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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง 
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดย
ผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรม  
ในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม
ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็น
จ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI)  
เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับ 
ที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread 
way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจาก 
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

  1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อ  
กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย 
เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ  
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร  

  2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ   
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3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทัน
ต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น  การประมาณการรงบประมาณ 
ไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ 
การวางแผน การควบคุม และการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว  

  4. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน  
ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา 
การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน  

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง   อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
  1) ปัจจัยภำยใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร 
และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
บ่อยครั้งการควบคุม ก ากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน 
เป็นต้น 

  2) ปัจจัยภำยนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น   

  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่  
ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้ นอย่างรู้ตัว
หรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น 
แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไป 
ด ารงต าแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจ
หน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการ
โดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย 
จึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระท าแบบนี้เป็นการกระท าท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  

  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท า
ให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ  
ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด  
ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ 
มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่
เกิดข้ึน และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท าให้   
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  1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 
  2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมี
จริยธรรม 
  3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้ ง 
การทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
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ส่วนที่ 2 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

 1) กำรพิจำรณำกระบวนงำนที่มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
     - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
     - กระบวนงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการปฏิบัติราชการ 
     - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ  
มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง  
     - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อ
ผู้อื่นที่เก่ียวข้อง 
      - กระบวนงานที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

 2) โดยมีกระบวนงำนที่เข้ำข่ำยมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
      - การใช้เงินไม่เป็นไปตามประมาณการค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมในโครงการ 
      - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการปฏิบัติราชการ 
      - การคัดเลือกกิจกรรมการประกวดแข่งขัน เพ่ือรับรางวัลต่าง ๆ ทั้งประเภทสถานศึกษา และ
บุคคล 
      - การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน       

 3) ควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นหำกไม่มีกำรป้องกันที่เหมำะสม 
      - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 

     - สูญเสีย/สิ้นเปลือง งบประมาณ 
     - ผลการคัดเลือกไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด และไม่เป็นธรรม 

      - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 
      - ใช้ทรัพยากรไม่เกิดประสิทธิภาพ 

 4) แนวทำงกำรป้องควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (1) กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกให้บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 3  ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉยกำรทุจริตทุกรูปแบบ  เช่น 

       - ผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และก าหนดนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
       - ส่งเสริมและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาท  หน้าที่  และการด าเนินงานในด้านการ
ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต 
       - ยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนดี 
       - เข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวค าปฏิญญาเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต  และมอบนโยบายทุก
เช้าวันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือน ทุกเดือน 
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  (2) กำรป้องกันเหตุกำรณ์หรือพฤติกรรมที่อำจเป็นภัยต่อหน่วยงำน เช่น 
       - จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
       - ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล  และรายงานการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
       - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
       - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
       - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
       - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
       - ประกาศมาตรการการด าเนินการ ก าหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

สรุปผลกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงที่เกี่ยวกับผลประโยชนท์ับซ้อน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 3 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 3 ประเด็นหลัก   ดังนี้ 

1. การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
2. การขอใช้รถยนต์ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
3. การจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับ
ใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

ล ำดับ ปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรเกิดทุจริต โอกำส ผลกระทบ ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

ล ำดับ 
ควำมเสี่ยง 

1 การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว 

4 3 12 (1) 

2 การขอใช้รถยนต์ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 2 4 8 (2) 

3 การจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการ
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

2 1 2 (3) 
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แผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) 
  

5      

4  (2) (1)   

3      

2      

1  (3)    

 1 2 3 4 5 

                           โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

  จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญ
ของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของ
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 
 
ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง 

การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ล าดับ 1  (สูง = 12 คะแนน) 

การขอใช้รถยนต์ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ล าดับ 2  (ปานกลาง = 8 คะแนน) 

การจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ล าดับ 3  (ต่ า = 2 คะแนน) 

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ 

ล าดับ 4 (ต่ า = 1 คะแนน) 

การพิจารณาคัดเลือกรางวัลเพ่ือส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ ล าดับ 5 (ต่ า = 1 คะแนน) 
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  จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ สูงมาก 
สูง และปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มี ดังนี้ 
 

ระดับควำมเสี่ยง มำตรกำรก ำหนด ปัจจัยควำมเสี่ยง 
เ     เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 

มีมาตรการลดความเสี่ยง และประเมินซ้ า 
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

- 

      เสี่ยงสูง (High) -จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้  

-จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
“การสร้างวัฒนธรรมแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของ
บุคลากรภาครัฐ” 

การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว 

ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง 

การขอใช้รถยนต์ราชการไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว 

     ต่ า (Low) - - 
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ส่วนที่ 3 

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน 
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 

 

  ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ด าเนินการประเมิน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานหน่วยงาน โดยวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับ  
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COS (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission) เพ่ือเป็นแนวทางการป้องกัน และลดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน ที่อาจก่อให้เกิดความทุจริต เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ๒๕๖4 ณ ห้องประชุมหนองไผ่ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ไปแล้วนั้น 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ก าหนดปัจจัยความเสี่ยงที่ 
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานไว้ 3 ปัจจัย ซึ่งได้ด าเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงแล้ว 
โดยสรุปผลการด าเนินการได้ดังนี้ 

 

1.  กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกให้บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3  
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉยกำรทุจริตทุกรูปแบบ  ได้แก่ 

     1.1  ประกำศเจตนำรมณ์บริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และก ำหนดนโยบำยคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำน   

   ด าเนินการประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3  ประกาศ ณ วันที่  4  มกราคม  พ.ศ. 2564  ฉบับภาษาไทย ฉบับภาษาอังกฤษ และ
ประกาศนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โดยด าเนินการประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ด้วยการประชาสัมพันธ์ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
225 เขต สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 188 แห่ง  และบุคลากรปฏิบัติงานในส านักงานฯ รับทราบและถือเป็น
แนวปฏิบัติ (Link: http://pbn3.go.th/news/ita2564/intention/) 
  

ผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต หรือกำรขัดกัน 
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

 

http://pbn3.go.th/news/ita2564/intention/
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ประกำศเจตจ ำนงสุจริต (ภำษำไทย) 

   

ประกำศเจตจ ำนงสุจริต (ภำษำอังกฤษ) 
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ประกำศนโยบำยกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ 
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    1.2 อบรมโครงกำรเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ "กำรสร้ำงวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลำกรภำครัฐ สร้ำงจิตส ำนึก/ค ำนิยมให้ตื่นตัวละอำยต่อกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ" ให้กับข้ำรำชกำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด 
(อบรมทำงไกลผ่ำนระบบ Z00m) 

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
และธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยมี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ 
เขต 3 ผู้อ านวยการกลุ่ม ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (อบรมทางไกล
ผ่านระบบ Z00m เข้าร่วมโครงการเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ "การสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ของบุคลากรภาครัฐ สร้างจิตส านึก/ค านิยมให้ตื่นตัวละอายต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ" และได้เชิญวิทยากรจากส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 2 ท่าน 
มาให้ความรู้ ณ หอ้งประชุมวิเชียรบุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
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     1.3  เข้ำแถวเคำรพธงชำติ กล่ำวค ำปฏิญญำเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริต  และมอบนโยบำยทุกเช้ำวัน
จันทร์สัปดำห์แรกของเดือน ทุกเดือน   
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2.  กำรป้องกันเหตุกำรณ์หรือพฤติกรรมที่อำจเป็นภัยต่อหน่วยงำน  ได้แก่ 
    2.1 กิจกรรมประกำศเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนและบันทึกข้อตกลง (MOU) ควำมร่วมมือในกำร
สร้ำงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำล เม่ือวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดย ดร.ไท พานนนท์ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประกาศเจตจ านงสุจริต 
ในการบริหารงาน ประกาศนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และเป็นประธานบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือใน
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในส านักงานเขดพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  
เขต 3 โดยมีรองผู้อ านวยการส านักงานขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อ านวยการกลุ่ม 
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมรับทราบนโยบายและลงนามบันทึกข้อตกลง 

การประกาศเจตจ านงสุจริต และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล เป็นการสร้างการรับรู้แก่สาธารณชน และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ว่าผู้บริหาร
การศึกษา และบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีทัศนคติ ค่านิยม  
มีเจตจ านง มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีการพัฒนาภารกิจงานที่
เป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ให้เกิดข้ึนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 อย่างเป็นรูปธรรม 
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    2.2 กิจกรรมกล่ำวค ำปฏิญญำเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริต ประกำศเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำน
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชบูรณ์ เขต 3 และบันทึกข้อตกลง (MOU) ควำมร่วมมือใน
กำรสร้ำงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนำคม 2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  โดย ดร.ไท พานนนท์ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษา ครั้งที่ 2 /2564 พร้อมด้วย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 3 ผู้อ านวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ กล่าวค าปฏิญญาเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต ประกาศเจตจ านงสุจริต
ในการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชบูรณ์ เขต 3 มอบเกียรติบัตร พิธีลงนาม
ข้อตกลง (MOU) ในการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลและลงนามข้อตกลงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน และแจ้งข้อราชการมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการศึกษา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วมประชุม จ านวน 188 ท่าน ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
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    2.3 ชี้แจง แนวปฏิบัติในกำรเบิกวัสดุส ำนักงำน และแบบฟอร์มกำรขอเบิกวัสดุส ำนักงำน 

  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้ชี้แจงและก าหนดแนวทางการเบิกวัสดุส านักงาน 
เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 รับทราบและด าเนินการ
ตามแนวทางดังกล่าว โดยขออนุมัติการเบิกวัสดุตามล าดับการบังคับบัญชา เพ่ือป้องกันบุคลากรน าทรัพย์สิน
ของหน่วยงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
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    2.4 แบบฟอร์มกำรขอใช้รถยนต์รำชกำร และสมุดประจ ำรถรำชกำรเพื่อควบคุมกำรใช้รถยนต์รำชกำร  

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีแบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์ราชการ 
และสมุดประจ ารถราชการเพ่ือควบคุมการใช้รถยนต์ราชการ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลรถยนต์ ด าเนินการ
เสนอขออนุญาตการใช้รถยนต์ราชการตามล าดับการบังคับบัญชา 

แบบฟอร์มกำรขออนุญำตใช้รถยนต์รำชกำร 
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สมุดประจ ำรถรำชกำร 

   

ตำรำงกำรใช้รถยนต์รำชกำร 
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สำมำรถขอใช้รถยนต์ผ่ำนระบบ Smart Office และสำมำรถตรวจสอบปฏิทินกำรขอใช้รถยนต์รำชกำร 

เมนู การจองยานพาหนะ 

  

เมนู ปฏิทิน (ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ โดยแยกเป็นทะเบียนรถยนต์) 
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    2.5 มีกำรจัดท ำช่องทำง เผยแพร่ กฎหมำย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำนให้
บุคลำกรผ่ำนทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

 

    2.6 ช่องทำงกำรร้องเรียน ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน http://pbn3.go.th/news/appeal/ 

 

  



20 
 

คณะผู้จัดท ำ 

 ๑. นายไท พานนนท์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  
 ๒. นายสมหมาย  ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3    
 ๓. นายธีรภัทร์  ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3    
 4. นางชฎากรณ์ บรรเลงรมย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  
 5. นางบูลยาวี ทุยไชยสง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3    
 6. นางคนึง  คุ้มตระกูล         ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  
 7. นายสุระศักดิ์ สืบสุด ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  
 8. นางสาวกิ่งกาญจน์  ยศปัญญา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
 9. นายพิชิตชัย อนนท์ รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  
 10. นางสาวธนิษฐา เทียนไสว ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ  
 11. นางปาริชาติ  เข่งแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ  
 12. นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
 13. นางสาวนวลจันทร์  ศักดิ์สมวาส ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  
 14. นายสมาน พรหมมาก ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี  
 15. นางปาริชาติ  ก้านสันเทียะ ผอ.กลุ่มอ านวยการ     
 16. นางอัจฉรา สายคุณากร นักจัดการงานทั่วไป  
 17. นางสาวสุกัญญา  กวยทอง  นักจัดการงานทั่วไป  
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