
การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บ ารุง) 

 โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บ ารุง) ได้ด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการ

ทุจริตโดยมีกิจกรรมที่จัดการความเสี่ยงของการด าเนินการที่ก่อให้เกิดหรือขัดกันระหว่างประโยชน์

ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานนี้ 

ที ่ กิจกรรมที่ด าเนินการ การขจัดความเสี่ยงการทุจริต 

1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 

พ.ศ.2565 เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง

เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียน

อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บ ารุง) 

1.ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสใน

การจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน 

2.ควบคุม ก ากับดูแลให้ข้ าราชการและ

บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนว

ทางการจัดซื้อจัดจ้างทุกกรณีอย่างเคร่งครัด 

2 การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต 

-อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้สอนในการ

ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

-จัดการเรียนการสอนต้านทุจริตศึกษาในทุก

ระดับชั้น 

-จัดโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 

-เข้ารับการก ากับติดตามดูแลการน า

หลักสูตรต้านทุจริตไปใช้ 

1.สร้างความรู้ความเข้าใจให้ครูที่ผ่านการ

อบรมตามหลักสูตรสามารถน าหลักสูตรต้าน

ทุจริตศึกษาไปใช้ในชั้นเรียนเพ่ือสร้างความรู้

ความเข้าใจในเรื่อง 

-มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
-มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่
ทนต่อการทุจริต 
-มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียง
ต่อต้านการทุจริต 
-มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
2 สร้างความรู้ ความเข้าใจให้นักเรียนทุกระดับชั้นผ่าน
กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรต้านทุจริต     
ศึกษาเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ 
 
 

 

 

 
 



โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บ ารุง) ได้ด าเนนิการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โดยมีกิจกรรมที่ขจัดความเสี่ยงของการด าเนินการที่ก่อให้เกิดหรือขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน

ร่วมและผลประโยคส่วนตนของหน่วยงานมี 

 

กิจกรรมที่ปฏิบัติดงันี ้

1.การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี พ.ศ.2565 เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ

ผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บ ารุง) 

กิจกรรมที่ 1 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนและควบคุม 

ก ากับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างทุกกรณีอย่าง

เคร่งครัด 

2.การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต 

กิจกรรมที่ 1 สร้างความรู้ ความเข้าใจให้นักเรียนทุกระดับชั้นผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนตาม

หลักสูตร ต้านทุจริต     ศึกษาเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 
 

 

 



 

 



 

 



 ภาพกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 



ภาพกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 

 
 

 
 

 

 



โครงการเสริมสร้าง กล่าวค าปฏิญาณโรงเรียนสุจริต 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการจัดท ารายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ

ซ้อนและแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๕ 
วันที ่๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ 

 
ผู้เข้าประชุม  
1.นายธรรมรงค์    เทพไพฑูรย์    ผู้อ านวยการโรงเรียน 
2.นางผ่องศรี  แผ่งยัง    คร ู
3.นางนุสมน ตกวุ่น    คร ู
4.นางสาวอมลรัตน์ โพธิสุวรรณ   คร ู
5.นางสาวฑีรณัท   ขันนาค   คร ู
6.นางสาวหทัยรัตน์ เขียวเพชร   คร ู
7.นางเยาวเรศ  สุทธิช่วย    คร ู
8นายไกวัล  ดิษฐล าภู    คร ู
9..นายปริญญา  บัวเสถียร   คร ู
10.นางสาวอินท์รวี นิลวิเชียร   คร ู
11..นายสุทธรัตน์  อินทรัตน์   คร ู
12.นางสาวมนฑกานต์ เรืองหิรัญ   คร ู
13.นางสาวพิมสาย  โคจรอมรเลิศ   คร ู
14.นาวสาวอรอุมา  นันชม   คร ู
15.นางสาวชญานี ธราพร    คร ู
16.นางสาวธนพรรณ มือสันทัด   คร ู
17.นางสาวทิพวรรณ นุ่นแก้ว   คร ู
18.นางสาวอุไรรัตน์ หัทไทย   ครูผู้ช่วย 
19.นายสมภพ มีสุข    ครูผู้ช่วย 
20.นายพศวีร์ อินทะโร    ครูผู้ช่วย 
21.นางสาวปทุมมา  ใจสวย   ครูผู้ช่วย 
22.นางสาวธนาภรณ์ ใกล้ชิด   ครูผู้ช่วย 
23.นางสาวเดือนฉาย   นิราศค า   ครูผู้ช่วย 
24.นางสายสุดา  มากสาขา    พนักงานราชการ 
25.นางสาวนาตยา เจียรศิริ    ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
26.นางสาวอรวรรณ ด าค า     เจ้าหน้าทีธุ่รการ 
 
 



ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
 ไม่มี 
เริ่มประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑ ขอให้ผู้รับผิดชอบประเมิน ITA ได้เตรียมความพร้อมเข้าประชุมการฝึกอบรมที่เขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต๑ และน าความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อคุณครูทุกท่าน 

๑.๒ ขอให้คณะครูและผู้รับผิดชอบด าเนินงานการประเมิน ITA ตามระยะเวลาอย่างเต็ม 
ความสามารถ 
 
 ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

- ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๓.๑  ให้ผู้รับผิดชอบเตรียมด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยการประเมินจะแบ่งเป็น 3  
ขั้นตอน ดังนี้ 

๑.การประเมินแบบ IIT การประเมินภายใน คณะครูและบุคลากรภายในโรงเรียนจะต้องท า 
แบบประเมินตนเองและจะต้องประเมินให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคม  

๒.การประเมินแบบ EIT การประเมินภายนอก บุคลากรภายนอกโรงเรียนที่เข้ามาติดต่อ 
ราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครองจะต้องตอบแบบประเมินความสุจริตและความโปร่งใสภายใน
องค์กรจากที่ได้รับบริการมีความเท่าเทียมกันหรือไหม  

๓.การประเมินแบบ OIT แบบตรวจการข้อมูลสาธารณะ จะต้องท าฐานข้อมูลของโรงเรียน  
งานทั้ง ๔ ฝ่าย แผนพัฒนาสถานศึกษา รายงานโครงการ รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ การเงินและการ
จัดซื้อจัดจ้างต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆที่เก่ียวข้องกับโรงเรียนสุจริต 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   ๔.๑ การจัดท ารายงานผลแบบประเมินโครงการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

- ไม่มี 
เลิกประชุมเวลา ๑๘.๓๐ 
 

 
    ปทุมมา  ใจสวย       ธรรมรงค์  เทพไพฑูรย์ 
      (นางสาวปทุมมา  ใจสวย)            (นายธรรมรงค์  เทพไพฑูรย์)  
        ผู้บันทึกการประชุม                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
   

 



 

ประชุมครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

 
 
 

 
 
 

 


