้วน  ครูชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
 1.3 นางวนิภา กันจินะ                ครูชำนาญการพิเศษ                            กรรมการ 
 1.4 นายบุญญาพงษ์ ดวงมาลย์                 ครู                            กรรมการ 
 1.5 นางสาวณัฏฐ์ บัวผัน    คร ู         กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าที ่1. ให้คำปรึกษา แนะนำ และอำนวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ 

2. คณะกรรมการจัดกระทำข้อมูลพื้นฐาน 
         1.1 นางสาวณัฏฐ์ บัวผัน    คร ู   ประธานกรรมการ 
 1.2 นางสาวฑิฆัมพร ภูลายยาว         ครูชำนาญ           กรรมการ 
 1.3 นายบุญญาพงษ์ ดวงมาลย์   คร ู                           กรรมการ  
 1.4 นางสาวพัชราภรณ์ โคตรศรีวงษ์         ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 1.5 นางสาวกมลชนก ยลถวิล          ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 1.6 นางสาวศิริพร สิงห์คำป้อง          ครูผู้ช่วย         กรรมการ/เลขานุการ 



มีหน้าที ่1. จัดกระทำข้อมูล  O1 ถึง O9 
 2. ส่งข้อมูลในรูปแบบ ไฟล์ .doc และ .pdf มายัง kokpaeschool.kk@gmail.com 

3. คณะกรรมการจัดกระทำข้อมูลการบริหารงานและการดำเนินงาน 
         1.1 นางศุภัทรา จันทร   ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 1.2 นายบุญญาพงษ์ ดวงมาลย์   คร ู           กรรมการ 
 1.3 นายอดิศร ศรีอรัญ     คร ู    กรรมการ 
 1.4 นางสาวโสภิดา   ไชยเพ็ชร          ครูผู้ช่วย           กรรมการ 
 1.5 นางภาสิณี   ชินคำ           ครูผู้ช่วย                                  กรรมการ 
 1.6 นางสาวกมลชนก ยลถวิล          ครูผู้ช่วย         กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าที ่1. จัดกระทำข้อมูล  O10 ถึง O13 
 2. ส่งข้อมูลในรูปแบบ ไฟล์ .doc และ .pdf มายัง kokpaeschool.kk@gmail.com 

4. คณะกรรมการจัดกระทำข้อมูลการบริหารงานและการให้บริการ 
 1.1 นางวนิภา กันจินะ   ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 1.2 นายวรวิทย์ วังโสม       ครูชำนาญการ   กรรมการ 
 1.3 นางสาวณัฏฐ์ บัวผัน    คร ู    กรรมการ 
 1.4 นายบุญญาพงษ์ ดวงมาลย์   คร ู    กรรมการ 
 1.5 นางภาสิณี   ชินคำ    คร ู    กรรมการ 
 1.6 นางสาวสุพรรษา โคตรชมภู          ครูผู้ช่วย           กรรมการ 
 1.7 นางสาวธัญญรัตน์ ไกรดวง      เจ้าหน้าที่ธุรการ        กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าที ่1. จัดกระทำข้อมูล  O14 ถึง O17 
 2. ส่งข้อมูลในรูปแบบ ไฟล์ .doc และ .pdf มายัง kokpaeschool.kk@gmail.com 

5. คณะกรรมการจัดกระทำข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
         1.1 นายวรวิทย์ วังโสม       ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
 1.2 นางสาวโสภิดา   ไชยเพ็ชร          ครูผู้ช่วย           กรรมการ 
 1.3 นางสาวธัญญรัตน์ ไกรดวง      เจ้าหน้าที่ธุรการ         กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าที ่1. จัดกระทำข้อมูล  O18 ถึง O20 
 2. ส่งข้อมูลในรูปแบบ ไฟล์ .doc และ .pdf มายัง kokpaeschool.kk@gmail.com 

6. คณะกรรมการจัดกระทำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
         1.1 นางสาวฑิฆัมพร ภูลายยาว      ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 



 1.2 นายบุญญาพงษ์ ดวงมาลย์   คร ู             กรรมการ 
 1.3 นายวรวิทย์ วังโสม       ครูชำนาญการ        กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าที ่1. จัดกระทำข้อมูล  O21 ถึง O24 
 2. ส่งข้อมูลในรูปแบบ ไฟล์ .doc และ .pdf มายัง kokpaeschool.kk@gmail.com 

7. คณะกรรมการจัดกระทำข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
         1.1 นายอัมพร ภูพานเพชร  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 1.2 นางมนนิภา แก้วล้วนล้วน                ครูชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
 1.3 นางศุภัทรา จันทร                ครูชำนาญการพิเศษ                           กรรมการ 
 1.4 นายรุ่งวิทย์ อนันเต่า              คร ู    กรรมการ 
 1.5 นางสาวพัชราภรณ์ โคตรศรีวงษ์        ครูผู้ช่วย              กรรมการ 
 1.6 นางสาวสุพรรษา โคตรชมภู           ครูผู้ช่วย                   กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าที ่1. จัดกระทำข้อมูล  O25 ถึง O28 
 2. ส่งข้อมูลในรูปแบบ ไฟล์ .doc และ .pdf มายัง kokpaeschool.kk@gmail.com 

8. คณะกรรมการจัดกระทำข้อมูลส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียน ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
         1.1 นายอัมพร ภูพานเพชร  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 1.2 นายอดิศร ศรีอรัญ              คร ู           กรรมการ 
 1.3 นางสาวณัฏฐ์ บัวผัน              คร ู    กรรมการ 
 1.4 นางภาสิณี   ชินคำ    คร ู    กรรมการ 
 1.6 นางสาวบุษบา โทหล้า    บุคลากรวิทย์-คณิต   กรรมการ 
 1.7 นางสาวกมลชนก ยลถวิล          ครูผู้ช่วย         กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าที ่1. จัดกระทำข้อมูล  O29 ถึง O33 
 2. ส่งข้อมูลในรูปแบบ ไฟล์ .doc และ .pdf มายัง kokpaeschool.kk@gmail.com 

9. คณะกรรมการการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
         1.1 นายอัมพร ภูพานเพชร  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 1.2 นางมนนิภา แก้วล้วนล้วน  ครูชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
 1.3 นางวนิภา กันจินะ                ครูชำนาญการพิเศษ                           กรรมการ  
 1.4 นางศุภัทรา จันทร                     ครูชำนาญการพิเศษ                           กรรมการ 
 1.5 นางสาวกมลชนก ยลถวิล                   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 



 1.6 นางสาวโสภิดา ไชยเพ็ชร                   ครูผู้ช่วย           กรรมการ 
 1.7 นางสาวศิริพร สิงห์คำป้อง          ครูผู้ช่วย           กรรมการ 
 1.8 นางสาวณัฏฐ์ บัวผัน    คร ู         กรรมการ/เลขานุการ 

 มีหน้าที ่1. จัดกระทำข้อมูล  O34 ถึง O41 
 2. ส่งข้อมูลในรูปแบบ ไฟล์ .doc และ .pdf มายัง kokpaeschool.kk@gmail.com 

10. คณะกรรมการการดำเนินการจัดกระทำข้อมูลมาตรการภายในเพื่อป้องกันทุจริต 
         1.1 นายอัมพร ภูพานเพชร  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 1.2 นางสาวณัฏฐ์ บัวผัน    คร ู             กรรมการ 
 1.3 นางสาวพัชราภรณ์ โคตรศรีวงษ์        ครูผู้ช่วย             กรรมการ 
 1.4 นางสาวศิริพร สิงห์คำป้อง         ครูผู้ช่วย         กรรมการ/เลขานุการ 

 มีหน้าที ่1. จัดกระทำข้อมูล  O42 ถึง O43 
 2. ส่งข้อมูลในรูปแบบ ไฟล์ .doc และ .pdf มายัง kokpaeschool.kk@gmail.com 
ขอให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจงตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพ่ือประโยชน์แก่โรงเรียนและ

ราชการต่อไป 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
   

 

                           (ลงชื่อ)  
                          (นายอัมพร   ภูพานเพชร  )  
                    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


