
 

 

การด าเนินการจัดการความเสี่ยง การทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
---------------------------------------------- 

 
ความเป็นมา 

   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 35  ได้ด าเนินการประเมินความเส่ียงท่ีอาจน าไปสู่การทุจริต 
หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
เพื่อใช้เป็นกรอบก าหนดทิศทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และเป็นข้อมูลในการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายส าคัญต่างๆ  ซึ่งคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันท่ี  11  
ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3  (พ.ศ. 2560 – 
2564)  ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand) ” 
ก าหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต  ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ 
ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  และ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย  โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะ  ท่ี ๓  คือ ประเทศ
ไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นท่ียอมรับจากท้ังภายในและ
ต่างประเทศ  
 

ความเสี่ยงการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ของ สพม.35 

ผลการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงของการด าเนินงานของ สพม.35 ท่ีอาจน าไปสู่การทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม    ดังนี้  

1. การปฏิบัติงานตามภารกิจของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  มีระดับความเส่ียงท่ีอาจ
น าไปสู่การทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
ซึ่งสามารถยอมรับความเส่ียงได้ แต่ควรมีมาตรการควบคุมความเส่ียง 

2. การใช้งบประมาณของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  มีความเส่ียงท่ีอาจน าไปสู่การ
ทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง
สามารถยอมรับความเส่ียงได้ แต่ควรมีมาตรการควบคุมความเส่ียง 

3. การใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีความเส่ียงท่ีอาจ
น าไปสู่การทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม อยู่ในระดับต่ า ซึ่ง
สามารถยอมรับความเส่ียงได้  



    2 
 

 
 
 
4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35   มีความเส่ียงท่ี

อาจน าไปสู่การทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยมีคะแนน
ระดับความเส่ียง 6.5  อยู่ในระดับ ปานกลาง ซึ่งสามารถยอมรับความเส่ียงได้ แต่ควรมีมาตรการควบคุมความเส่ียง  
 5. การด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าท่ีของของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35   ใน
ประเด็นการปรับปรุงระบบการท างาน  และ การป้องกันการทุจริต  ยังมีจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง ท่ีเป็นความเส่ียงอยู่
ในระดับท่ีควรต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อลดความเส่ียงท่ีอาจ
น าไปสู่ปัญหาการเกิดการทุจริตหรือการขัดกันของผลประโยชน์ในการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าท่ี   

 
แนวทางการด าเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ของ สพม.35    

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ได้น าผลการประเมินความเส่ียงของการด าเนินงานของ 
สพม.35 ท่ีอาจน าไปสู่การทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม      
มาเป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยจัดท าโครงการ/กิจกรรม ท่ีเป็นการปรับปรุง
พัฒนาให้ครอบคลุมในประเด็นท่ีเป็นความเส่ียง เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต สร้างวัฒนธรรมการ
ต่อต้านการทุจริต และพัฒนากลไกและกระบวนการด้านการป้องกันการทุจริต  ดังนี้   

1. ด าเนินการปรับปรุงระบบการท างาน เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยจะต้อง
ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานท้ังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและกระบวนการท างานให้ดีขึ้น เกิดความโปร่งใส และมีการ
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพื่อความสะดวกรวดเร็ว  

2. จะต้องเปิดโอกาสให้ท้ังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน การ
ด าเนินการ  การปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการท่ีแท้จริง   

3. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านการป้องกันการทุจริตให้มั่นคงและแข็งแรงยิ่งขึ้น ให้เจ้าหน้าท่ีมีทัศนคติ 
ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน  

4. ปรับปรุงและพัฒนามาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  โดยก าหนดขั้นตอนและวิธีการ การก ากับ
ติดตาม เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติและด าเนินการตามมาตรการให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน    
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การด าเนนิการเกี่ยวกบัการจัดการความเสีย่งการทุจรติ 
หรือผลประโยชนท์บัซ้อน  ของ สพม.35 

------------------------------------------ 
 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ได้ด าเนินการ เพื่อจัดการความเส่ียงการทุจริต หรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน   ดังนี้  

 
1. ด าเนินการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน  โดย แต่งต้ังคณะกรรมการ
วิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   

2. น าผลการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35  มาเป็นกรอบและแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  โดยก าหนดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการฯ ให้สอดคล้องกับความเส่ียงการทุจริต 
หรือผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดจากการประเมินฯ เพื่อขจัดความเส่ียงในกรณีท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

3. ด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการฯ เพื่อขจัดความเส่ียงในกรณีท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต 
หรือผลประโยชน์ทับซ้อน  

 
 

การด าเนนิการโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏบิัตกิารป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  
 

โครงการ : เสริมสร้างคณุธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาล ในสถานศกึษา   
 
1. กิจกรรม : เสริมสร้างธรรมาภบิาลในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สุจริต) 

1.1 กิจกรรม ประกาศเจตจ านงการบริหารด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต  และ ประกาศนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35    

 
การด าเนินงาน 
ให้ผู้บริหารสูงสุดของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (คนปัจจุบัน)  ประกาศเจตจ านง

สุจริตและนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
ต่อหน้า ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
35      

ผลการด าเนินการ  
 1. ผู้บริหารสูงสุดของ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (คนปัจจุบัน) ประกาศเจตจ านง
สุจริตในการบริหารงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  จ านวน  3  ภาษา   เมื่อวันท่ี  20 
กันยายน 2562  
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2. ผู้บริหารสูงสุดของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (คนปัจจุบัน)  ประกาศเจตจ านง

สุจริตและนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
ต่อหน้า ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา    
เขต 35  เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุมปันเจิง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35    
 

ภาพการด าเนินกิจกรรม 
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1.2 กิจกรรม  เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใส   

การด าเนินงาน 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  ให้กับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้าง ในสังกัด สพม. 35  ทุกคน  

2. บรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ  ในเรื่อง 
 2.1  องค์กรกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร 
 2.2  ธรรมาภิบาล กับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร  
 2.3  การสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   
 2.4  การสร้างเครือข่าย และการบริหารจัดการองค์กร  
3. ท ากิจกรรม การพัฒนาคุณภาพและสร้างนวัตกรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)   

ผลการด าเนินการ  

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ในสังกัด สพม. 35  จ านวน  65  คน  เข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  ในวันท่ี 2 กรกฎาคม 2563  ณ ล าปางรีสอร์ท จังหวัดล าปาง   

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ในสังกัด สพม. 35 ท่ีเข้าร่วมประชุมฯ มีความรู้ ความ
เข้าใจ ในเรื่อง ธรรมาภิบาล คุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร  การพัฒนาและการบริหารจัดการองค์กร  

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ในสังกัด สพม. 35  มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงาน
อย่างสุจริต   

4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ในสังกัด สพม. 35 ท่ีเข้าร่วมประชุมฯ มีความตระหนักรู้
ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส  และพร้อมท่ีจะร่วมในการพัฒนาองค์กร  
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1.3  กิจกรรม  เสริมสร้างพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม  และการปรับฐานความคิดการแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  

การด าเนินงาน 

1. จัดอบรมเสริมสร้างพัฒนา วินัย คุณธรรม จริยธรรม และปรับฐานความคิดการแยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  ให้กับ ข้าราชการครู ในสังกัด    

2. บรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ  และความตระหนักรู้ ในเรื่อง 
 2.1  สถานการณ์ทุจริตของประเทศไทย  
 2.2  การแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2.3  วินัย และการรักษาวินัย    
 2.4  คุณธรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพ ส าหรับข้าราชการครู    

ผลการด าเนินการ  

1. ข้าราชการครู (ครูผู้ช่วย) ในสังกัด สพม. 35  จังหวัดล าพูน  จ านวน  43  คน  เข้ารับการอบรมพัฒนาฯ 
ในวันท่ี 15 มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน   

2. ข้าราชการครู (ครูผู้ช่วย)  ในสังกัด สพม. 35  จังหวัดล าปาง จ านวน  52  คน  เข้ารับการอบรมพัฒนาฯ 
ในวันท่ี 20 มิถุนายน 2563  ณ ห้องปันเจิง  สพม.35    

3. ข้าราชการครู ท่ีเข้ารับการอบรมพัฒนาฯ  มีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักรู้ ในเรื่อง การแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  วินัย และการรักษาวินัย   คุณธรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ส าหรับข้าราชการครู    

    
ภาพการด าเนินกิจกรรม 
 
การอบรมพัฒนาฯ ในวันท่ี 15 มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัด

ล าพูน   
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การอบรมพัฒนาฯ ในวันท่ี 20 มิถุนายน 2563  ณ ห้องปันเจิง  สพม.35    
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