
 

 

รายงานการดําเนินการ 
เพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต 
ประจําปงบประมาณ 2562 

 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 



ตารางวิเคราะหความเสี่ยงผลประโยชนทับซอน ปงบประมาณ พ.ศ.2562 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

ระดับความเสี่ยง มาตรการที่กําหนด ปจจัยความเสี่ยง 
เสี่ยงสูงมาก (extreme) จําเปนตองเรงจัดการ 

ความเสี่ยงมีมาตรการลด 
และประเมินซ้ํา หรือถายโอน
ความเสีย่ง 
 

 
- 

เสี่ยงสูง (high)  จําเปนตองเรงจัดการ 
ความเสีย่งและมีมาตรการ 
ลดความเสี่ยง เพ่ือใหอยู 
ในระดับที่ยอมรับได 

-การเบียดบังเวลาราชการ 
-ความเปนธรรม โปรงใส 
ในการปฏิบัติงาน 
-การติดตาม ตรวจสอบ 
การปฏิบัติงาน 

เสี่ยงปานกลาง (medium) ยอมรับความเสี่ยง 
แตมีมาตรการควบคุม 
ความเสีย่ง 

-ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
-การใชทรัพยสนิของ 
ทางราชการไมคุมคา 
 
 

เสี่ยงต่ํา (low) 
 
 
 
 

 
 
- 

 
 
- 

 

การจัดลาํดับเพื่อเพื่อจัดการความเสี่ยงทจุริต 
ลําดับ ปจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต 

1 การเบียดบังเวลาราชการ 
2 ความเปนธรรม โปรงใสในการปฏิบัติงาน 
3 การติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
4 ประสิทธภิาพในการปฏบัิติงาน 
5 การใชทรัพยสินของทางราชการไมคุมคา 



 
 

1.การเบียดบังเวลาราชการ 

 
 
 



 
 

2.ความเปนธรรม โปรงใสในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการดําเนินงานเพ่ือจดัการความเส่ียงทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลุมนโยบายและแผน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  

 
1. เรื่อง/กิจกรรม การประชุมวางแผนการจัดการความเสี่ยงในการขอรับงบประมาณ 
2.วัน เดือน ป  14  พฤษภาคม 2562   สถานท่ี หองกลุมนโยบายและแผน 
  ผูรับผิดชอบ นายชิดชัย  ขยายวงศ และคณะ    งบประมาณ  -   บาท 
3.วัตถุประสงค เพ่ือใหการขอรับงบประมาณเปนไปดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และปองกันความเสี่ยง 
                    ผลประโยชนทับซอน 
4.กระบวนการดําเนินงาน 
 4.1 ท่ีประชุมปรึกษาระดมสมองวางแผนรวมกัน 
 4.2 สรุปเรื่องและกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 
 4.3 หาปจจัยท่ีจะเกิดความเสี่ยง โอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง 
 4.4 กําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง 
 4.5 กําหนดระยะเวลาดําเนินการ 
5.ผลการดําเนินงาน 
 เชิงปริมาณ  ไดแผนการจัดการความเสี่ยงการขอรับงบประมาณ จํานวน 1 กิจกรรม 
 เชิงคุณภาพ  แผนการจัดการความเสี่ยงการขอรับงบประมาณ ลดความเสี่ยงท่ีจะเกิด 
                           ผลประโยชนทับซอนในการขอรับงบประมาณของโรงเรียน 
6.ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

 - ควรดําเนินการตอเนื่องทุกปงบประมาณ 
ภาพกิจกรรม 

 



 
รายงานการดําเนินงานเพ่ือจดัการความเส่ียงทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  

 
1. เรื่อง/กิจกรรม การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2561 
2.วันท่ี  2 – 3 กุมภาพันธ 2562  สถานท่ี สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน 
  ผูรับผิดชอบ นางณัฐธภา  ตรงดี   งบประมาณ จาก สทศ. 
3.วัตถุประสงค  เพ่ือดําเนินการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
                    ปการศึกษา 2561 
4.กระบวนการดําเนินงาน 
 4.1 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ปการศึกษา 2561 
 4.2 จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการดําเนินการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) ปการศึกษา 2561  

4.3 ดําเนินการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2561  
 4.4 สรุปผลการดําเนินการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)             
ปการศึกษา 2561   
5.ผลการดําเนินงาน 
 เชิงปริมาณ โรงเรียน 81 โรงเรียน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ไดสอบการทดสอบ                  
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2561 
 เชิงคุณภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ท่ีเขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2561 
ไดรับการสงเสริม พัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
6.ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 
 ปญหา อุปสรรค 
 1. บางกิจกรรมท่ีวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ มีการปรับเปลี่ยนไมเปนไปตามวัตถุประสงค
ของโครงการฯ 

2. การดําเนินการของสนามสอบ อาจไมเรียบรอย ตรงกับวัตถุประสงคท่ีวางไว  
3. คณะกรรมการประจําสนามสอบ ไมมีความชัดเจนในการปฏิบัติหนาท่ี  
ขอเสนอแนะ 
1. ประชุมชี้แจงการดําเนินงานของสนามสอบ ใหชัดเจนตามแนวทางท่ีศูนยสอบกําหนด 
2. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประจําสนามสอบ โดยศูนยสอบ 
 

 
 

 



ภาพกิจกรรม 

 
 

 
 

 
 
 



 
O.37 แบบบันทึกรายงานการดําเนินงานเพ่ือจัดการความเสี่ยงทุจริต 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

 
1. เรื่อง/กิจกรรม  งานการรับนักเรียน ปการศึกษา 2562 
2.วัน เดือน ป 1 พฤศจิกายน 2561 – 16 พฤษภาคม 2562  สถานท่ี  สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 81 แหง 
ผูรับผิดชอบ  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา     งบประมาณ  20,000.- บาท 
3.วัตถุประสงค เพ่ือสงเสริมใหทุกโรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนท่ีโปรงใส ตรวจสอบได เปนธรรม และ
เสมอภาค และเขารับการศึกษาภาคบังคับครบทุกคนตามศักยภาพ 
4.กระบวนการดําเนินงาน 
 4.1 กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แจงนโยบายและแนว
ปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ปการศึกษา 2562 เพ่ือให
สถานศึกษาทุกแหงดําเนินการตามบทบาทหนาท่ีท่ีกําหนดในนโยบายและแนวปฏิบตัิการรับนักเรียน  

4.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 แจงประชาสัมพันธนโยบายและแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปการศึกษา 2562 เพ่ือใหสถานศึกษาทุกแหงเตรียมการ และดําเนินการ
ตามบทบาทหนาท่ีท่ีกําหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน 

4.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 แจงสถานศึกษาจัดทําขอมูลการวางแผน
เตรียมการรับนักเรียน ปการศึกษา 2562  ไดแก ขอมูลแผนการรับนักเรียน ขอมูลนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ 
สัดสวนและวิธีการรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ของโรงเรียนท่ีมี
อัตราการแขงขันสูง และโรงเรียนท่ัวไป 

4.4 เสนอรายชื่อกรรมการตัวแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ท้ัง 2 จังหวัด ดําเนินการแตงตั้งเปนคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

4.5 คณะกรรมการรับนักเรียน ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พิจารณาอนุมัติแผนการรับ
นักเรียน สัดสวน วิธีการรับนกัเรียน การขอเพ่ิมหองเรียน และการขอเพ่ิมจํานวนนักเรียนตอหอง ของโรงเรียน
ท่ีมีอัตราการแขงขันสูง และโรงเรียนท่ัวไป ใหเปนไปตามกําหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับ
นักเรียน สังกัด สพฐ. ปการศึกษา 2562  
          5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  รายงานผลการดําเนินงานการรับนักเรียน       
ปการศึกษา 2562 ไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกระดับ (อยูระหวางการดําเนินการ) 
5.ผลการดําเนินงาน 
 เชิงปริมาณ  สถานศึกษาจํานวน 81 แหง มีแผนการรับนักเรียน ปการศึกษา 2562 
 เชิงคุณภาพ สถานศึกษาทุกแหงในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ดําเนินการ
รับนักเรียน ปการศึกษา 2562 ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน ปการศึกษา 2562 
และมีกระบวนการรับนักเรียนท่ีโปรงใส ตรวจสอบได เปนธรรม และเสมอภาค และเขารับการศึกษาภาคบังคับ
ครบทุกคนตามศักยภาพ 
 



6.ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 
 กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการปรับเปลี่ยนนโยบาย
และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ปการศึกษา 
2562  และปรับเปลี่ยนโครงสรางคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ทําใหเกิด
ความลาชา สงผลใหการดําเนินงานของสถานศึกษาไมเปนไปตามปฏิทินการรับนักเรียนท่ีกําหนด 

 
ภาพกิจกรรม 

การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประธานท่ีประชุมโดย ผอ.สพม.29 คณะกรรมการรับนักเรียนรวมหารือตามวาระประชุม 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
O.37 แบบบันทึกรายงานการดําเนินงานเพ่ือจัดการความเสี่ยงทุจริต 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

 
1. เรื่อง/กิจกรรม  การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับทุนการศึกษา 
2.วัน เดือน ป เมษายน 2562 – มิถุนายน 2562  สถานท่ี  สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 81 แหง 
ผูรับผิดชอบ  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา     งบประมาณ   - บาท 
3.วัตถุประสงค  เพ่ือสนับสนุนเงินทุนการศึกษาใหนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติตามกําหนด ไดมีโอกาสศึกษาตอใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบปริญญาตรี และสงเสริมใหนักเรียนผูรับทุนการศึกษากลับไปปฏิบัติงานใน
พ้ืนท่ีภูมิลําเนาของตนเอง และปลูกฝงและพัฒนานักเรียน ใหเห็นคุณคาทางการศึกษา มีความสํานึกในความ
เปนไทย รักชาติ ศาสนา และรักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
4.กระบวนการดําเนินงาน 
 4.1 กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แจงและจัดสรรโควตา
การรับทุนการศึกษาใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ทราบและดําเนินการในสวนท่ี
เก่ียวของ 

4.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 แจงประชาสัมพันธสถานศึกษาทุกแหงในสังกัด 
และสถานศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด เฉพาะสถานศึกษาท่ีเปดการ
เรียนการสอนในระดับตามหลักเกณฑคุณสมบัติของนักเรียนท่ีกําหนด เพ่ือสงใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 

4.3  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ดําเนินการรวบรวมจัดทําขอมูลนักเรียนท่ี
สมัครขอรับทุนการศึกษา เพ่ือเตรียมใหคณะกรรมการพิจารณาตอไป 

4.4 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการโดยมีบุคลากร
จากหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของรวมเปนคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑการแตงตั้งคณะกรรมการท่ีกําหนด 
และดําเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษา ตามโควตาท่ีไดรับจัดสรร  

4.4 เสนอรายชื่อนักเรียนทุนการศึกษา ไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือรับทราบและใหขอเสนอแนะ 
4.5 รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาตามโควตาท่ีไดรับจัดสรร ไปยังสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4.6 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนการศึกษา และ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประชาสัมพันธประกาศรายชื่อนักเรียนทุนการศึกษาดังกลาว
ใหทราบโดยท่ัวกัน 
5.ผลการดําเนินงาน 
 เชิงปริมาณ  มีนักเรียนทุนการศึกษาตามโควตาท่ีไดรับจัดสรร 
 เชิงคุณภาพ นักเรียนผูรับทุนการศึกษาไดรับการปลูกฝงและพัฒนานักเรียน ใหเห็นคุณคาทาง
การศึกษา มีความสํานึกในความเปนไทย รักชาติ ศาสนา และรักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
6.ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 



 หวงเวลาการดําเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนท่ีสมัครขอรับทุนการศึกษา ไมสอดคลองกับการเปด
ภาคเรียน ทําใหสถานศึกษาดําเนินการสงขอมูลนักเรียนลาชา  ซ่ึงตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ   
แตละระดับและใชเวลาในการดําเนินงานพอสมควร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3.การติดตาม ตรวจสอบการปฏบิตัิงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการดําเนินงานเพ่ือจัดการความเสี่ยงทุจริต 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  

หนวยตรวจสอบภายใน 
 
1. เรื่อง/กิจกรรม การตรวจสอบการเงิน บัญชีและพัสดุของสถานศึกษา ดวยระบบออนไลน ประจําป
งบประมาณ 2562 
2.วัน เดือน ป 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน  2562  สถานท่ี โรงเรียนในสังกัดและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  ผูรับผิดชอบ นางพรทิพย  นัยเนตร และคณะกรรมการสนับสนุนการตรวจสอบภายในสถานศึกษา 
  งบประมาณ  196,920.- บาท 
3.วัตถุประสงค 1. เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการเงิน บัญชีและ   
พัสดุท่ีเก่ียวของ 
         2. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายท่ีกําหนด 
         3. เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารการดําเนินงาน ตลอดจนใหขอเสนอแนะและแนวทาง
ปรับปรุง 
4.กระบวนการดําเนินงาน 
 4.1 กําหนดแผนการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ 2562 
 4.2 ขอบเขตการตรวจสอบ 
          4.3 แตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการตรวจสอบภายในสถานศึกษา  
 4.4 จัดทําเครื่องมือการตรวจสอบ 
          4.5 ปฏิทินการตรวจสอบภายใน 
 4.6 สรุปผลการตรวจสอบภายใน 
 4.7 ติดตามผลการตรวจสอบภายใน 
5.ผลการดําเนินงาน 
 เชิงปริมาณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา จํานวน 81 โรงเรียน   
 เชิงคุณภาพ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา สามารถบริหารงานงบประมาณการเงิน 
                         บัญชีและพัสดุไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 



 
6.ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 
 สถานศึกษาขาดบุคลากรท่ีมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงานดานการเงิน บัญชีแลพัสดุ มีการ
โยกยายและเปล่ียนงานท่ีปฏิบัติไมสอดคลองกับงาน ผูบริหารยายไมมีการสงมอบงานใหเปนปจจุบัน 
เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานมีภารกิจการสอนมาก ขาดการกํากับดูแล จัดทําไมเปนปจจุบัน 
ขอเสนอแนะ ใหมีการอบรมเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงาน ฝกปฏิบัติใหจัดทําจริงเพ่ือเขาใจในระบบ  

 
ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

4.ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 



 
 

5.การใชทรพัยสินของทางราชการไมคุมคา 

 

                   
 

 
 

 


