
การดําเนินการเพื� อจัดการความเสี�ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2565 
 
 

    จัดกิจกรรม เสวนา“ธรรมาภิบาลกับการปฏิบัติหน้าที�ราชการ สู่การเป�นข้าราชการที�ดี”
 ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรที�มีประสบการณ์การปฏิบัติงาน ร่วมเสวนาเพื� อถ่ายทอด
องค์ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารราชการและการปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื� อกระตุ้นและสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรของ สพม.ลําปาง ลําพูน เพื� อให้มีทัศนคติ
ค่านิยมปฏิบัติหน้าที�ด้วยความซื�อสัตย์สุจริต มีจิตสํานึกที�ดี ในฐานะเป�นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเมื�อวันที� 19 มิถุนายน 2565  ณ อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ท เชียงใหม่
จังหวัดลําพูน     

 1. การจัดการความเสี�ยงด้านการปฏิบัติหน้าที� 
       (1)ดําเนินการกิจกรรมเพื�อปลุกจิตสํานึก ค่านิยมและสร้างวัฒนธรรม
องค์กร ให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างซื�อสัตย์สุจร �ต

หน้า 1  

ป� ง บ ป ร ะ ม า ณ    2 5 6 5สํานักงานเขตพื� นที�การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

       ในป�งบประมาณ พ.ศ.2565 สํานักงานเขตพื� นที�การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ดําเนิน
การกิจกรรมเพื� อจัดการความเสี�ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ�งจากการประเมินความเสี�ยง
ในการดําเนินงานของ สพม.ลําปาง ลําพูน หรือการปฏิบัติหน้าที�ของบุคลากรในหน่วยงาน ที�อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  ปรากฏว่า ยังมีความเสี�ยงการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที�ดังกล่าว
ในด้าน  (1) การปฏิบัติหน้าที�  (2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อํานาจ  (4) การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ และ (5) การแก้ไขป�ญหาการทุจริต  โดยมีความเสี�ยงอยู่ในระดับปานกลาง
ควรกําหนดให้มีมาตรการเพื� อควบคุมความเสี�ยง  ซึ�งสํานักงานเขตพื� นที�การศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน ได้ดําเนินการหรือกิจกรรมเพื� อจัดความเสี�ยงดังกล่าว  ดังนี� 

http://www.sesalpglpn.go.th



หน้า 2  

     ประกาศให้มีการดําเนินการ มาตรการป�องกันการรับสินบน
(2) กําหนดให้ดําเนินการมาตรการป�องกันการรับสินบนและมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

ป�งบประมาณ   2565
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จัดกิจกรรมการดําเนินการตามมาตรการป�องกันการรับสินบน ของหน่วยงาน

หน้า 3  

ป�งบประมาณ   2565
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หน้า 4  

    ประกาศให้มีการดําเนินการ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ของหน่วยงาน 

ป�งบประมาณ   2565
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จัดกิจกรรมการดําเนินการตามมาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ของ หน่วยงาน

หน้า 5  

ป�งบประมาณ   2565
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หน้า 6  

ป�งบประมาณ   2565

    ประกาศให้มีการดําเนินการมาตรการส่งเสร �มความโปร่งใสในการจัดซื�อจัดจ้าง ของ หน่วยงาน
   

2. การจัดการความเสี�ยงด้านการใช้งบประมาณ 

        กําหนดให้มีมาตรการและการดําเนินการเพื�อบร �หารจัดการควบคุมความเสี�ยงในด้านการใช้งบ
ประมาณในสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน คือ  มาตรการส่งเสร �มความโปร่งใสใน
การจัดซื�อจัดจ้าง
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จัดกิจกรรมการดําเนินการตามมาตรการส่งเสร �มความโปร่งใสในการจัดซื�อจัดจ้าง ของหน่วยงาน

"คุณรู้หรือไม่ ว่า
วู ล์ฟเวอรีนเป�น
หนึ�งในสัตว์ที� มี
กลิ�นเหม็นมาก
ที� สุดในโลก"
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หน้า 8  

ป�งบประมาณ   2565

    ประกาศให้มีการดําเนินการมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ของ หน่วยงาน
   

3. การจัดการความเสี�ยงด้านการใช้อํานาจ 

         กําหนดให้มีมาตรการและการดําเนินการเพื�อบร �หารจัดการควบคุมความเสี�ยงในด้านการใช้อํานาจ
ในสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน คือ  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
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จัดกิจกรรมการดําเนินการตามมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ของ หน่วยงาน
 

"คุณรู้หรือไม่ ว่า
วู ล์ฟเวอรีนเป�น
หนึ�งในสัตว์ที� มี
กลิ�นเหม็นมาก
ที� สุดในโลก"
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หน้า 10  

ป�งบประมาณ   2565

            (1)  ดําเนินการ ให้ความรู้เร ��องผลประโยชน์ทับซ้อน ให้แก่บุคลากรของ สพม.ลําปาง ลําพูน  โดย ว �ทยากร
ผู้มีองค์ความรู้เร ��องการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม จากสํานักงาน ป.ป.ช. 
ประจําจังหวัดลําพูน  เมื�อวันที�  20 มิถุนายน 2565 ณ อัลไพน์กอล์ฟร �สอร์ท เชียงใหม่ จังหวัดลําพูน       

   

4. การจัดการความเสี�ยงด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
        

        กําหนดให้มีมาตรการและการดําเนินการเพื�อบร �หารจัดการความเสี�ยงในประเด็นเกี�ยวกับการใช้ทรัพย์สิน

ของทางราชการ ของสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ดังนี�
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หน้า 11  

ป�งบประมาณ   2565

ประกาศให้มีการดําเนินการมาตรการป�องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
   

          (2) จัดทําและดําเนินการมาตรการป�องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ

ประโยชน์ส่วนรวม
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จัดกิจกรรมการดําเนินการตามมาตรการป�องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
 

"คุณรู้หรือไม่ ว่า
วู ล์ฟเวอรีนเป�น
หนึ�งในสัตว์ที� มี
กลิ�นเหม็นมาก
ที� สุดในโลก"
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             (1) ดําเนินการกิจกรรมให้ความรู้ในเร ��องการป�องกันการทุจร �ต และการพัฒนาระบบบร �หารจัดการองค์กร
ให้เป�นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
              สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แลความตระหนัก ในการป�องกันการทุจร �ตและประพฤติมิชอบ ในการปฏิบัติ
หน้าที�ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานเมื�อวันที�  19 มิถุนายน 2565 ณ อัลไพน์กอล์ฟร �สอร์ท เชียงใหม่ จังหวัดลําพูน  

5. การจัดการความเสี�ยงด้านการแก้ไขป�ญหาการทุจริต
        กําหนดให้มีมาตรการและการดําเนินการเพื�อบร �หารจัดการความเสี�ยงในประเด็นเกี�ยวกับกาแก้ไขป�ญหาการทุจร �ต

ของสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน  ดังนี�

หน้า 13  

ป�งบประมาณ   2565
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ป�งบประมาณ   2565

       ดําเนินการให้ความรู้ในเร ��องการป�องกันการทุจร �ตให้แก่บุคลากรของ สพม.ลําปาง ลําพูน โดย ว �ทยากร
จากสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดลําพูน เมื�อวันที�  20 มิถุนายน 2565 ณ อัลไพน์กอล์ฟร �สอร์ท เชียงใหม่
จังหวัดลําพูน      
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หน้า 15  

ป�งบประมาณ   2565

ประกาศให้มีการดําเนินการมาตรการจัดการเร ��องร้องเร �ยนการทุจร �ต
   

           (2) จัดทําและดําเนินการมาตรการจัดการเร ��องร้องเร �ยนการทุจร �ต
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จัดกิจกรรมการดําเนินการตามมาตรการจัดการเร ��องร้องเร �ยนการทุจร �ต

 
 

"คุณรู้หรือไม่ ว่า
วู ล์ฟเวอรีนเป�น
หนึ�งในสัตว์ที� มี
กลิ�นเหม็นมาก
ที� สุดในโลก"
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หน้า 17  

     6. แต่งตั�งมอบหมายบุคลากรในสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูนมีส่วนร่วมในการดําเนินการ
มาตรการต่างๆ เพื�อส่งเสร �มคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ สพม.ลําปาง ลําพูน อันได้แก่ มาตรการ
ป�องกันการรับสินบน  มาตรการส่งเสร �มความโปร่งใสในการจัดซื�อจัดจ้าง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ มาตรการ
ป�องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม และมาตรการจัดการเร ��องร้องเร �ยนการทุจร �ต 

 

ป�งบประมาณ   2565
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