
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต/ 
คณะกรรมการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ครั้งที่  1/2564 
วันที่  10  มีนาคม  2564 

ณ  ห้องประชุมปะการัง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
----------------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ 
  3.1  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  

ที ่ ตัวชี้วัด คะแนนที่ได้ เครื่องมือ ค่าน้ าหนัก 
คะแนน 

หลังถ่วงน้ าหนัก 
1 การปฏิบัติหน้าท่ี 97.74  

 
IIT 

 
 

30 

 
 

29.21 
2 การใช้งบประมาณ 96.24 
3 การใช้อ านาจ 98.21 
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 97.95 
5 การแก้ไขปัญหาทุจริต 96.70 
6 คุณภาพการด าเนินงาน 97.54  

EIT 
 

30 
 

29.46 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 97.43 
8 การปรบัปรุงระบบการท างาน 99.68 
9 การเปิดเผยข้อมูล 88.70  

 
 
 

OIT 

 
 
 
 

40 

 
 
 
 

35.24 

9.1 ข้อมลูพื้นฐาน 77.78 
9.2 การบริหารงาน 100.00 
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 85.71 
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100.00 
9.5 การส่งเสรมิความโปร่งใส 80.00 

10 การป้องกันการทจุริต 87.50 
10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 75.00 
10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกนัการทุจริต 100.00 

คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา Online 100 93.91 
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เมื่อพิจารณาแล้ว พบว่า ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวนทั้งสิ้น 225 เขต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีผลการประเมินอยู่ในอันดับ ที่ 41 ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 
93.91   ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับ A   

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาระนอง รายตัวชี้วัดและ(ตัวชี้วัดย่อย) โดยภาพรวม ตัวช้ีวัดการปรับปรุงระบบการท างาน   ได้
คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 99.60 และตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล (ข้อมูลพื้นฐาน) ได้คะแนนต่ าสุด ร้อยละ
เฉลี่ย 77.78 และตัวช้ีวัดป้องกันการทุจริต (การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต) ร้อยละเฉลี่ย 75.00 

          3.2 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 จ าแนกตาม
ตัวชี้วัด   
  

ที ่ ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 การพัฒนา 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 93.29 97.74 + 4 
2 การใช้งบประมาณ 98.06 96.24 - 2 
3 การใช้อ านาจ 99.22 98.21 - 1 
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 98.96 97.95 - 1 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 99.01 96.70 - 2 
6 คุณภาพการด าเนินงาน 89.62 97.34 + 8 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 79.48 97.43 + 18 
8 การปรับปรุงระบบการท างาน 74.41 99.60 + 25 
9 การเปิดเผยข้อมูล 94.25 88.70 - 6 
10 การป้องกันการทุจริต 76.34 87.50 + 11 
 ค่าคะแนนถ่วงน  าหนัก 88.18 93.19  
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         3.3 ปฏิทินการประเมิน ITA Online ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ขั้นตอน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ช่วงเตรียมความพร้อมประเมิน          
การเผยแพร่ปฏิทินการประเมิน          
การเผยแพร่คู่มือรายละเอียดการประเมิน          
ช่วงด าเนินการประเมิน          
การลงทะเบยีนเข้าสูร่ะบบ          
การระบุข้อมลูผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายใน/ภายนอก          
การเก็บรวบรวมข้อมลูตามแบบวัด IIT และแบบวัด EIT          
การรายงานข้อมลูตามแบบวัด OIT          
การตรวจสอบและให้คะแนนแบบวัด OIT          
การชี้แจงเพ่ิมเตมิและยืนยันผลแบบวัด OIT          
การประมวลผลการประเมิน          
การจัดท ารายงานผลการประเมิน          
ช่วงเผยแพร่ผลการประเมิน          
การน าเสนอผลการประเมินต่อคณะอนุกรรมการและ 
คณะกรรมการ 

         

การประกาศและเผยแพร่รายงานผลการประเมิน          
 
*ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 
                 3.4 แนวทางการประเมินฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

แบบ น  าหนัก ตัวชี วัด ตัวชี วัดย่อย จ านวนข้อค าถาม 

IIT 30 

การปฏิบัตหิน้าท่ี - 6 
การใช้งบประมาณ - 6 

การใช้อ านาจ - 6 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ - 6 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต - 6 

EIT 30 
คุณภาพการด าเนินงาน - 5 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร - 5 
การปรับปรุงการท างาน - 5 

OIT 40 

การเปิดเผยข้อมลู 

ข้อมูลพื นฐาน 9 
การบริหารงาน 8 

การบริหารเงินงบประมาณ 7 
การบริหารและการพัฒนา 

ทรัพยากรบุคคล 
4 

การส่งเสริมความโปร่งใส 5 

การป้องกันการทุจริต 

การด าเนินการเพื่อป้องกัน 
การทุจริต 

8 

มาตรการภายในเพ่ือ 
ป้องกันการทุจริต 

7 
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  3.3 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ระนอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
        ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดแนวทางการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลง
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงน ามาสู่การจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ครั้งนี้ 
        แผนปฏิบัติการการป้องกันฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก 
ดังนี้ 
   1) การด าเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
        2) การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
        3) การด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
        4) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาและส านักงาน              
เขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 
  ในภาพรวมของแผนปฏิบัติการฯ สพฐ. จัดท าโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ              
ธรรมาภิบาลในส านักงานและสถานศึกษา ก าหนดกิจกรรม ไว้ 17 กิจกรรม และหนึ่งใน 17 กิจกรรม มีกิจกรรม
เสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ก าหนดกิจกรรม
ย่อยในการบริหารจัดการโครงการดังกล่าว 
  3.4 สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระนอง ประจ าปี พ.ศ. 2563  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ก าหนดความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
จ านวน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
  1. การเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว 
  2. การจัดการจัดท าแผนงานโครงการไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
  3. พัสดุที่ได้มาไม่มีคุณภาพ 

ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) ความรุนแรงของผลกระทบ (Impsct) ของแต่ละ 
ปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบจอง
ความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่ง
จะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
 
 
 
 
 
 



 
 
ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
1 การเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว 3 2 6 2 
2 การจัดการจัดท าแผนงานโครงการไม่สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ 
5 2 10 1 

3 พัสดุที่ได้มาไม่มีคุณภาพ 3 2 6 3 
 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
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                                  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

  

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา 
  น าเสนอ  

4.1 คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อวิเคราะห์ภารกิจ กิจกรรมท า 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

  4.2 คณะกรรมการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี)  

 

 

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

 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต/ 
คณะกรรมการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ครั้งที่  1/2564 
เมื่อวันที่  10  มีนาคม  2564 

ณ  ห้องประชุมปะการัง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
----------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
  1. นางสุทธิรา  หงษ์เจริญ     รองผู้อ านวยการ สพป.ระนอง     รองประธานกรรมการ 
  2. นางรัชฎาภรณ์ กฤติยาโชตปิกรณ์  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ          กรรมการ 
  3. นางอรุณศรี  ศิลาพันธ์               ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน       กรรมการ 
  4. นางสาวธนพร  กุลสวัสดิ์            ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน              กรรมการ 
  5. นางภัทรานิษฐ์  อักษรพิบูลย์       นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
                         แทน นางสาวพนิตนันท์  เพชรนาค ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล        กรรมการ 
  6. นายปรีชาพล  ทองพลอย          ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ            กรรมการ 
  7. นายษณกร  เสนาะเสียง           ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่ม DLICT            กรรมการ 
  8. นางสาววันเพ็ญ  คชการ           ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการ 
  9. นางปรารถนา  แสงระวี            นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
  1. นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อ านวยการ สพป.ระนอง       ไปราชการ 
  2. นางวันดี  ละศรีจันทร์  รองผู้อ านวยการ สพป.ระนอง      ไปราชการ 
  3. นายภพเดชา  บุญศรี  รองผู้อ านวยการ สพป.ระนอง      ไปราชการ 
  4. นางนวลจิรา  ธรรมสิริพร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมฯ     ไปราชการ 
  5. นางวราพร  แสงแป้น  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ            ลากิจ 

เริ่มประชุมเวลา  14.00 น. 

  ที่ประชุมพร้อมแล้ว นางสุทธิรา  หงษ์เจริญ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

  1.1 การสอบ O-Net  

        1) วันที่ 13   มีนาคม 2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

        2) วันที่ 13 - 14 มีนาคม 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

  1.2 ประธานขอบคุณทุกคนที่ร่วมจัดสถานที่ 

  ที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ 
  ประธาน มอบหมาย นางปรารถนา  แสงระวี  กรรมการและเลขานุการ ชี้แจง 
  นางปรารถนา  แสงระวี  กรรการและเลขานุการ ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ 
  3.1  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  

ที ่ ตัวชี้วัด คะแนนที่ได้ เครื่องมือ ค่าน้ าหนัก 
คะแนน 

หลังถ่วงน้ าหนัก 
1 การปฏิบัติหน้าท่ี 97.74  

 
IIT 

 
 

30 

 
 

29.21 
2 การใช้งบประมาณ 96.24 
3 การใช้อ านาจ 98.21 
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 97.95 
5 การแก้ไขปัญหาทุจริต 96.70 
6 คุณภาพการด าเนินงาน 97.54  

EIT 
 

30 
 

29.46 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 97.43 
8 การปรบัปรุงระบบการท างาน 99.68 
9 การเปิดเผยข้อมูล 88.70  

 
 
 

OIT 

 
 
 
 

40 

 
 
 
 

35.24 

9.1 ข้อมลูพื้นฐาน 77.78 
9.2 การบริหารงาน 100.00 
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 85.71 
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100.00 
9.5 การส่งเสรมิความโปร่งใส 80.00 

10 การป้องกันการทจุริต 87.50 
10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 75.00 
10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกนัการทุจริต 100.00 

คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา Online 100 93.91 
 

เมื่อพิจารณาแล้ว พบว่า ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวนทั้งสิ้น 225 เขต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีผลการประเมินอยู่ในอันดับ ที่ 41 ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 
93.91   ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับ A   

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาระนอง รายตัวชี้วัดและ(ตัวชี้วัดย่อย) โดยภาพรวม ตัวช้ีวัดการปรับปรุงระบบการท างาน   ได้
คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 99.60 และตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล (ข้อมูลพื้นฐาน) ได้คะแนนต่ าสุด ร้อยละ
เฉลี่ย 77.78 และตัวช้ีวัดป้องกันการทุจริต (การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต) ร้อยละเฉลี่ย 75.00 
 
  ที่ประชุม รับทราบ 
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          3.2 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 จ าแนกตาม
ตัวชี้วัด   
  

ที ่ ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 การพัฒนา 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 93.29 97.74 + 4 
2 การใช้งบประมาณ 98.06 96.24 - 2 
3 การใช้อ านาจ 99.22 98.21 - 1 
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 98.96 97.95 - 1 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 99.01 96.70 - 2 
6 คุณภาพการด าเนินงาน 89.62 97.34 + 8 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 79.48 97.43 + 18 
8 การปรับปรุงระบบการท างาน 74.41 99.60 + 25 
9 การเปิดเผยข้อมูล 94.25 88.70 - 6 
10 การป้องกันการทุจริต 76.34 87.50 + 11 
 ค่าคะแนนถ่วงน  าหนัก 88.18 93.19  

   
ที่ประชุม รับทราบ 

 
         3.3 ปฏิทินการประเมิน ITA Online ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ขั้นตอน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ช่วงเตรียมความพร้อมประเมิน          
การเผยแพร่ปฏิทินการประเมิน          
การเผยแพร่คู่มือรายละเอียดการประเมิน          
ช่วงด าเนินการประเมิน          
การลงทะเบยีนเข้าสูร่ะบบ          
การระบุข้อมลูผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายใน/ภายนอก          
การเก็บรวบรวมข้อมลูตามแบบวัด IIT และแบบวัด EIT          
การรายงานข้อมลูตามแบบวัด OIT          
การตรวจสอบและให้คะแนนแบบวัด OIT          
การชี้แจงเพ่ิมเตมิและยืนยันผลแบบวัด OIT          
การประมวลผลการประเมิน          
การจัดท ารายงานผลการประเมิน          
ช่วงเผยแพร่ผลการประเมิน          
การน าเสนอผลการประเมินต่อคณะอนุกรรมการและ 
คณะกรรมการ 

         

การประกาศและเผยแพร่รายงานผลการประเมิน          
 
*ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
  ที่ประชุม รับทราบ 
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                 3.4 แนวทางการประเมินฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังคงใช้แนวทางการประเมินฯ 
เหมือนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แบบ น  าหนัก ตัวชี วัด ตัวชี วัดย่อย จ านวนข้อค าถาม 

IIT 30 

การปฏิบัตหิน้าท่ี - 6 
การใช้งบประมาณ - 6 

การใช้อ านาจ - 6 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ - 6 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต - 6 

EIT 30 
คุณภาพการด าเนินงาน - 5 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร - 5 
การปรับปรุงการท างาน - 5 

OIT 40 

การเปิดเผยข้อมลู 

ข้อมูลพื นฐาน 9 
การบริหารงาน 8 

การบริหารเงินงบประมาณ 7 
การบริหารและการพัฒนา 

ทรัพยากรบคุคล 
4 

การส่งเสริมความโปร่งใส 5 

การป้องกันการทุจริต 

การด าเนินการเพื่อป้องกัน 
การทุจริต 

8 

มาตรการภายในเพ่ือ 
ป้องกันการทุจริต 

7 

 
  ที่ประชุม รับทราบ 
  3.3 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ระนอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
        ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดแนวทางการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลง
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงน ามาสู่การจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ครั้งนี้ 
        แผนปฏิบัติการการป้องกันฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก 
ดังนี้ 
   1) การด าเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
        2) การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
        3) การด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
        4) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาและส านักงาน              
เขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 
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  ในภาพรวมของแผนปฏิบัติการฯ สพฐ. จัดท าโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ              
ธรรมาภิบาลในส านักงานและสถานศึกษา ก าหนดกิจกรรม ไว้ 17 กิจกรรม และหนึ่งใน 17 กิจกรรม มีกิจกรรม
เสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ก าหนดกิจกรรม
ย่อยในการบริหารจัดการโครงการดังกล่าว 
  ที่ประชุม รับทราบ 
  3.4 คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
        กลุ่มอ านวยการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหน้าที่ วิเคราะห์ภารกิจ 
กิจกรรม สร้างจิตส านึก ป้องกันการทุจริต และจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระนอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียด
ค าสั่งดังเอกสารแนบท้าย  
  3.5 คณะกรรมการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

      กลุ่มอ านวยการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหน้าที่ วิเคราะห์ความ
เสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา 

เลขานุการ น าเสนอ  
4.1 คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อวิเคราะห์ 

ภารกิจ กิจกรรมท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ที่ประชุม  เห็นควรพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กิจกรรม และ
งบประมาณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
งบประมาณ 200,000 บาท 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ใช้ไป 

 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
หน่วยนับ จ านวน 

1 กิจกรรม 
-ประชุมขับเคลื่อนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 
-ร้อยละของบุคลากรทาง
การศึกษา มีจิตส านึก 
เสรมิสร้างวัฒนธรรมค่านิยม
ในการปฏิบัติงานด้วยความ
สุจรติโปร่งใส จนกลายเป็น
ค่านิยมหลักขององค์กร   

คน 95 4,000 4,000 - 

2 กิจกรรม เสริมสร้างการคิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

-ร้อยละผู้เข้าอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจ คิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม 
สามารถน าไปเป็นแนวทางใน 

คน 150 35,000 34,000 1,000 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ใช้ไป 

 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
หน่วยนับ จ านวน 

 
การป้องกันปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน ใน
การปฏิบัตริาชการได ้

  
  

 

3 กิจกรรม พัฒนาเว็บไซต์หน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัด เพื่อรองรับ
การประเมิน ITA 

-ร้ อ ย ล ะ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ทุ ก
โรงเรียนได้รับการพัฒนา
ใ ห้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น  เ พื่ อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ข่าวสารของโรงเรียนและ
รองรับการประเมิน ITA 
สถานศึกษา 

 ร้อยละ 90 10,000 10,000 - 

4  กิจกรรมพัฒนาคน พัฒนางาน มุ่ง
สู่องค์กรคุณธรรม 

-ร้อยละของบุคลากรทาง
การศึกษา และ
ลูกจ้างประจ า ท่ีเข้าร่วม
โครงการได้มโีอกาส
แลกเปลีย่นความรู้และ
ประสบการณ์ร่วมกัน 
ผู้เข้าร่วมโครงการได้
เรียนรู้และเพิ่มเติมทักษะ
จากการทัศนศึกษาดูงาน
จากแหล่งเรยีนรู้ทีไ่ด้
ก าหนดไว ้

คน 95 151,000 151,000  

รวมงบประมาณ    200,000 199,,000 1,000 

ที่ประชุม ทบทวนโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ที่ได้รับงบประมาณ 200,000 บาท พบว่า ได้จัดกิจกรรม 4 กิจกรรม                            
ใช้งบประมาณ ไปทั้งสิ้น 199,,000 บาท คงเหลืองบประมาณจ านวน 1,000 บาท ที่ประชุม  พิจารณาผลการ
ด าเนินกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ขับเคลื่อน
การด าเนินงานเขตสุจริต ภายใต้องค์กรคุณธรรม  บุคลากรสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวมได้ บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตนเอง และน าผลไปพัฒนางานของตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ        
สามารถยกระดับผลการประเมินอยู่ในระดับดี ส าหรับบางกิจกรรม เห็นควรให้ท าต่อเนื่อง ได้แก่ กิจกรรมพัฒนา
คน พัฒนางานมุ่งสู่องค์กรคุณธรรม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่ากิจกรรม ที่ 1, 3 และ 4 ควรด าเนินการ
ต่อไป แต่ให้ปรับเปลี่ยนชื่อกิจกรรมและเสนอกิจกรรมใหม่ จ านวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ใช้ไป 

 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
หน่วยนับ จ านวน 

1  กิจกรรม ประชุมทบทวนและ
ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

-ร้อยละของบุคลากรทาง
การศึกษา  

คน 60 3,000   

2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
จัดท าเว็บไซต์กลุ่ม/หน่วย 
 

ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ ของ
กลุ่ม/หน่วย 

ร้อยละ 90 2,000   

3 กิจกรรมตรวจสอบ ติดตาม 
ข้อมูลแต่ละตัวชี้วัด 
 

ระดับความส าเร็จชองการ 
Update ข้อมูลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการประเมินITA 

ร้อยละ  95 2,000   

4 กิจกรรมพัฒนาคน พัฒนางาน 
เพ่ือธ ารงองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบที่ยั่งยืน 

-ร้อยละของบุคลากรทาง
การศึกษา และลูกจ้างประจ า 
ที่เข้าร่วมโครงการได้มโีอกาส
แลกเปลีย่นความรู้และ
ประสบการณ์ร่วมกัน 
ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรยีนรู้
และเพิ่มเติมทักษะจากการ
ทัศนศึกษา     ดูงานจาก
แหล่งเรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว ้

ร้อยละ 60 190,000   

5 ประชุมสะท้อนผลและสรุปผล
การด าเนินงานการขับเคลื่อนเขต
สุจริต ประจ าปี 2564 

ร้อยละของบุคลากรทาง
การศึกษาและลูกจ้างประจ า
ได้ทราบผลการด าเนินงาน
และร่วมกันแลกเปลี่ยน
ขับเคลื่อนขับเคลื่อนเขตสุจรติ
ในปีต่อไป 

ร้อยละ 60 3,000   

รวมงบประมาณทั้งสิ้น   200,000   
  ที่ประชุม มีมติเห็นชอบตามเสนอ 
 4.2 คณะกรรมการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์                     
ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ที่ประชุม  เห็นควรพิจารณาทบทวนความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์                     
ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ก าหนดความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
  1. การเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว 
  2. การจัดการจัดท าแผนงานโครงการไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
  3. พัสดุที่ได้มาไม่มีคุณภาพ 

ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) ความรุนแรงของผลกระทบ (Impsct) ของแต่ละ 
ปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบจอง
ความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่ง
จะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
 
ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
1 การเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว 3 2 6 2 
2 การจัดการจัดท าแผนงานโครงการไม่สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ 
5 2 10 1 

3 พัสดุที่ได้มาไม่มีคุณภาพ 3 2 6 3 
 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

 คว
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                                  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-9- 
ที่ประชุม ทบทวนแล้ว วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 จ านวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ                           

( Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับ       
ใด ในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

 
ล าดับ 

 
ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต 

 
โอกาส 

 
ผลกระทบ 

คะแนน 
ระดับ 

ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(1) การประเมินความดีความชอบเพื่อเลื่อนเงินเดือนโดยไม่
เป็นธรรมเอื อประโยชน์แก่พวกพ้อง 

2 3 6 ปานกลาง 

(2) การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

1 5 5 ปานกลาง 

(3) การจงใจไม่ปฏิบัตติามกฎ ระเบยีบ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวกับพัสดุ การเงิน เพื่อเอื อประโยชน์ให้กับตนเองและ
ผู้อื่น 

1 5 5 ปานกลาง 

(4) การน ารถราชการ, บุคลากร, วัสดอุุปกรณ์ ของหน่วยงาน
ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว 

2 1 2 ต่ า 

 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
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โอกาสทีจ่ะเกิดความเสียหาย ( Impact) 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี)   

ประธาน แจ้งกรรมการและเลขานุการ บันทึกการประชุมและน าเสนอผู้อ านวยการส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เพื่อพิจารณาลงนามในแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และพิจารณาให้ความ
เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ประธาน ขอบคุณผู้มาประชุมทุกคน และปิดประชุม 
เลิกประชุมเวลา  16.30 น. 
 

                                                                  
(นางปรารถนา  แสงระวี)   
 ผู้จดรายงานการประชุม 

 

                                                                        
(นางสุทธิรา  หงษ์เจริญ) 

         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


