
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการด าเนินงานวเิคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกบัการปฏิบติังาน  

ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้นและจดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ของโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ 

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

เร่ิมประชุม เวลา 16.00 น. 

  ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจง้ที่ประชุมทราบ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานวเิคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกบัการปฏิบติังานที่อาจเกิดผลประโยชน์ 

ทบัซอ้นและจดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ 

โรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ 

1.1 ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบติัการบูรณาการความร่วมมือในการต่อตา้นทุจริตและประพฤติชอบตาม

แนวทางของแผนแม่บทบูรณาการการป้องกนัปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 20 ปี เพือ่ร่วมกนั

วเิคราะห์วา่แต่ละกลุ่มงาน มีงานใดที่มีผลประโยชน์ทบัซอ้นเพือ่น าขอ้มูลมาท าเป็นบทวเิคราะห์ความเส่ียงและ

ร่วมกนัจดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนต่อไป 

1.2 บุคลากรของโรงเรียนจะตอ้งใหค้วามส าคญักบัการประชุมในทุก ๆ เร่ือง หากเก่ียวขอ้งกบัท่านใด

ใหเ้ขา้ประชุม ยกเวน้มีความจ าเป็นจริง ๆ จึงมอบหมายใหผู้แ้ทน และขอใหเ้ขา้ประชุมตรงเวลาเพื่อเป็นไปตาม 

ก าหนด 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แลว้ 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเพือ่แจง้ใหท้ราบ 

สรุปผลการวเิคราะห์ความเส่ียงที่เก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซอ้นของโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดี

อุปถมัภ)์ ประจ าปีพ.ศ. 2564 โดยไดก้ าหนดความเส่ียงที่เก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซอ้น จ านวน 4 ประเด็นหลกั 

ดงัน้ี 

1. กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งและจดัหาพสัดุไม่เป็นไปตามระเบียบ 

2. การจดัสรรงบลงทุนค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้างซ ้ าซอ้น 



3. การบริหารงานบุคคล / บรรจุแต่งตั้ง 

4. การน าทรัพยสิ์นของทางราชการมาใชใ้นเร่ืองส่วนตวั 

ผลการตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานตามความเส่ียงทั้ง 4 ประเด็นหลกั ปรากฏวา่ขอ้มูลเป็นไป 

ตามมาตรการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผูท้ี ่

เก่ียวขอ้งในสงักดัของโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพือ่พจิารณา 

การจดัท ารายงานวเิคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกบัการปฏิบติังานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้นฝ่าย 

อ านวยการ โดยผูอ้  านวยการโรงเรียนมีการด าเนินการวเิคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกบัการปฏิบติังานที่อาจเกิด 

ผลประโยชน์ทบัซอ้น ดงัน้ี 

1. การพจิารณากระบวนงานที่มีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้น 

- กระบวนงานที่เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้งินและการใหบ้ริการมีช่องทางที่เอ้ือประโยชน์ต่อพวกพอ้ง 

- กระบวนงานที่เก่ียวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพนิิจของเจา้หนา้ที่ ซ่ึงมีโอกาสใชอ้ยา่งไม่เหมาะสม คือ มี 

การเอ้ือประโยชน์ หรือใหค้วามช่วยเหลือพวกพอ้ง การกีดกนั การสร้างอุปสรรค 

- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้ง ซ่ึงส่งผลทาลบต่อ 

ผูอ่ื้นที่เก่ียวขอ้ง 

2. โดยมีกระบวนงานที่มีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้น 

- การจดัซ้ือจดัจา้งและการจดัหาพสัดุ 

- การเบิกค่าตอบแทน / ค่าใชส้อย 

- การบริหารงานบุคคล การยา้ยและการบรรจุแต่งตั้ง 

- การน าทรัพยสิ์นของทางราชการมาใชใ้นเร่ืองส่วนตวั 

- การจดัสรรที่ซ ้ าซอ้น 

3. ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกนัที่เหมาะสม 

- ส้ินเปลืองงบประมาณ 

- เป็นช่องทางใหผู้ป้ฏิบติัมีโอกาสใชอ้  านาจหนา้ที่กระท าผดิ โดยมิชอบ 

- หน่วยงานขาดความน่าเช่ือถือ 



4. แนวทางการป้องกนัความเส่ียงเก่ียวกบัการปฏิบติังานที่อาจเกิดประโยชน์ทบัซอ้น 

4.1 การเสริมสร้างจิตส านึกใหบุ้คลากรของโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ รังเกียจการทุจริตทุก

รูปแบบ  เช่น 

- การส่งเสริมการปฏิบติัตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ 

- ควบคุม ก ากบั ดูแลใหข้า้ราชการและบุคลากรในสงักดัปฏิบติัตามนโยบายเก่ียวกบัความโปร่งใส 

- จดัโครงการอบรมเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม เพือ่ใหข้า้ราชการถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

- ควบคุม ก ากบั ดูแลใหข้า้ราชการและบุคลากรในสงักดัปฏิบติัตามคู่มือผลประโยชน์ทบัซอ้น 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการและภาคประชาชน ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการ 

ด าเนินการป้องกนั ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหค้รอบคลุมและมาตรการสร้างจิตส านึกให ้

ขา้ราชการและบุคลากรในสงักดัรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 

4.2 การป้องกนัเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภยัต่อหน่วยงาน เช่น 

- การแจง้เวียนหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

- การเผยแพร่หลกัเกณฑก์ารรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด 

- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบติังานของบุคลากรอยา่งสม ่าเสมอและ 

ต่อเน่ือง 

- จดัช่องทางการร้องเรียนเก่ียวกบัการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- อบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบักฎ ระเบียบ ที่เก่ียวขอ้งในการปฏิบติังาน 

วเิคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกบัการปฏิบติังานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้น ของโรงเรียนคลองสองพี่

นอ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์  ประจ าปี พ.ศ.2564 ใน 4 ประเด็นหลกั หลกัจากไดว้เิคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกบัการปฏิบติังาน

ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้น น าผลวเิคราะห์มาด าเนินการจดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซ่ึงตอ้งด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 - 2564) ดงัน้ี 

ยทุธศาสตร์ที่ 1 สร้างสงัคมที่ไม่อดทนต่อการทุจริต 

ยทุธศาสตร์ที่ 2 ยกระดบัเจตจ านงทางการเมืองในการต่อตา้นทุจริต 

ยทุธศาสตร์ที่ 3 สกดักั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

ยทุธศาสตร์ที่ 4 พฒันาระบบป้องกนัการทุจริตเชิงรุก 



ยทุธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

ยทุธศาสตร์ที่ 6 ยกระดบัดชันีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศ 

ไทยโดยในส่วนที่จะตอ้งด าเนินการ คือ ยทุธศาสตร์ที่ 1 และ ยทุธศาสตร์ที่ 4 ตวัช้ีวดัที่ตอ้งการ ด าเนินการ 

จดัท าแผนเก่ียวขอ้งกบัตวัช้ีวดัการประเมิน ITA หากสามารถด าเนินการจดัท าแผนเป็นไปตามตวัช้ีวดั ก็ 

สามารถตอบ ITA ได ้ ดงันั้น การเสนอโครงการต่าง ๆ เพือ่ใหบ้รรจุไวใ้นแผนปฏิบติัการ ซ่ึงไดแ้จง้ให้แต่ละ

กลุ่มงานเสนอโครงการไปนั้น มีวตัถุประสงคข์องการมีส่วนร่วมกนั โดยไดท้  าตวัอยา่งโครงการ เพือ่เป็น

แนวทางในการพจิารณาจะท าโครงการไวใ้นแผน ซ่ึงหากท าโครงการสมัพนัธก์บัตวัช้ีวดัที่จะประเมิน ITA ก็

สามารถตอบได ้

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอ่ืน ๆ 

ประธาน ฯ แจง้วา่ ตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 กลยทุธใ์นการสร้างความรับรู้เก่ียวกบับทบาท หนา้ที่ และการด าเนินงาน ในดา้นการส่งเสริม

จริยธรรมและต่อตา้นการทุจริตไดจ้ดัท ากิจกรรมเคารพธงชาติ เพือ่ใหเ้กิดผลส าเร็จยิง่ขึ้น จึงมอบใหก้ลุ่มงาน 

บุคลากร จดัท าตารางการสร้างความรู้ ความเขา้ใจ การปฏิบตัิราชการในโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบใหก้ลุ่มงานบุคคลากร จดัท าตารางการสร้างความรู้ ความเขา้ใจ การปฏิบตัิราชการ 

ในโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ ประชาสมัพนัธใ์หค้รูไดท้  าความเขา้ใจ เป็นประจ าทุกเดือน 

เลิกประชุม เวลา 17.00 น. 
 

                                                                                                                                ผูจ้ดรายงานการประชุม 

(นางสาวนสัรีน  ทรงวีระ) 

หัวหนา้โครงการโรงเรียนสุจริต 
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