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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจ ตำแหน่งหน ้าที่ไปแทรกแซง 
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหนา้ที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งในการปฏิบัติ หน้าที่สาธารณะ 
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ สาธารณะของส่วนรวม 
และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กรหน่วยงานสถาบันและสังคมต้องสูญเสียไปโดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไป 
อำนาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการความเป็นธรรมใน สังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ 
ตลอดจนโอกาสในอนาคตตัง้แต่ระดับองค์กร ระดับสังคม อย่างไรก็ตาม ทา่มกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิด 
ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจต มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหา
ร้องเรียนเรื่องทุจริตทางอาญผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อ 
 เกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่ รุนแรงขึ้นะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและยังส 
บาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย โรงเรียนบ้านโคนพิทยาท
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทำใหเ้กิด 
ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน ตาม มาตรฐาน COSO 
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way  
Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน การวิเคราะห์ความเสี่ยงหมายถึง 
กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบใน  
การบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจกการ 
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น4ด้านดังนี้ 
 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์Strategic( Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย 
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณภ์ายนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ 
กำหนดไว้และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย 
เป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้างองค์กรภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อ 
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร  
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน Operational( Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานของ 
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ 



3. ความเสี่ยงด้านการเงินFinancial( Risk: F) เป็นควมเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร งบประมาณ 
และการเงินเช่นการบริหารเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมทบให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อ 
สถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการเงินขององค์การเช่นการประมาณการงบประมาณ เพียงพอ 
และไม่สอดคล้องกับข้ันตอนการดำเนินการเป็นต้นเนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์ การวางแผนการ 
ควบคุมและการจัดทำรายงานเพ่ือน มาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 
 
4. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบCompliance( Risk: C) เกี่ยวข้อง กับการ 
ปฏิบัติตามกฎระเบยีบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ทันสมัยชัดเจนความ 
หรอืความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญากรา่งสัญญาที่ไม่ 
ครอบคลุมการดำเนินงานสาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปจัจัยหลัก 2 ปัจจัยคือ  
1) ปัจจัยภายในเช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและ การเปลี่ยนแปลง 
ระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหนา้ทีบ่่อยครั้ง 
การ ควบคุมกกับดูแลไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบยีบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น  
2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือ 
สภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อม ทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้น  
ผลประโยชน์ทับซ้อนหมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจรงิที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการพนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอนาจหนา้ที่เจ ้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่ บุคคล 
นั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระทนั้นอาจจะเกิดข้ึนอย่างรู้ตัวหรือไม่ รู้ตัว  
เจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่ รวมถึง 
ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงิน หรือทรัพย์สินก็ได้อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้ ำไปดำรงตำแหน่ง ในองค์กร 
ต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจำกัดหรือการทีบุ่คคลผู้มีอนาจหน้าที่ตัดสินใจ ให้ญาติพ่ีน้อง  
หรือบริษัททีต่นมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบหรือผลป ส่งผลให้บุคคลนั้น 
ขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดข้ึนกับ ประเทศชาติการ  
กระทำแบบนี้เป็นการกระทที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เป็นระบบ 
ในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการวนการวนการปฏิบัติง ำนเพื่อลดมูลเหตุของ โอกาส ที่ จะทำ 
ให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้ง ระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญอันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการ ทุจริต 
กลา่วคือยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม เท่าใด 
ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกบัผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ  
มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐานCOSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
theTreadwayCommission)และต ำมบริบทคว ำมเสี่ยงด้ ำนผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนรู้ตนโกสินทร์ 
โรงเรียนบ้านโคนพิทยาการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้โรงเรียนโรงเรียน 
บ้านโคนพิทยา ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนและปัจจัยเสี่ยงที่อ ำจเป็นเหตุทำให้  
 
1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหนา้ที่ของขา้ราชการเป็นไปในลักษณะที่ข ำดีหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ  
2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมจีริยธรรม  
3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต 



ปิดโอกาสการทุจริต และเพ  ่อมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
การกระทำผิดวินัยของ เจ้าหน้าเป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 

2. วัตถุประสงค์  
1. พ่ือสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจนงสุจริตในก ำรบริห ำรร ำชก ำรให้เกิด ความคิดแยกแยะ 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
2. เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
3. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหนา้ที่เกิดร ัฐไม่ให้แสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัว 
ในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอยา่งที่ดียืนหยัดทำ
ในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้  
4. เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธรรมต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วน เสียและประชาชน 



ส่วนที่2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้นผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 

1. ก ำรวิเคร ำะห์คว ำมเสี่ยงด้ ำนผลประโยชน์ทับซ้อนRiskAssessment( for Conflict of 
 
Interest) ก ำรวิเคร ำะห์คว ำมเสี่ยงด้ ำนผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นก ำรวิเคร ำะห์ระดับโอก ำสที่จะเกิด ผล ของคว ำมเสี่ยงต่ ำง ๆ 
เพ่ือประเมินโอก ำสและผลกระทบของคว ำมเสี่ยง และด ำเนินก ำรวิเคร ำะห์ และจัดลดับ ำ คว ำมเสี่ยง 
โดยกหนดเกณฑ์ก ำรประเมินม ำตรฐ ำนที่จะใช้ในก ำรประเมินคว ำมเสี่ยง ำนผลประโยชน์ทับซ้อนด้ 
 
ได้แก่ระดับโอก ำสที่จะเกิดคว ำมเสี่ยงLikelihood)( และคว ำมรนุแรงของ ผลกระทบ Impact)( และระดับคว ำม เสี่ยง 
ทั้งนี้หนดเกณฑ์ในเชงิคุณภ ำพเนื่องจ ำกเป็นข้อมูลเชิงพรรณ ำไม่ส ำม ำรถที่ระบุเป็นตวัเลข หรือจนวน ำ เงินทีช่ัดเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงLikelihood)( เชิงคุณภาพ 
 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
   

5 สูงม ำก มีโอก ำสเกิดขึ้นเป็นประจ 
   

4 สูง มีโอก ำสเกิดขึ้นบ่อยครั 
   

3 ป ำนกล ำง มีโอก ำสเกิดขึ้นบ ำงครั้ 
   

2 น้อย มีโอก ำสเกิดขึ้นน้อยครั 
   

1 น้อยม ำก มีโอก ำสเกิดขึ้นย ำก 
    
 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบImpact)( เชิงคุณภาพที่ส่งผลกระทบด้านการดเนินงาน (บุคลากร)  
 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
   

5 สูงม ำก ถูกลงโทษท ำงวินัยร้ ำยแรง 
   

4 สูง ถูกลงโทษท ำงวินัยอย่ ำงไม่ร้ ำยแรง 
   

3 ป ำนกล ำง สร้ ำงบรรย ำก ำศในก ำรท ำง ำนที่ไม่เหม ำะสม 
   

2 น้อย สร้ ำงคว ำมไม่สะดวกต่อก ำรปฏิบัติง ำนบ่อยครั้ง 
   

1 น้อยม ำก สร้ ำงคว ำมไม่สะดวกต่อก ำรปฏิบัติง ำนน ำนๆครั้ง   
ระดับของคว ำมเสี่ยงDegree( of Risk) แสดงถึงระดับคว ำมสคัญในก ำรบริห ำรคว ำมเสี่ยง โดยพิจ ำรณ ำ จ ำกผล 
คูณของระดับโอก ำสที่จะเกิดคว ำมเสี่ยงLikelihood)( กับระดับคว ำมรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) ของคว ำม 
เสี่ยงแต่ละส ำเหตุ (โอก ำสxผลกระทบ) ก ำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
ระดับของความเสี่ยงDegree( of Risk) 
 

ล าดั โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
   

1 คว ำมเสี่ยงระดับสูงม ำก(Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
   

2 คว ำมเสี่ยงระดับสูง(High Risk : H) 9-14 คะแนน 
    



3 คว ำมเสี่ยงระดับป ำนกล ำง(Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
   

4 คว ำมเสี่ยงระดับต่(Low ำRisk : L) 1-3 คะแนน  
ในก ำรวิเคร ำะห์คว ำมเสี่ยงจะต้องมีก ำรกหนดแผนภูมิคว ำมเสีย่งRisk (Profile) ท่ีได้จ ำก ก ำรพิจ ำรณ ำจัดระดับ  
คว ำมส คัญของคว ำมเสี่ยงจ ำกโอก ำสท่ีจะเกิดคว ำมเสี่ยงLikelihood)( และผลกระทบ ท่ีเกิดขึ้นImpact)( และ  

ขอบเขตของระดับคว ำมเสี่ยงที่ส ำม ำรถยอมรับได้RiskAppetite( Boundary) โดยที่  
 

 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆx 
(Likelihood x Impact) 

 

 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น4ระดับส ำม ำรถแสดงเป็นRisk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น4ส่ว 4( Quadrant) ใช้เกณฑ์ในก ำร 
จัดแบ่งดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับคว ำมเสี่ ม ำตรก ำรก หนด ำ ก ำรแสดงสีสัญลักษณ์ 
      

เสี่ยงสูงม ำกExtreme)( 15 - 25 คะแนน มีม ำตรก ำรลดและประเมิน สีแดง 
 

  

   ซ้หรือถ่ ำยโอนคว ำมเสี่ยง    
       

เสี่ยงสูงHigh)( 9 - 14 คะแนน มีม ำตรก ำรลดคว ำมเสี่ยง สีส้ม 
       

ป ำนกล ำง (Medium) 4 - 8 คะแนน ยอมรับคว ำมเสี่ยงแต่มี สีเหลือง 
   ม ำตรก ำรควบคุมคว ำมเสี่ย    
       

ต่ (Low)ำ 1 - 3 คะแนน ยอมรับคว ำมเสี่ยง สีเขียว 
        
 

ตารางระดับของความเสี่ยงDegree( of Risk)  



2. การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนRiskAssessment( for Conflict of  
Interest) โรงเรียนวัดบ้ำนน้อยโรงเรียนบ้านนาวัวโพนงาม  

โรงเรียนบ้ ำนน ำวัวโพนง ำมโรงเรียนวัดบ้ำนนอ้ย ีก ำรด ำเนินก ำรวิเคร ำะห์คว ำมเสี่ยงเกี่ยวกับก ำรปฏิบัติง ำนที่อ ำจเ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้  

1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อ 
- กระบวนง ำนที่เกี่ยวข้องกับก ำรใช้เงินและมีช่องท ำงที่จะท ำประโยชน์ให้แก่ตนเองแล  
- กระบวนง ำนที่เกี่ยวข้องกับก ำรใช้ดุลยพินิจของบุคล ำกรซึ่งมีโอก ำสใช้อย่ ำงไม่เหม ำ 

ก ำรเอ้ือประโยชน์หรือให้คว ำมช่วยเหลือพวกพ้องก ำรกีดกันก ำรสร้ ำงอุปสรรค 
- กระบวนง ำนที่มีช่องท ำงเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จ ำกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่  

ต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้องคว ำมรุนแรงของผลกระทบImpact) ( 
 
 
 
 

2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมโีอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทับ 
- ก ำรรับ – จ่ ำยเงิน 
- ก ำรบันทึกบัญชีรับ – จ่ ำย/ ก ำรจัดท ำบัญชีท ำงก ำรเงิน  
- ก ำรจัดซื้อจัดจ้ ำงและก ำรจ้ ำงบริก ำร 
- ก ำรก ำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์ก ำรกดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้ ำประมูลหรือข ำยสินค้ ำ 
- ก ำรตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ 
- ก ำรปฏิบัติง ำนของบุคล ำกรที่ไม่เป็นไปต ำมขั้นตอนและระเบียบก ำรจัดซื้อจัดจ้ ำง 
- ก ำรคัดเลือกบุคคลเข้ ำรับร ำชก ำร 
- ก ำรจัดห ำพัสดุ  
- ก ำรจัดท ำโครงก ำรฝึกอบรมศึกษ ำดูง ำนประชุมและสัมมน ำ 
- ก ำรเบิกค่ ำตอบแทน 
- ก ำรใช้รถร ำชก ำร   - ฯลฯ  

3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
- สูญเสียงบประม ำณ 
- เปิดช่องท ำงให้บุคล ำกรใช้อ ำน ำจหน้ ำที่ท ำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอก ำสกระท ำผิดในท ำง  
- เสียชื่อเสียงและคว ำมน่ ำเชื่อถือของหน่วยง ำน  

4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกดิผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

(1) ก ำรเสริมสร้ ำงจิตสนึกให้บุคล ำกรของโรงเรียนรู้ตโรงเรียนวัดบ้ำนน ้อยโกสินทร์สมโภชบ ำงเขนรังเกียจก ำร 
ทุจริตทุกรูปแบบ เช่น  

- ก ำรส่งเสริมก ำรปฏิบัติต ำมจรรย ำบรรณของบุคล ำกรโรงเรียนรูโรงเรียนวัดบ้ำนน ้อยตนโกสินทร์สมโภช บ ำงเขน 
- เผยแพร่ค่ ำนิยมสร้ ำงสรรค์ให้แก่บุคล ำกร 



- จัดโครงก ำรฝึกอบรมด้ ำนคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคล ำกร 
- ก ำรส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญช ำเป็นตัวอย่ ำงที่ดี 
(2) ก ำรป้องกันเหตุก ำรณ์หรือพฤติกรรมที่อ ำจเป็นภัยต่อหน่วยง ำน เช่น 

- ก ำรแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีก ำรบริห ำรง ำนบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
- ก ำรเผยแพร่หลักเกณฑ์ก ำรรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด  
- ก ำรตรวจสอบติดต ำมประเมินผลและร ำยง ำนผลก ำรปฏิบัตงิ ำนของบุคล ำกรโรงเรียนวดับ้ำนนอ้ยโรงเรียนรู้ตน 

โกสินทร์สมโภชบ ำงเขนอย่ ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง  
- จัดช่องท ำงก ำรร้องเรียนเกี่ยวกับก ำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 


