
 

 

                                   

 

 

                                  

ลำดับเอกสาร  13 /2564 
กลุ่มอำนวยการ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 



ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำร
ปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ตำมำตรฐำน COSO (The Committee lf Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน 

  ประเภทของควำมเสี่ยง  แบ่งออกเป็น  4  ด้ำน ดังนี้ 

    1. ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) คือ ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรก ำหนดแผนกล
ยุทธ์ แผนด ำเนินงำนและน ำไปปฏิบัติไม่เหมำะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภำยใน และสภำพแวดล้อม
ภำยนอก อันส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุวิสัยทัศน์ พันธะกิจ หรือสถำนะขององค์กร โดยแหล่งที่มำของควำม
เสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ สำมำรถจ ำแนกได้ 2 ประเภท คือ 
          1.1 ปัจจัยควำมเสี่ยงภำยนอก ได้แก่ ภำวกำรณ์กำรแข่งขัน กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย กระแสสังคม 
กำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี ปัจจัยทำงเศรษฐกิจ และปัจจัยทำงกำรเมือง 
          1.2 ปัจจัยควำมเสี่ยงภำยใน ได้แก่ ปัจจัยภำยในที่องค์กรสำมำรถควบคุมได้ แต่สำมำรถส่งผลกระทบ
หรือเป็นอุปสรรคต่อกำรด ำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย ได้แก่ โครงสร้ำงองค์กร 
กระบวนกำร และวิธีปฏิบัติงำน ควำมเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยี ส ำหรับกำรให้บริกำร เป็นต้น 
          2. ความเสี่ยงทางด้านการด าเนนิงาน (Operational Risk: O) หรือควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน 
คือควำมเสี่ยงที่จะเกิดควำมเสียหำยอันเนื่องมำจำกขำดกำรควบคุมท่ีดี โดยอำจเกี่ยวข้องกับกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนภำยในคน ระบบ หรือเหตุกำรณ์ภำยนอก 
          3. ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risk: F) คือควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรที่กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณไม่เป็นไปตำมแผน งบประมำณถูกตัด งบประมำณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ของภำรกิจที่
เปลี่ยนแปลงไปท ำให้กำรจัดสรรไม่พอเพียง 
          4. ความเสี่ยงทางด้านกฎหมายและข้อก าหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk: C) หมำยถึง 
ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรไม่สำมำรถปฏิบัติตำมกฎระเบียบ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบ หรือ
กฎหมำยที่มีอยู่ไม่เหมำะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน 
 
 
 
 



 สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง 
1)  ปัจจัยภำยใน  เช่น นโยบำยของผู้บริหำร ควำมซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภำพของบุคลำกร และ 

กำรเปลี่ยนแปลงระบบงำนควำมเชื่อถือได้ของระบบสำรสนเทศ กำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่
บ่อยครั้ง กำรควบคุม ก ำกับดูแลไม่ทั่วถึง และกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงำน 
เป็นต้น 

2) ปัจจัยภำยนอก  เช่น กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับของทำงรำชกำร กำรเปลี่ยนแปลงทำง 
เทคโนโลยี หรือ สภำพกำรแข่งขัน สภำวะแวดล้อมทั้งทำงเศรษฐกิจและกำรเมือง เป็นต้น 

ผลประโยชน์ทับซ้อน  หมำยถึง  สภำวกำรณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง 
ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท หรือผู้บริหำรซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งหน้ำที่ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนร่วม ซึ่งกำรกระท ำนั้นอำจจะเกิดข้ึนอย่ำงรู้ตัว
หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนำหรือไม่เจตนำ และมีรูปแบบที่หลำกหลำยไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่ำนั้น แต่ รวมถึงผลประโยชน์อื่น ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อำทิ กำรแต่งตั้งพรรคพวกเข้ำไปด ำรง
ต ำแหน่งในองค์กรต่ำงๆ ทั้งในหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และบริษัทจ ำกัดหรือกำรที่บุคคลผู้มีอ ำนำจหน้ำที่
ตัดสินใจให้ญำติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตมีส่นได้ส่วนเสียได้รับสัมปทนำหรือผลประโยชน์จำกทำงรำชกำรโดยมิชอบ 
ส่งผลให้บุคคลนั้นขำดกำรตัดสนิใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจำกยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลกั ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับ
ประเทศชำติ กำรกระท ำแบบนี้เป็นกำรกระท ำที่ผิดทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ 
  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมำยถึง  การวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประดยชน์ทับซ้อน  จึงหมำยถึง  กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัย
และควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดมูลเหตุของโอกำส ที่จะท ำให้เกิดควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่
อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ส ำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต กล่ำวคือ ยิ่งมีสถำนกำรณ์หรือสภำวกำรณ์ของกำร
ขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มำกเท่ำใด ก็ยิ่งมีโอกำสก่อให้เกิดหรือน ำไปสู่กำร
ทุจริตมำกเท่ำนั้น 
  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น ำเอำควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ 
มำด ำเนินกำรวิเครำะห์ตำมกรอบมำตรฐำน COSO (The Committee lf Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) และตำมบริบทควำมเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วย
ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ทรำบถึงควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนที่
เกิดข้ึน และปัจจัยเสี่ยงที่อำจเป็นเหตุท ำให้ 

1.  กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณ์ที่ขำดหรือมีควำม 
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 

2. กำรปฏิบัติหน้ำที่ไปในทำงที่ท ำให้ประชำชนขำดควำมเชื่อถือในควำมมีคุณธรรม ควำม 
มีจริยธรรม 



3. กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยกำรขำดกำรค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน  
และกำรยึดมั่นในหลักธรรมภิบำล 

พร้อมกันนี้  ยังสำมำรถก ำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรป้องกัน ยับยั้งกำรทุจริต ปิดโอกำสกำร 
ทุจริต และเพ่ือก ำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ กำร
กระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำม
เสี่ยงจำกกำรพิจำรณำกระบวนงำนที่มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk 
Assessment for Conflict of Interest) ปรำกฏผล ดังนี้ 

1. กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร   
2. กำรใช้งบประมำณ   
3. กำรปฏิบัติงำนรำชกำร ณ บ้ำนพัก (WFH) ช่วงสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัส 2019   

1  บ้ำนพัก 
2  ส ำนักงำน 

4. กำรปฏิบัติกำรนิเทศ   
แนวทางการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  มีแนวทำงกำรด ำเนินกำรเพื่อ 
5. จัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต  โดยเฉพำะกระบวนงำนที่มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต เช่น 

กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร    ดังนี้ 
วิธีการด าเนินการ 

 1. ก าหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
              2. ก าหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

2.1  ผู้บังคับบัญชำทุกระดับ  ควบคุม  ก ำกับ   ดูแล  เจ้ำหน้ำที่และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง กับกำร 
จัดซื้อจัดจ้ำง  ให้ปฏิบัติตำม พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560   
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560  และกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง  รวมถึงหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยเคร่งครัด  

   2.2  ตรวจสอบ  ติดตำมพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชำทุกระดับ  ว่ำมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือมี
ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงหรือไม่ 

  2.3 ก ำหนดให้มีช่องทำงกำรร้องเรียนโดยบุคคลภำยในและภำยนอกองค์กร  หำกพบเหตุกำรณ์หรือ
พฤติกรรม ที่เจ้ำหน้ำที่หรือผู้เกี่ยวข้อง  ใช้อ ำนำจหน้ำที่หำผลประโยชน์จำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

 2.4  เปิดเผยข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
2.5  ให้มีโครงกำรอบรม ประชุม สัมมนำ  ให้ควำมรู้เรื่องระเบียบ กฎหมำย  ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อ

จัดจ้ำง แก่บุคลำกรในสังกัด   ให้เข้ำใจบทบำท  หน้ำที่   เมื่อได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรต่ำง ๆ   



          2.6 ก ำหนดให้มีกำรตรวจสอบกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยหน่วยตรวจสอบภำยใน สพป.พช.เขต 1 
3.  การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน 

3.1 ก ำหนดให้มีช่องทำงกำรร้องเรียนโดยบุคคลภำยในและภำยนอกองค์กร  หำกพบเหตุกำรณ์หรือ
พฤติกรรมที่ใช้ อ ำนำจหน้ำที่ไปใช้ในกำรหำผลประโยชน์จำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

3.2 ตรวจสอบ  ติดตำมพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชำทุกระดับ  ว่ำมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือมีส่วน
ได้ส่วนเสียกับผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงหรือไม่ 

3.3  คณะกรรมกำรตรวจรับ/คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง   ต้องตรวจรับหรือตรวจกำรจ้ำง   
ให้ถูกต้องครบถ้วน      ตรงตำมท่ีจัดซื้อจัดจ้ำงทุกครั้ง 

3.4 เปิดเผยข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ผลการด าเนินงาน 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 มีควำมโปร่งใสในกระบวนกำรจัดซื้อ                  
จัดจ้ำง   เจ้ำหน้ำที่และผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน  ไม่มีกำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวก
พ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง   เนื่องจำกมีกำรก ำกับติดตำมจำกผู้บังคับบัญชำทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง  มีมำตรกำร
และแนวทำงกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ชัดเจน บุคคลภำยในและภำนอกองค์กรสำมำรถตรวจสอบ
ได้ ในรอบปีที่ผ่ำนมำไม่ปรำกฎมีเรื่องร้องเรียนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                  บันทึกข้อความ 
  ส่วนราชการ   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   สพป.เพชรบูรณ์  เขต  1 
  ที่                   วันที่       25   มิถุนายน   2564 
  เรื่อง    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
  เรียน   รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 , ผอ.กลุ่ม/หน่วยและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 

               เพ่ือให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของ สพปเพชรบูรณ์ เขต 1    เป็นไปด้วยความโปร่งใส  
ตรวจสอบได้  มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  จึงได้ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง  เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  และถือเป็นกติกาองค์กร  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

               จึงเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าว 
 

 
 

                                      
                                            (นายบรรเจิด   กลิ่นจนัทร์) 

                                       ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                                  บันทึกข้อความ 
  ส่วนราชการ   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   สพป.เพชรบูรณ์  เขต  1 
  ที่                   วันที่       25   มิถุนายน   2564 
  เรื่อง   มาตรการการใช้ทรัพยส์ินของทางราชการ  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------          

  เรียน   รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 , ผอ.กลุ่ม/หน่วยและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 

                สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ให้ความสำคัญกับการตอ่ต้านการทุจริตทุกรูปแบบ จึงกำหนดมาตรการการ 
   บริหารงานดา้นการป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อนในการใช้ทรพัย์สินของทางราชการ  เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ทราบ 
  โดย ทั่วกัน  และถือเป็นกติกาองค์กร  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

                จึงเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าว 
 
 
 

                                                      
                                            (นายบรรเจิด   กลิ่นจนัทร์) 

                                       ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                  บันทึกข้อความ 
  ส่วนราชการ   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   สพป.เพชรบูรณ์  เขต  1 
  ที่                   วันที่       25   มิถุนายน   2564 
  เรื่อง  ข้อปฏิบัติ  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------          

  เรียน   รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 , ผอ.กลุ่ม/หน่วยและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 

                 เพ่ือเป็นการป้องกัน และส่งเสริมให้การปฏิบัติงานตามภาระงานของกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์  มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน  จึงจัดทำข้อปฏิบัติ  มาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน    เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ทราบ    และถือเป็นกติกาองค์กร  
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

                  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   
 
  

                                                   
                                            (นายบรรเจิด   กลิ่นจนัทร์) 

                                       ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 







 
ข้อตกลงแนวทางในการยืมใช้พัสดุครุภัณฑ์ 

 ---------------------------------- 
           ข้อตกลงในการยืมใชพ้ัสดุครุภัณฑ์ 
           1.ข้อปฏิบัติของกลุ่ม / หน่วย ผู้ยืมใช้พัสดุครุภัณฑ์ 
   1.1  แนวทางการบริหารงานกลุม่ / หน่วย ของผู้ยืมใช้พัสดุครุภัณฑ์ 
                1.1.1  กลุ่ม / หน่วย  มอบหมายให้บุคลากรภายในกลุ่ม ฯ ทำหน้าที่ควบคุม และดูแลพสัดุครุภัณฑ์
ที่อยู่ในความครอบครอง (ประจำกลุ่ม /หน่วย)  ให้มีการใช้และการบริหารพัสดุครุภัณฑ์ที่เหมาะสม คุ้มค่า และเกิด
ประโยชน์ต่อหน่วยงานมากที่สดุ  
                            1.1.2  กลุ่ม / หน่วย  จะต้องจัดเก็บ ดแูลและบำรุงรักษาพสัดุครุภัณฑเ์สมอด้วย “วิญญูชนพึงสงวน
ทรัพย์สินของตนเอง”    
                            1.1.3  กรณีพัสดุครุภัณฑ์ประจำกลุ่ม / หน่วย  หมดความจำเปน็ไมไ่ด้ใช้ประโยชน์  หรือชำรุด 
ไม่สามารถซ่อมแซมได้  หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  สิน้เปลืองงบประมาณ    ให้บันทึกสง่คืนพสัดุครุภัณฑ์ไปยังงานพสัดุ 
เพื่อดำเนินการขอจำหน่ายพสัดคุรุภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และประกาศซึ่งออก
ตามความในพระราชบัญญัติดงักล่าวและแนวทางปฏบิัติที่เก่ียวข้องต่อไป  และใช้เปน็ข้อมูลในการของบประมาณครุภัณฑ์
ทดแทน 
 
                    1.2  การใช้งานและบำรุงรักษาพสัดุครุภัณฑ์ทีย่ืมใช้ 
                          1.2.1  กลุ่ม / หน่วย  จะต้องทำการบำรงุรักษาพัสดุครุภัณฑ์ที่ยืมใช้เสมอด้วย “วิญญูชนพึงสงวน
ทรัพย์สินของตนเอง”   หากไมส่ามารถดำเนินการบำรุงรักษาตอ่ได้  ให้แจ้งงานพสัดุเพื่อดำเนนิการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
                          1.2.2  ในกรณีที่พัสดุ ครุภัณฑ์เกิดการเสียหายเนื่องจากความประมาทเลนิเล่อหรือใช้อย่างไม่ถูกวิธี 
หรือสูญหายขณะใช้ ผู้ยืมใช้พัสดุครุภัณฑ์นั้นจะต้องรับผิดชอบเป็นผูช้ดใช้คา่เสียหายตามสมควรแก่กรณี 
 
           2. ข้อปฏิบัติของการควบคุมดูแลพัสดุครุภัณฑ์ 
                     2.1   จะดำเนินการตรวจสอบพสัดุครุภัณฑ์ประจำกลุ่ม  ในการตรวจสอบพัสดปุระจำปี   
                     2.2   การควบคุมดูแลพัสดุครุภัณฑ์ในส่วนของห้องประชุมในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1  กำหนดให้มีการควบคุมดูแลรับผิดชอบดังนี ้
                           2.2.1   ห้องประชุมมะขามหวาน   ,  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ (เธียเตอร์)  ,  โดม 
มอบให้กลุ่มอำนวยการเป็นผู้ควบคุมดูแล 
                           2.2.2   ห้องประชุมศรีชมภู    มอบให้หน่วยส่วนช่วยอำนวยการ   เป็นผู้ควบคุมดูแล 
                           2.2.3   ห้องประชุม AOC  , ห้องประชมุคอมพิวเตอร์   มอบให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เป็นผู้ควบคุมดูแล 
                           2.2.4   ห้องประชุมนำ้ผึ้ง  มอบให้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
เป็นผู้ควบคุมดูแล 
                           2.2.5   ห้องประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล   มอบให้กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้ควบคุมดูแล 
                    2.3  ให้ผู้ควบคุมดูแลพัสดุครุภัณฑ์  ตามข้อ 2.2  ปฏิบัติตามข้อ 1.1 – 1.2 โดยอนุโลม 



 
 
                 
                                     
               

 



 

  
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

เร่ือง  มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

................................................................................... 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1    มีความมุ่งมั่นในการบริหารงาน
ราชการด้วยความซื้อสัตย์สุจริตยึดหลักธรรมาธิบาล  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่  และให้ความสำคัญกับการต่อต้าน 
การทุจริตทุกรูปแบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงกำหนดมาตรการการบริหารงาน
ด้านการป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อนในการใช้ทรัพยส์ินของทางราชการ    เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ ของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  เป็นไปอย่าง
คุ้มค่า  มีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชนส์ูงสุดต่อทางราชการ  โดยมีมาตรการ  และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ  ดังนี ้

1. มาตรการกำหนดแนวทางปฏิบัติ    
  ข้อ 1 ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่ง ที่เก่ียวข้อง โดยเคร่งครัด  
  ข้อ 2 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก       
   ข้อ 3 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เกิดความคุ้มค่าก่อเกิดประโยชน์สงูสุดของทางราชการ  
  ข้อ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ยืดหลักความประหยัด  
  ข้อ 5 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ช่วยกันดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทาง 
ราชการด้วย  
  ข้อ 6 ไม่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน  
  ข้อ 7 ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นต้องกำกับ ดูแล ให้คำแนะนำ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม มาตรการ
ป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ   ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 

2. แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช้ทรัพย์สนิของทางราชการ  

  2.1. การรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด และไม่เบียดบังทรัพยส์ินทาง 
ราชการเพื่อประโยชนส์่วนตนหรือผู้อื่น บุคลากร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 จะต้องไม่ใช้ทรัพยส์ินของทาง ราชการเพื่อประโยชนส์่วนตนหรือผู้อื่น จนเป็นเหตุให้สำนักงานฯ เสียหายหรือเสีย
ประโยชน์ เชน่  
        - การใช้วัสดหุรือเครื่องใช้สำนักงานตา่ง ๆ ในเร่ืองอื่นที่ไมใ่ช่งานราชการหรือนำกลบัไปใชเ้ป็น
การส่วนตัว เชน่ ซอง กระดาษ ผ้าเทป ที่เยบ็กระดาษ โทรศัพท ์เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ  
       - การขอใช้รถราชการในธุระส่วนตวั  
       - การที่ผู้มีหน้าที่ขบัรถยนตข์องส่วนราชการนำน้ำมนัในรถไปขาย  และนำเงนิมาไว้ใช้จา่ย  
ส่วนตน ทำให้ส่วนราชการต้องเสียงบประมาณเพื่อซื้อน้ำมนัรถมากกว่าที่ควรจะเปน็     

                                                                                              /2.2. การอาศัยโอกาสรับ............       
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  2.2. การอาศัยโอกาสรับ เรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด
บุคลากร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จะต้องไม่รับสินบน  ของขวัญ ความสะดวก- 
สบาย หรือประโยชน์อ่ืนใดที่เกินความ เหมาะสมและอาจส่งผลต่อการตัดสินใจในการปฏบิัติหน้าที่ซึ่งจะเอ้ือประโยชน์
หรือทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม เช่น  
    - การรับของขวัญจากบริษัทเอกชนเพื่อช่วยให้บริษัทชนะการประมูลได้รบังานโครงการ ขนาดใหญ่
ของหน่วยงาน  
  - การเอ้ือประโยชน์ให้แก่บริษัท  ร้านค้า  ผูป้ระกอบการ และได้รับการตอบแทนในลักษณะความ
บันเทิงในรปูแบบต่างๆ     
  - การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับบริการ โดยอา้งว่าจะได้รับความสะดวกและรวดเร็วขึ้น  

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   24   เดือน   มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕64 

 

                                                                      

                               (นายบรรเจิด   กลิ่นจันทร์) 
                                       ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 
ข้อตกลงแนวทางในการยืมใช้พัสดุครุภัณฑ์ 

 ---------------------------------- 
           ข้อตกลงในการยืมใชพ้ัสดุครุภัณฑ์ 
           1.ข้อปฏิบัติของกลุ่ม / หน่วย ผู้ยืมใช้พัสดุครุภัณฑ์ 
   1.1  แนวทางการบริหารงานกลุม่ / หน่วย ของผู้ยืมใช้พัสดุครุภัณฑ์ 
                1.1.1  กลุ่ม / หน่วย  มอบหมายให้บุคลากรภายในกลุ่ม ฯ ทำหน้าที่ควบคุม และดูแลพสัดุครุภัณฑ์
ที่อยู่ในความครอบครอง (ประจำกลุ่ม /หน่วย)  ให้มีการใช้และการบริหารพัสดุครุภัณฑ์ที่เหมาะสม คุ้มค่า และเกิด
ประโยชน์ต่อหน่วยงานมากที่สดุ  
                            1.1.2  กลุ่ม / หน่วย  จะต้องจัดเก็บ ดแูลและบำรุงรักษาพสัดุครุภัณฑเ์สมอด้วย “วิญญูชนพึงสงวน
ทรัพย์สินของตนเอง”    
                            1.1.3  กรณีพัสดุครุภัณฑ์ประจำกลุ่ม / หน่วย  หมดความจำเปน็ไมไ่ด้ใช้ประโยชน์  หรือชำรุด 
ไม่สามารถซ่อมแซมได้  หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  สิน้เปลืองงบประมาณ    ให้บันทึกสง่คืนพสัดุครุภัณฑ์ไปยังงานพสัดุ 
เพื่อดำเนินการขอจำหน่ายพสัดคุรุภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และประกาศซึ่งออก
ตามความในพระราชบัญญัติดงักล่าวและแนวทางปฏบิัติที่เก่ียวข้องต่อไป  และใช้เปน็ข้อมูลในการของบประมาณครุภัณฑ์
ทดแทน 
 
                    1.2  การใช้งานและบำรุงรักษาพสัดุครุภัณฑ์ทีย่ืมใช้ 
                          1.2.1  กลุ่ม / หน่วย  จะต้องทำการบำรงุรักษาพัสดุครุภัณฑ์ที่ยืมใช้เสมอด้วย “วิญญูชนพึงสงวน
ทรัพย์สินของตนเอง”   หากไมส่ามารถดำเนินการบำรุงรักษาตอ่ได้  ให้แจ้งงานพสัดุเพื่อดำเนนิการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
                          1.2.2  ในกรณีที่พัสดุ ครุภัณฑ์เกิดการเสียหายเนื่องจากความประมาทเลนิเล่อหรือใช้อย่างไม่ถูกวิธี 
หรือสูญหายขณะใช้ ผู้ยืมใช้พัสดุครุภัณฑ์นั้นจะต้องรับผิดชอบเป็นผูช้ดใช้คา่เสียหายตามสมควรแก่กรณี 
 
           2. ข้อปฏิบัติของการควบคุมดูแลพัสดุครุภัณฑ์ 
                     2.1   จะดำเนินการตรวจสอบพสัดุครุภัณฑ์ประจำกลุ่ม  ในการตรวจสอบพัสดปุระจำปี   
                     2.2   การควบคุมดูแลพัสดุครุภัณฑ์ในส่วนของห้องประชุมในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1  กำหนดให้มีการควบคุมดูแลรับผิดชอบดังนี ้
                           2.2.1   ห้องประชุมมะขามหวาน   ,  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ (เธียเตอร์)  ,  โดม 
มอบให้กลุ่มอำนวยการเป็นผู้ควบคุมดูแล 
                           2.2.2   ห้องประชุมศรีชมภู    มอบให้หน่วยส่วนช่วยอำนวยการ   เป็นผู้ควบคุมดูแล 
                           2.2.3   ห้องประชุม AOC  , ห้องประชมุคอมพิวเตอร์   มอบให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เป็นผู้ควบคุมดูแล 
                           2.2.4   ห้องประชุมนำ้ผึ้ง  มอบให้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
เป็นผู้ควบคุมดูแล 
                           2.2.5   ห้องประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล   มอบให้กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้ควบคุมดูแล 
                    2.3  ให้ผู้ควบคุมดูแลพัสดุครุภัณฑ์  ตามข้อ 2.2  ปฏิบัติตามข้อ 1.1 – 1.2 โดยอนุโลม 



 
 
                 
                                     
               

 



 
      

 
 
 
 

        ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
                                                             ที่ 158  /   2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะที่ปรึกษำและคณะท ำงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
..................................................... 

  ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 จะด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิ ด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission)เ พ่ื อ ก ำ หนดมำตรกำ รส ำ คั ญ เ ร่ ง ด่ ว น  เ ชิ ง รุ ก ใ นก ำ รป้ อ ง กั น ก ำ รทุ จ ริ ต  ก ำ รบ ริ ห ำ ร ง ำน  
ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็ นปัญหำส ำคัญและพบบ่อย 
นอกจำกนี้ ยังน ำควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มำก ำหนดเป็นคู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้ อน  ส ำนั ก งำนเขต พ้ืนที่ ก ำรศึกษำ อีกด้ วย  เ พ่ือบรรลุ เป้ ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ช ำติ  
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

 เพ่ือให้กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๑ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้  
เป็นคณะที่ปรึกษำและคณะท ำงำน 

1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ  ประกอบด้วย 
1. นำยบรรเจิด  กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1     ประธำนที่ปรึกษำ 
2. นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ ที่ปรึกษำ 
3. นำยสุนัด  บุญสวน รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑  ที่ปรึกษำ 
4. นำยวิทยำ  เกษำอำจ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ปรึกษำ 

 มีหน้ำที ่  ให้ค ำปรึกษำ กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน   
เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

2. คณะท ำงำน  ประกอบด้วย 
1. นำยชำญณรงค์  ฐำนะวิจิตร รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ หัวหน้ำคณะท ำงำน 
2. นำงทอกำญจน์  กลิ่นจันทร์ ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน       คณะท ำงำน 
3. นำยมนตรี ช่วยพยุง ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล    คณะท ำงำน 
4. นำงอำรีย์  ค ำมำตร ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  คณะท ำงำน 
5. นำยพิน  สงค์ประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ   คณะท ำงำน 
6. นำงไมตรี  ส ำรำญรื่น ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ           คณะท ำงำน 
7. นำงรัศมี  สุวำชำติ ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน  คณะท ำงำน 
8. นำงทัศนำ  จันทร์ลำ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ 

 ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ   คณะท ำงำน 



 9  นำยวุฒิพนัธ์  ฤกษ์จันทร์ นิติกรปฏิบัติกำร ปฏิบัติหน้ำที่ 
 ผอ.กลุ่มกฏหมำยและคดี  คณะท ำงำน 

10. นำยดนุสรณ์  เมฆประยูร                     นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร คณะท ำงำน 
11. นำงสำวจ ำลอง  พินเมือง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำน 
12. นำงนิลยำ  ทองศรี ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  คณะท ำงำน 
13. นำงธมนภัทร  นนทะภำ นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร  คณะท ำงำน 
14. นำงอำรีรัตน์  สำธำระณะ นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร  คณะท ำงำน 
15. นำงเปมิกำ  ฤกษ์จันทร์ นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร  คณะท ำงำน 
16. นำงอรุณศรี  ศรีเมือง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำน 
17. นำงนิชำภำ  ขวัญเขมสรณ์ นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร คณะท ำงำน 
18. นำงสำวชวำลำ  พรหมมำ เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน  คณะท ำงำน 
19. นำยวลี  มีภู ่ ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร      คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
20. นำงวัชรินทร์  ชัยนอก นักจัดกำรงำนทั่วไปคณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที ่  วิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ 
ควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพ่ือก ำหนดมำตรกำรส ำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในกำร
ป้องกันกำรทุจริต กำรบริหำรงำนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็น
ปัญหำส ำคัญและพบบ่อย 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                สั่ง  ณ  วันที่  14  เดือน  พฤษภำคม   พ.ศ.  2564 
                                                                                                                                                                                              

               
             (นำยสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต) 

                         รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ รักษำรำชกำรแทน 
                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
 
 
 
 
 



                                                  
   

   
รายงานการประชุมวิเคราะห์งานที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนของแต่ละกลุ่มงาน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
ครั้งที่ 1  / 2564 

เมื่อวันที่  21  พฤษภาคม  2564 เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมมะขามหวาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 

************************************** 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร   รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
2. นายพิน  สงค์ประเสริฐ  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
3. นายวุฒิพันธ์  ฤกษ์จันทร์  นิติกรปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี 
4. นายดนุสรณ์  เมฆประยูร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
5. นางสาวจำลอง  พินเมือง  นักทรัพยากรบุคคลขำนาญการพิเศษ 
6. นางนิลยา  ทองศรี   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
7. นางธมนภัทร  นนทะภา   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
8. นางอารีรัตน์ สาธาระณะ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
9. นางเปมิกา  ฤกษ์จันทร์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
10. นางอรุณศรี  ศรีเมือง   นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
11. นางนิชาภา  ขวัญเขมสรณ์  นักวิขาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
12. นางสาวชวาลา  พรหมมา  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
13. นางสาวชนิดาภา  สาตรีเฮ้า  นักวิชาการศึกษา(แทน)ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
14. นายวลี มีภู ่    ผอ.กลุ่มอำนวยการ 
15. นางวัชรินทร์  ชัยนอก   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นางไมตรี  สำราญรื่น  ติดราชการ 
2. นายมนตรี  ช่วยพยุง   ติดราชการ 
3. นางทัศนา  จันทร์ลา   ติดราชการ 
4. นางทอกาญจน์  กลิ่นจันทร์  ลาพักผ่อน 
5. นางรัศมี  สุวาชาติ   ลาพักผ่อน 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร  รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  
เขต 1  เป็นประธานการประชุมวิเคราะห์งานที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนของแต่ละกลุ่มงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.  วันนี้  (21  พฤษภาคม  2564)  ผอ.เขตลาพักผ่อน   

2. ด้วย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จะดำเนินการวิเคราะห์ 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission)เพ่ือกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงาน 
ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย 
นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกัน



                                                  
   

   
ผลประโยชน์ทับซ้ อน สำนักงานเขต พ้ืนที่ การศึกษาอีกด้ วย เพ่ือบรรลุ เป้ าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

เพ่ือให้การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้  
เป็นคณะที่ปรึกษาและคณะทำงาน  ตามคำสั่งที่  158 / 2564  ลงวันที่  21  พฤษภาคม  2564 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   มติที่ประชุม  ไม่มี 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  3.1  สรุปผลคะแนน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

1.  ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.12  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
อยู่ใน ระดับ A (Very Good) 
  2.  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 91.12  ซึง่ถือว่ามีคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ A (สูงมาก) โดย ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนสูงสุด 
97.86 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริตได้คะแนน 
79.91 คะแนน  

3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
จากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปรากฏผล ดังนี้  
   แบบ น้ำหนัก ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย จำนวนข้อ

คำถาม 
คะแนนที่ได้ ระดับ 

 
 

IIT 

 
 

30 

การปฏิบัตหิน้าท่ี - 6 96.08 A 
การใช้งบประมาณ - 6 87.25 A 

การใช้อำนาจ - 6 93.62 A 
การใช้ทรัพย์สินของ

ราชการ 
- 6 88.20 A 

การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 

- 6 90.69 A 

 
EIT 

 
30 

คุณภาพการดำเนินงาน - 5 97.86 A 
ประสิทธิภาพการ

สื่อสาร 
- 5 97.85 A 

การปรับปรุงการ
ทำงาน 

- 5 97.86 A 

   ข้อมูลพื้นฐาน 9   



                                                  
   

   
 
 

OIT 

 
 

40 

 
การเปิดเผยข้อมลู 

การบริหารงาน 8  
96.90 

 
A การบริหารเงินงบประมาณ 7 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

4 

การส่งเสริมความโปร่งใส 5 

การป้องกันการทุจริต 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการ

ทุจริต 
8 

79.91 B 

มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 

7 

 
               การรายงานผลการประเมิน  จำแนกออกเป็น 7 ระดับ  ดังนี้ 

ระดับ คะแนน 
AA 95.00 – 100  
A 85.00 – 94.99  
B 75.00 – 84.99  
C 65.00 – 74.99  
D 55.00 – 64.99  
E 50.00 – 54.99  
F 0 – 49.99  

4.  ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2562)  สรุปได้ดังนี้  

ปีงบประมาณ คะแนน พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน 
2558 80.41 -  
2559 84.04 เพ่ิมข้ึน            +3.63 
2560 85.11 เพ่ิมข้ึน +0.22 
2561 81.65 ลดลง -7.24 
2562 91.12 เพ่ิมข้ึน +9.47 

การนำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562            
(ITA Online 2019) ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชีว้ัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้           
ดียิ่งขึ้น (มีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85) การป้องกันการทุจริต  

3.2  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความ

เสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยงโดย
กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ระดับโอกาสที่



                                                  
   

   
จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้กำหนดเกณฑ์ใน
เชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไมสามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง  
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม  
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง  
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง  

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา จากผลคูณ
ขอ งระดั บ โอก าสที่ จ ะ เกิ ด ค ว าม เสี่ ย ง  (Likelihood) กั บ ระดั บ คว าม รุ น แ รงขอ งผลกระท บ  (Impact) 
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ลำดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณา 
จัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

  
 
 
 
 

 



                                                  
   

   
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ 
จัดแบ่ง ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ  

หรือถ่ายโอนความเสี่ยง  
สีแดง   

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง  สีส้ม   
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ

ควบคุมความเสี่ยง  
สีเหลือง   

ต่ำ (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง  สีเขียว       
 
ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

5 5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   4.1  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of 
Interest) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 1. การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

1.  การใช้งบประมาณ   
2.  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
3.  การปฏิบัติการนิเทศ 
4.  การปฏิบัติงานราชการ ณ บ้านพัก (WFH) ช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส 2019 
 

 2. กระบวนการที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

1.  การใช้งบประมาณ   
2.  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ   
3.  การปฏิบัติการนิเทศ   
4.  การปฏิบัติงานราชการ ณ บ้านพัก (WFH) ช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส 2019   
  4.1  บ้านพัก 
  4.2  สำนักงาน 

3.ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 

1.  การใช้งบประมาณ   
2.  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ   
3.  การปฏิบัติการนิเทศ   
4.  การปฏิบัติงานราชการ ณ บ้านพัก (WFH) ช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส 2019   
  4.1  บ้านพัก 
  4.2  สำนักงาน 

 4.  แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประกอบด้วย 

 -  การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  
เขต 1 รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 

4.2  สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  

 สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 กำหนดความเสี่ยงท่ี 
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จำนวน 4 ประเด็นหลัก   ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) 
-     การใช้งบประมาณ 

2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) 



                                                  
   

   
การปฏิบัติงานราชการ ณ บ้านพัก (WFH) ช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส 2019  3 
  1  บ้านพัก 
  2  สำนักงาน 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) 
- การใช้งบประมาณ 
- การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) 
   -     การแก้ปัญหาการทุจริต   

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของ 
ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับ
ใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

ลำดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ลำดับ

ความเสี่ยง 

1 การใช้งบประมาณ   3 4 12 2 

2 
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ   

 
3 5 15 1 

3 การปฏิบัติการนิเทศ   1 1 1 4 

4 

การปฏิบัติงานราชการ ณ บ้านพัก (WFH) 
ช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส 2019   

1  บ้านพัก 

2  สำนักงาน 

 

3 1 3 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  
   

   
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

5 5      

4      

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 จากแผนภูมความเสี่ยง (Risk Map) ที่ด้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำเร็จของ
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 

 4.3  ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์    
ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ   ลำดับที่ 1 (สูงมาก = 15 คะแนน) 

การใช้งบประมาณ   ลำดับที่ 2 (สูง = 12 คะแนน) 

การปฏิบัติงานราชการ ณ บ้านพัก (WFH) ช่วงสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัส 2019   

1  บ้านพัก 

2  สำนักงาน 

ลำดับที่ 3 (ต่ำ = 3 คะแนน) 

การปฏิบัติการนิเทศ   ลำดับที่ 4 (ต่ำ = 1 คะแนน) 
 
จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออก เป็น  3  ระดับ  คือ สูงมาก สูง     และ

ต่ำ  โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจำปีงบประมาณงบประมาณ 2564  ดังนี้ 
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ระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด ปัจจัยความเสี่ยง 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 
 

จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงมีมาตรการลด 
และประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 
 
 

การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ   
 

เสี่ยงสูง (High) 
 

จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงและมีมาตรการ
ลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 
 

การใช้งบประมาณ   

ปานกลาง (Medium) 
 

ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม     
ความเสี่ยง 
 
 

- 
 

ต่ำ (Low) 
 

 
 
 

-การปฏิบัติงานราชการ ณ 
บ้านพัก (WFH) ช่วง
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส 
2019   

1  บ้านพัก 

2  สำนักงาน 
-การปฏิบัติการนิเทศ   

            
 
 
 
 



                                                        

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ   

3 5 15           
 

I19  บุคลากรในหน่วยงานของ
ท่าน มีการเอาทรัพยสิ์นของ
ทางราชการ ไปเป็นของ
ส่วนตวั หรือน าไปใหก้ลุ่มหรือ
พวกพอ้งมากนอ้ยเพียงใด 

   

          

อำนวยการ 
บริหารงาน
การเงินฯ 

I20  ขั้นตอนการขออนุญาต
เพื่อยมืทรัพยสิ์นของราชการ 
ไปใชป้ฏิบติังานในหน่วยงาน
ของท่าน มีความสะดวก มาก
นอ้ยเพียงใด 

   

          

อำนวยการ 
บริหารงาน
การเงินฯ 

I21  ขั้นตอนการขออนุญาต
เพื่อยมืทรัพยสิ์นของราชการ 
ไปใชป้ฏิบติังานในหน่วยงาน
ของท่าน มีความสะดวก มาก
นอ้ยเพียงใด 

   

          

อำนวยการ 
บริหารงาน
การเงินฯ 

 



                                                        
 

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 
 
 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.
ย. 
6
4 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

I22  บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน า
ทรัพยสิ์นของทางราชการไปใช ้โดยไม่ไดข้อ
อนุญาตอยา่งถูกตอ้งจากหน่วยงานของท่าน มาก
นอ้ยเพียงใด 

   

          

อำนวยการ 
บริหารงาน
การเงินฯ 

I23  ท่านรู้แนวปฏิบติัของหน่วยงานของท่าน 
เก่ียวกบัการใชท้รัพยสิ์นของราชการท่ีถูกตอ้ง มาก
นอ้ยเพียงใด 

   

          

อำนวยการ 
บริหารงาน
การเงินฯ 

I24   หน่วยงานของท่าน มีการก ากบัดูแลและ
ตรวจสอบการใชท้รัพยสิ์นของราชการ เพื่อป้องกนั
ไม่ใชมี้การน าไปใชป้ระโยชน์ส่วนตวั กลุ่ม หรือ
พวกพร้องมากนอ้ยเพียงใด 

    
 
 
 
 
 
 

         

อำนวยการ 
บริหารงาน
การเงินฯ 



                                                        

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

การใช้งบประมาณ   3 4 12           
 

I7  ท่านรู้เก่ียวกบัแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีของ
หน่วยงานของท่าน มากนอ้ย
เพียงใด 
 

   

          

นโยบายและแผน 

I8  หน่วยงานของท่าน ใชจ่้าย 
งบประมาณ โดยค านึงถึง 
ประเด็นดงัต่อไปน้ี มากนอ้ยเพียงใด 

*  คุม้ค่า 

*  ไม่บิดเบือนวตัถุประสงคข์องงบประมาณท่ีตั้งไว ้
 

   

          

นโยบายและแผน 

I9  หน่วยงานของท่าน ใชจ่้าย
งบประมาณเพื่อประโยชน์
ส่วนตวั กลุ่ม หรือพวกพอ้ง 
มากนอ้ยเพียงใด 
 

   

          

นโยบายและแผน 

 
 



                                                        

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

การใช้งบประมาณ   3 4 12           
 

I10  บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิก
จ่ายเงินท่ีเป็นเทจ็ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่า
วสัดุอุปกรณ์ ค่าเดินทาง ฯลฯ มากนอ้ยเพียงใด 

   

          

บริหารงาน
การเงินฯ 

I11  หน่วยงานของท่าน มีการจดัซ้ือจดัจา้ง  
การจดัหาพสัดุ และการตรวจรับพสัดุใน 
ลกัษณะดงัต่อไปน้ี มากนอ้ยเพียงใด 
*  โปร่งใส ตรวจสอบได ้
*  เอ้ือประโยชน์ใหผู้ป้ระกอบการรายใด 
รายหน่ึง 

 

   

          

บริหารงาน
การเงินฯ 

I12  หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสใหท้่าน 
 มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใชจ่้ายงบ 
ประมาณ ตามประเด็นดงัต่อไปน้ี มากนอ้ย 
เพียงใด 

*  สอบถาม 

*  ทกัทว้ง 
*  ร้องเรียน 

 

   

          

บริหารงาน
การเงินฯ 
นโยบายและ
แผน 



                                                        
 

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 
 
 มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.
ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

-การปฏิบัติการนิเทศ   
   

          

กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ 

-การปฏิบัติงานราชการ ณ บ้านพัก (WFH) ช่วง
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส 2019   

1  บ้านพัก 

2  สำนักงาน 
 

   

          

ทุกกลุ่ม 

 
มตทิี่ประชุม  เห็นชอบ 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 
-  ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา  16.30 น. 
************************************************ 



                                                        
 

ผู้จดรายงานการประชุม       ผู้ตรวจรายงานการประชุม             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                                                                                                                     
(  นางวชัรินทร์  ชยันอก  )                      (  นายวลี  มีภู่  )               (  นายชาญณรงค ์ ฐานะวิจิตร  ) 

นกัจดัการงานทัว่ไป ช านาญการ                       ผอ.กลุ่มอ านวยการ              รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
 

 



                                                  
   

   

 



  ข่าวประชาสัมพันธ์ การดำเนินการจัดประชุมวิเคราะห์งานที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมวิเคราะห์งานที่มีผลประโยชน์ทับช้อนของแต่ละกลุ่มงาน  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน หวัง
ยกระดับให้สูงยิ่งๆ ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมวิเคราะห์งานที่มี
ผลประโยชน์ทับช้อนของแต่ละกลุ่มงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ครั้งที่ 
1/2564 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
การประชุมดังกล่าว สืบเนื่องจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ITA Online 2020) ในภาพรวมระดับประเทศ 
จากประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งสิ ้น 225 เขต สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.35 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่
ใน ระดับ AA และในปีนี้ จะมีการพัฒนาคะแนนเฉลี่ยให้สูงมากยิ่งขึ้น จึงจำต้องวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ ที่
เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง  เ พ ื ่ อ น ำ ม า ส ู ่ ก า ร พั ฒ น า ใ น ร ะ ด ั บ ท ี ่ ส ู ง ข ึ ้ น ต ่ อ ไ ป ค ล ิ ป ส ั ้ น  #tiktok เ ว ็ บ ล ิ ง ค์  
https://vm.tiktok.com/ZSJa4ktrP/ 
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไวต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์ 
https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4116329435080054/ 
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