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ค ำน ำ 

 รายงานผลการด าเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย     
ได้จัดท ารายงานขึ้นจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเปิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพ่ือก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการ
ป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่
เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยนอกจากนี้ ยังน าความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้
มาท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายอีกด้วย
เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำหนองคำย  
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สว่นที่ 1 
บทน ำ  

๑. หลักการและเหตุผล 
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ งเพราะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วน

บุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแชงการใช้ดุลยพินิจใน
กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความ
เป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผล
ประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของ
ผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสใน
อนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่มกลางผู้ที่จงใจกระท าผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่
เจตนา หรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต  หรือถูก
ลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซอน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflict of interest : CO!) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ อีกด้วย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับช้อนตาม
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  

การวิเคราะห์ความสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและ
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : s) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจ
ในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้และการ
ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้างองค์กร 
ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 

๒. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : 0) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผลการ
ปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ เทคโนโลยี 
หรือนวัตกรรมที่ใช้ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน 
เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการ
ด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดท ารายงานเพ่ือ
น ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม
กฎหมายระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย       
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หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญา          
ที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน  

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ

เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การ
ควบคุม ก ากับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 

๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือ 
สภาพการแข่งชัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น  

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวกรณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ 
พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบ
อยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่
เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลาย ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืน ๆ      
ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้
ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดย มิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม 
เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระท าแบบนี้เป็นการกระท าที่ผิด
ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็น
ระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท าให้เกิดความเสียหาย
จากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับช้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกลัชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของ
การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริต
มากเท่านั้น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มาด าเนินการ
วิ เคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
หนองคาย การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับช้อนนี้ จะช่วยให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
หนองคายทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท าให้ 

๑. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่
เพียงพอ 

๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่น

ในหลักธรรมาภิบาล  
พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริตและเพ่ือ

ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่
รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 

 

 



3 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะ

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์

ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัด
ท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชน 

3. ข้อมูลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
ข้อมูลทั่วไป 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 393 หมู่ 6 ต าบลหนองกอมเกาะ      

ถนนมิตรภาพ  อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  รหัสไปรษณีย์  43000 
โทรศัพท์   :   0-4242-1074   โทรสาร  :  0-4242-1094 
Web site  :   https://www.sesaonk.go.th/ e-mail  :  sesao.nongkhai@gmail.com 
 

 

 
พื้นที่บริการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย จัตการศึกษาระตับมัธยมศึกษาของพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย ดังนี้ 
ตารางที ่1 พ้ืนที่ให้บริการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน หลังคาเรือน เทศบาล อบต. ประชากร 
หนองคาย 9 62 678 180,281 19 48 517,219 

ข้อมูลส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

 

https://www.sesaonk.go.th/
mailto:sesao.nongkhai@gmail.com
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แผนที่โรงเรียนในจังหวัดหนองคาย 
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4. ภารกิจขององค์กร 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 
2)  พ.ศ. 2553  และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
แจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานดังกล่าว  
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4. ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7.  จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษารูปแบบที่
หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 10. ประสาน ส่งเสริมการด าเนินการของคณะอนุกรรมการและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจกรรมภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย  

วิสัยทัศน์ : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน 
พันธกิจ :    1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 

2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 

5. โครงสร้างการบริหารงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย มีการแบ่งโครงสร้างภายใน แบ่งเป็น 9 กลุ่ม ๑ หน่วย    

1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
2. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย 

โครงสร้างของการบริหารงานภายในองค์กรแบ่งเป็น 9 กลุ่ม ๑ หน่วย   ดังนี้ 
1. กลุ่มอ านวยการ   6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. กลุ่มนโยบายและแผน   7. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยนีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล   8. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  9. กลุ่มกฎหมายและคดี 
5. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 10. หน่วยตรวจสอบภายใน 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงดา้นผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
การวิเคราะห์ความสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความ

เสี่ยงต่าง ๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับความเสี่ยงโดย
ก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทu (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์
ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้เกณฑ์ระดับ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสทีเ่กิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก
ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทU (Impact) ของความ
เสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) ๑๕-๒๕ คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) ๙-๑๔ คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) ๔-๘ คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L) ๑-๓ คะแนน 
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ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profle) ที่ได้จากการพิจารณาจัด

ระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และ
ขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 

 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ( x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ 
(Likelihood x Impact) 

 

 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profileแบ่งพ้ืนที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ใน

การจัดแบ่ง ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 
เสี่ยงสูงมาก (Extream) ๑๕-๒๕ คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ า สีแดง 
เสี่ยงสูง (High) ๙-๑๔ คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 
ปานกลาง (Medium) ๔-๘ คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มี

มาตรการควบคุมความเสี่ยง 
สีเหลือง 

ต่ า (Low) ๑-๓ คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 
 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
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 ๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
 สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
หนองคาย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับช้อน ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร เรียงตามล าดับ ดังนี้ 

๑. ไม่ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
2. มาปฏิบัติงานไม่ตรงเวลา (มาสาย) ไม่อุทิศเวลาให้กับทางราชการ 
3. เลือกปฏิบัติกับผู้มาติดต่อราชการ เอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง 

  ๔. ขาดความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 ๕. รับสินบนจากผู้มาติดต่อราชการ 

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likeihood) และความรุนแรงของผลกระทU (Impact)ของ
แต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของ
ความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่ง
จะท าให้ทราบว่า มีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

ตัวชี้วัดที่ ๑ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความเสี่ยง 

ล าดับ
ความเสี่ยง 

1 ไม่ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามข้ันตอนและ 
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

2.15 2 4.30 1 

2 มาปฏิบัติงานไม่ตรงเวลา (มาสาย) ไม่อุทิศเวลา 
ให้กับทางราชการ 

2.04 2 4.08 2 

3 เลือกปฏิบัติกับผู้มาติดต่อราชการ เอื้อประโยชน์ 
ให้กับพวกพ้อง 

2.03 2 4.06 3 

4 ขาดความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 1.97 2 3.94 4 
5 รับสินบนจากผู้มาติดต่อราชการ 1.90 2 3.80 5 

 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
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จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์
ทับซ้อน ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ 

ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต จดัล าดับความเสี่ยง 

ไม่ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ (๑) ๔.๓๐ 

มาปฏิบัติงานไม่ตรงเวลา (มาสาย) ไม่อุทิศเวลาให้กับทางราชการ (๒) ๔.๐๘ 

เลือกปฏิบัติกับผู้มาติดต่อราชการ เอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง (๓) ๔.o๖ 

ขาดความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย (๔) ๓.๙๔ 

รับสินบนจากผู้มาติดต่อราชการ (๕) ๓.๘๐ 
 

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจ าแนกระบุความเสี่ยง คือ ระดับปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 

       เสี่ยงสูงมาก (Extreme)   

       เสี่ยงสูง (High)   

       ปานกลาง (Medium) 
ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยง 

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 

       ต่ า (Low)   
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แผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

ปัจจัยท่ีจะเกิด 
ควำมเสี่ยง 

โอกำสและผลกระทบ 
มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

โอกำส ผลกระทบ 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

๑.เลือกปฏิบัติกับผู้มาติดต่อ
ราชการ เอื้อประโยชน์ให้กับ
พวกพ้อง 
๒.ไม่ปฏิบัติงานหรือ
ด าเนินการตามขั้นตอนและ 
ระยะเวลาที่ก าหนดไว ้
๓.มาปฏิบัติงานไม่ตรงเวลา 
(มาสาย) ไม่อุทิศเวลาให้กับ
ทางราชการ 
๔.ขาดความรับผิดชอบต่องาน
ที่ได้รับมอบหมาย 
๕.รับสินบนจากผู้มาตดิต่อ
ราชการ 

2.51 
 
 

2.44 
 
 

2.40 
 
 

2.37 
 

2.35 

2 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

2 
 

2 

5.02 
 
 

4.88 
 
 

4.80 
 
 

4.74 
 

4.70 

กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
๑. กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกัน 
การทุจริต 
   -อบรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกัน
การทุจริต เสรมิสร้างการคดิแยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
๒. กิจกรรมการประเมิน ITA ส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษา 
   -จัดเตรียมข้อมูล (มอบหมายผูร้บัผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด OIT จ านวน ๒ ตัวช้ีวัดหลกั ๔๓ ตัวช้ีวัด
ย่อย) 
๓. กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมก ากบัติดตามการ 
เสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต และ
โรงเรียนสุจริต 

 

         
 
 
 
กลุ่มกฎหมาย 
และกลุม่นิเทศฯ 
 
 
 
ทุกกลุ่มงาน 
 
 
ทุกกลุ่มงาน 
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ส่วนท่ี ๒ 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
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ประเภทควำมเสี่ยง/
วัตถุประสงค ์

ปัจจัยเสี่ยง รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
โอกำส
คงเหลือ 

ผลกระทบ
คงเหลือ 

ระดับควำม
เสี่ยงที่เหลือ 

ปัญหำอุปสรรค 

๑.เลือกปฏิบัติกับผู้มาติดต่อ
ราชการ เอื้อประโยชน์ให้กับ
พวกพ้อง 
 
๒.ไม่ปฏิบัติงานหรือ
ด าเนินการตามขั้นตอนและ 
ระยะเวลาที่ก าหนดไว ้
 
๓.มาปฏิบัติงานไม่ตรงเวลา 
(มาสาย) ไม่อุทิศเวลาให้กับ
ทางราชการ 
 
๔.ขาดความรับผิดชอบต่อ
งานท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๕.รับสินบนจากผู้มาตดิต่อ
ราชการ 

บุคลากรบางส่วนอาจจะยังไม่เห็นด้วย
และไม่ให้ความสนใจกับการร่วม
กิจกรรม การอบรมสร้างความ
ตระหนักเท่าที่ควร  
 

 
 
 
 
 

กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๑. กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการ
ป้องกันการทุจริต 
   -อบรมสร้างความตระหนักรู้ในการ
ป้องกันการทุจริต เสริมสร้างการคดิ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม 
ผลการด าเนินการ 

   ท าให้บุคลกรที่เข้าร่วมอบรม มีความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายน่ารู้
เกี่ยวกับการปฏบิัติงาน ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน สร้างจิตส านึกให้บุคลากรมี
จิตส านึกที่ดแีละพฤติกรรมท่ีสามารถ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคไวรัส โคโรนา 
2019  ส่ ง ผ ล ให้ ก า รด า เ นิ น
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งบรรจุไว้ในแผน
โครงการไม่สามารถด าเนินการ
ได้ตามแผนหรือไม่เป็นไปตาม
กรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
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ประเภทควำมเสี่ยง/
วัตถุประสงค ์

ปัจจัยเสี่ยง รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
โอกำส
คงเหลือ 

ผลกระทบ
คงเหลือ 

ระดับควำม
เสี่ยงที่เหลือ 

ปัญหำอุปสรรค 

๒. กิจกรรมการประเมิน ITA ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
   -จัดเตรียมข้อมูล (มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด OIT จ านวน ๒ 
ตัวช้ีวัดหลัก ๔๓ ตัวช้ีวัดย่อย) 
ผลการด าเนินการ 

   จัดประชุมเกี่ยวกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and 
Transparency Assessment Online 
: ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 เพื่อสรา้งความรู้ ความ
เข้าใจให้กับบุคลากร ไดเ้ห็นถึง
ความส าคญัและตระหนักรู้ถึงปญัหา
และผลกระทบของการทุจริต รวมถึง
การปลูกฝังให้มีทัศนคติและค่านยิมที่ไม่
ยอมรับการทุจริต พร้อมกับจัดท าค าสั่ง
มอบหมายหน้าท่ีผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด 
OIT  
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ประเภทควำมเสี่ยง/
วัตถุประสงค ์

ปัจจัยเสี่ยง รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
โอกำส
คงเหลือ 

ผลกระทบ
คงเหลือ 

ระดับควำม
เสี่ยงที่เหลือ 

ปัญหำอุปสรรค 

๓. กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมก ากบั
ติดตามการเสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสจุริต และโรงเรียน
สุจรติ 
ผลการด าเนินการ 

   จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกสาธารณะ 
  - กิจกรรมจิตอาสา บ าเพ็ญประโยชน์
ในวันส าคัญ 
  - กิจกรรมท าบุญวันส าคัญทางศาสนา 
   บุคลากรในสังกัดมจีิตส านึกในการ
บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ มีความคดิริเริม่
สร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณะประโยชน์ตามความถนัด
และความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 
รวมทั้งเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ 
ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคมและ
มีจิตสาธารณะ 
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ส่วนท่ี 3  
ภาคผนวก 
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แบบรายงานผลการด าเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา 

จิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ เพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล   
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  จังหวัดหนองคาย 

****************** 

1.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 

ล าดับ วันที่จัดกิจกรรม ชื่อกิจกรรม และลักษณะกิจกรรมที่ด าเนินการ สถานที่จัดกิจกรรม จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
1. 4 พฤษภาคม 2565 “กิจกรรมจติอาสาปรับภมูิทัศน์ บริเวณอาคารสถานท่ีและถนนสาธารณะ

ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย” 
- บุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม โดยผ่านจุดคดักรอง /วัดอณุหภมูแิละ
สวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาทีท่ ากิจกรรม 
- บุคลากรทุกคน เข้าแถวด้านหนา้พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนากาธเิบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เพื่อ
ประธานในพิธีเปิดกรวย กล่าวน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ และ
ถวายความเคารพ  
- บุคลากรทุกท่าน ร่วมกันท าความสะอาดบริเวณ อาคารสถานท่ี โดยรอบ
ส านักงานและบริเวณถนนมิตรภาพ ด้านหน้าส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ปัดกวาด เก็บขยะมูลฝอย ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก กวาดคูคลอง บริเวณ
ส านักงาน และด้านหน้าส านักงานเขตพื้นท่ี  ให้แลดูสะอาดเรียบร้อย 
สวยงาม และไมเ่ป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
 

บริเวณ อาคารและด้านหนา้ ฝั่งถนน
มิตรภาพ ,หน้าส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย,ฝัง่รั้ว
ด้านติดกับโรงเรียนธนากรสงเคราะห์ , 
และส านักงาน สกสค.หนองคาย   

จิตอาสา  จ านวน  
56  คน 

 สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรมทั้งหมด    1 กิจกรรม  คือ ปรับภูมิทัศน์ ท าความสะอาด บริเวณ
ถนนสาธารณะและบรเิวณใกล้เคียง 

 จ านวนรวม 56  คน 
จิตอาสา 56 คน 

 
ผู้รายงานข้อมูล : ช่ือ- สกุล  นางสุภาภรณ์  กล้าหาญ     ต าแหน่ง พนักงานราชการ นักจัดการงานท่ัวไป 

            ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย   หมายเลขโทรศัพท์ 0 4242 1074  ,  09 2787 9915 
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2. ภาพประกอบการด าเนินกิจกรรมพร้อมค าอธิบายภาพ  
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ภาพกิจกรรมอบรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทจุริต เสริมสร้างการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
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ภาพกิจกรรมการประเมิน ITA ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

                         

                         

 


