
 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้นำผลของการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
การทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มากำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการ
ป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ  
ที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย เพื่อบรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

มิถุนายน 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

                                                                                                             หน้า 

คำนำ 

- การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน    1 
           ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

- การดำเนินการจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                2 
 

- การจัดกิจกรรมเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต       2 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- งานที่เก่ียวข้องกับคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ การใช้เวลาราชการ        

ในการทำกิจธุระส่วนตัว เช่น การไปพบแพทย์ การรับประทานอาหารก่อนเวลาพักเท่ียง ไปรับลูกท่ีโรงเรียนก่อน
เวลาเลิกงาน  

- งานที่เก่ียวข้องกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น การนำครุภัณฑ์ของราชการไปใช้ใน 
งานส่วนตัว การใช้วัสดุของราชการเพ่ือทำงานส่วนตัว 

- งานที่เก่ียวข้องกับจิตสาธารณ เช่น การใช้สาธารณูปโภคโดยประหยัด การใช้วัสดุที่เป็น 
มิตรกับสิ่งแวดดล้อม 

2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - การปฏิบัติงานไม่เต็มเวลา 

- การลงเวลาปฏิบัติราชการไม่ตรงกับความเป็นจริง 
- มาตรการประหยัดพลังงาน 
- การใช้ทรัพย์สินของราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 
- การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่บุคคลที่คุ้นเคย 

3) ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
- ปฏิบัติงานไม่เสร็จตามปฏิทินที่กำหนดไว้ 
- ผู้มาติดต่อราชการต้องซื้อสินค้าเพ่ือให้ได้รับการบริการที่ดี 
- ไม่ได้รับความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือจากผู้มาติดต่อราชการ 
- สูญเสียงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
- สูญเสียงบประมาณค่าสาธารณูปโภคมากเกินความจำเป็น 

4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
(1) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 18 รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ ได้แก่ 
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากร  
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากร  

 (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน ได้แก่  
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- การให้ความรู้กับบุคลากรโดยการแจ้งเวียนเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงานที่อาจเกิด 

ผลประโยชน์ทับซ้อน  
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง  
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการผลประโยชน์ทับซ้อน  

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงของบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 พบว่า 
ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง มี 4 ประการ ได้แก่ 

1. การใช้เวลาราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
2. เรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจำกผู้มาติดต่อราชการ 
3. การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน 
4. การใช้ไฟฟ้าสำนักงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  จึงได้กำหนดมาตรการในการดำเนินงาน        
เพ่ือป้องกันการเกิดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. สร้างจิตสำนึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
2. กำหนดข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงาน 
3. ยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลบุคลากรที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
4. มีบทลงโทษกับบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง 
5. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ

และต่อเนื่อง 
6. จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากร 
7. การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร 
8. เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากร 
9. สร้างความตระหนักในการดูแล รักษาสมบัติของส่วนรวม 

                   10. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 

การจัดกิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

การทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้  
- การประกาศเจตจำนงสุจริต วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 และจัดกิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติ(พัฒนาจิตอาษา)แก่บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563  ณ สำนักงาน 
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เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 พร้อมประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน ตามกฎหมาย ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ซึ่งเป็น หนึ่งในกิจกรรม 
“โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม” ประกาศเขตสุจริตและองค์กรคุณธรรม โดยมนีายสมศักดิ์ ทองเนียม 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กล่าวนำ ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ณ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 



 



 
 



 
 



 
 
 



- จัดประชุมพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยมีการจัดประชุมพัฒนาบุคลากรในสังกัดเป็นประจำ 
ทุกเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต  18   ในการประชุม ทุกครั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เป็นประธานใน
การประชุม และชี้แจงถึงข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงาน สร้างจิตสำนึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ยกย่อง ชมเชย     
ให้ รางวัลบุคลากรที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างความตระหนักในการดูแลรักษาสมบัติของส่วนรวม 



 
 

 



- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในวันที่ 15 
มิถุนายน 2563 โดยนายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เป็น
ประธานเปิดการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการ
ครูในสังกัดได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ความพอเพียง ความกตัญญูความ ซื่อสัตย์สุจริต         
ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม เป็นการสร้างคนดีให้กับบ้านเมือง และเพ่ือพัฒนาองค์กรคุณธรรม ณ 
ห้องประชุมชั้นตั้งเทวาประสิทธิ์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 
 



 
 
 
 
 



- ช่องทางการร้องเรียน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จัดให้มีช่องทางเพ่ือให้ 
ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียทั้งภายในและภายนอก ร้องเรียนเกี่ยวกับการผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน การติดต่อ 
สอบถามข้อมูลข่าวสารต่างๆ การแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทางเว็บไซต์ของ สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   

 



 

 

 

 

 

 

 

 


