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คำนำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ดำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน ตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission)
เพื่ อ ก ำหนดมำตรกำรส ำคั ญ เร่ ง ด่ ว น เชิ ง รุ ก ในกำรป้ อ งกั น กำรทุ จ ริ ต กำรบริ ห ำรงำน
ที่โ ปร่ งใส ตรวจสอบได้ และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระทำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อย
นอกจำกนี้ ยังนำควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มำกำหนดเป็นคู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำอี ก ด้ ว ย เพื่ อ บรรลุ เ ป้ ำ หมำยตำมยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. หลักกำรและเหตุผล
กำรมี ผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นถื อ เป็ น กำรทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ประเภทหนึ่ ง เพรำะเป็ น กำรแสวงหำ
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อำนำจในตำแหน่งหน้ำที่ไปแทรกแซง กำรใช้
ดุลยพินิจในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จนทำให้เกิดกำรละทิ้ งคุณธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่สำธำรณะ
ขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะของส่วนรวม และทำ
ให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอำจอยู่ในรูป
ของผลประโยชน์ทำงกำรเงิน คุณ ภำพกำรให้บริกำร ควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่ำอื่น ๆ ตลอดจนโอกำส
ในอนำคตตั้งแต่ร ะดับ องค์กรจนถึงระดับ สั งคม อย่ำงไรก็ตำมท่ำมกลำงผู้ ที่จงใจกระทำควำมผิ ด ยังพบผู้ กระทำ
ควำมผิดโดยไม่เจตนำหรือไม่มีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวอีกเป็นจำนวนมำก จนนำไปสู่กำรถูกกล่ำวหำร้องเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทำงอำญำ ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหำ
กำรทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรคต่อกำร
พัฒนำประเทศ อีกด้วย
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ดำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่ อำจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission) เป็นกรอบกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัย
และควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำสที่จะทำให้เกิดควำมเสียหำยจำก กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเภทของควำมเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้ำน ดังนี้
1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมำยถึง ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบรรลุเ ป้ำหมำย
และพั น ธกิ จ ในภำพรวมที่ เ กิ ด จำกเปลี่ ย นแปลงของสถำนกำรณ์ แ ละเหตุ ก ำรณ์ ภ ำยนอกที่ ส่ ง ผลต่ อ
กลยุ ทธ์ที่กำหนดไว้ และกำรปฏิบั ติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสม รวมถึงควำมไม่ส อดคล้ องกันระหว่ำงนโยบำย
เป้ ำ หมำยกลยุ ท ธ์ โครงสร้ ำ งองค์ ก ร ภำวกำรณ์ แ ข่ ง ขั น ทรั พ ยำกรและสภำพแวดล้ อ ม อั น ส่ ง ผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยขององค์กร
2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรดำเนินงำน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพประสิทธิผล
หรือผลกำรปฏิบัติงำน โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกระบบงำนภำยในขององค์กร/กระบวนกำร
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรดำเนิน
โครงกำร
3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk: F) เป็นควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ
และกำรเงิน เช่น กำรบริหำรกำรเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสม ทำให้ขำดประสิทธิภำพ และไม่ทันต่อสถำนกำรณ์
หรือเป็นควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินขององค์กำร เช่นกำรประมำณกำรงบประมำณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้อง
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กับขั้นตอนกำรดำเนินกำร เป็นต้น เนื่องจำกขำดกำรจัดหำข้อมูล กำรวิเครำะห์ กำรวำงแผน กำรควบคุม และกำร
จัดทำรำยงำนเพื่อนำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณ และกำรเงินดังกล่ำว
4. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้อง
กับกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำงๆ โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยง เนื่องจำกควำมไม่ชัดเจน ควำมไม่
ทันสมัยหรือควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ รวมถึงกำรทำนิติกรรมสัญญำ กำรร่ำงสัญญำ
ที่ไม่ครอบคลุมกำรดำเนินงำน
สำเหตุของกำรเกิดควำมเสี่ยง อำจเกิดจำกปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ
1) ปัจจัยภำยใน เช่น นโยบำยของผู้บริหำร ควำมซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภำพของบุคลำกร และกำร
เปลี่ ย นแปลงระบบงำนควำมเชื่ อถือ ได้ข องระบบสำรสนเทศ กำรเปลี่ ยนแปลงผู้ บ ริห ำรและเจ้ ำหน้ำที่ บ่อยครั้ ง
กำรควบคุม กำกับดูแลไม่ทั่วถึง และกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงำน เป็นต้น
2) ปั จ จั ย ภำยนอก เช่ น กฎหมำย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ของทำงรำชกำร กำรเปลี่ ย นแปลง
ทำงเทคโนโลยี หรือ สภำพกำรแข่งขัน สภำวะแวดล้อมทั้งทำงเศรษฐกิจและกำรเมือง เป็นต้น
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง สภำวกำรณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง
ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท หรือผู้บริหำรซึ่งมีอำนำจหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งหน้ำที่ ที่บุคคล
นั้น รั บ ผิ ดชอบอยู่ และส่ งผลกระทบต่อประโยชน์ส่ ว นรวม ซึ่งกำรกระทำนั้นอำจจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัว หรือไม่รู้ตัว
ทั้งเจตนำและไม่เจตนำ และมีรูป แบบที่ห ลำกหลำยไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่ำนั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อำทิ กำรแต่งตั้งพรรคพวกเข้ำไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่ำงๆ
ทั้ง ในหน่ ว ยงำนรำชกำร รั ฐ วิส ำหกิ จ และบริ ษัท จ ำกั ด หรื อ กำรที่บุ ค คลผู้ มีอ ำนำจหน้ ำ ที่ตั ด สิ น ใจให้ ญำติ พี่น้ อ ง
หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์ จำกทำงรำชกำรโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขำด
กำรตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจำกยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชำติ กำรกระทำ
แบบนี้เป็นกำรกระทำที่ผิดทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ
กำรวิเ ครำะห์ค วำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำส ที่จะทำให้เกิด
ควำมเสีย หำยจำกกำรปฏิบั ติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่ วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดกั บกำรทุจริต กล่ำวคือ ยิ่งมีสถำนกำรณ์
หรือสภำวกำรณ์ของกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มำกเท่ำใด ก็ยิ่งมีโอกำสก่อให้เกิด
หรือนำไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น
กำรวิ เ ครำะห์ ค วำมเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นในครั้ ง นี้ น ำเอำควำมเสี่ ย งในด้ ำ นต่ ำ งๆ
มำดำเนินกำรวิเครำะห์ตำมกรอบมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission) และตำมบริบทควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 1 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 1 ทรำบถึงควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อำจเป็นเหตุทำให้
1.กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่ของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะที่ขำดหรือมีควำมรับผิดชอบ
ไม่เพียงพอ
2. กำรปฏิบัติหน้ำที่ไปในทำงที่ท่ำให้ประชำชนขำดควำมเชื่อถือในควำมมีคุณธรรมควำมมีจริยธรรม
3. กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยกำรขำดกำรคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน และกำร
ยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล
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พร้อมกันนี้ ยังสำมำรถกำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรป้องกัน ยับยั้งกำรทุจริต ปิดโอกำสกำรทุจริต และเพื่อกำหนด
มำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ กำรกระทำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็น
ปัญหำสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ำง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในกำรบริหำรรำชกำรให้เกิด
ควำมคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล
๓. เพื่อตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ไม่ให้เกิดกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่ำง
ที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมำย โปร่งใส และตรวจสอบได้
๔.เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแก่ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และประชำชน
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ส่วนที่ 2
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน
1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสที่จะเกิดผลกระทบของ
ควำมเสี่ยงต่ำงๆ เพื่อประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง และดำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดลำดับควำมเสี่ยง
โดยก ำหนดเกณฑ์ ก ำรประเมิ น มำตรฐำนที่ จ ะใช้ ใ นกำรประเมิ น ควำมเสี่ ย ง ด้ ำ นผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น ได้ แ ก่
ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และควำมรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับควำมเสี่ยง ทั้งนี้
กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพเนื่องจำกเป็นข้อมูลเชิงพรรณำ ที่ไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้
เกณฑ์ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภำพ
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกำสที่เกิด
สูงมำก
สูง
ปำนกลำง
น้อย
น้อยมำก

คำอธิบำย
มีโอกำสเกิดขึ้นเป็นประจำ
มีโอกำสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
มีโอกำสเกิดขึ้นบำงครั้ง
มีโอกำสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
มีโอกำสเกิดขึ้นยำก

เกณฑ์ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภำพ ที่ส่งผลกระทบด้ำนกำรดำเนินงำน (บุคลำกร)
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกำสที่เกิด
สูงมำก
สูง
ปำนกลำง
น้อย
น้อยมำก

คำอธิบำย
ถูกลงโทษทำงวินัยร้ำยแรง
ถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง
สร้ำงบรรยำกำศในกำรทำงำนที่ไม่เหมำะสม
สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนบ่อยครั้ง
สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนนำนๆ ครั้ง

ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับควำมสำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำ
จำกผลคูณของระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) กับระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ของควำมเสี่ยงแต่ละสำเหตุ (โอกำส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้
ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk)
ลำดับ
1
2
3
4

ระดับควำมเสี่ยง
ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก (Extreme Risk : E)
ควำมเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)
ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง (Moderate Risk : M)
ควำมเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)

ช่วงคะแนน
15-25 คะแนน
9-14 คะแนน
4-8 คะแนน
1-3 คะแนน
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ในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงจะต้องมีกำรกำหนดแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จำก กำรพิจำรณำ
จัดระดับควำมสำคัญของควำมเสี่ยงจำกโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact)
และขอบเขตของระดับควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่
ระดับควำมเสี่ยง = โอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ x ควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ
(Likelihood x Impact)
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สำมำรถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในกำร
จัดแบ่ง ดังนี้
ระดับควำมเสี่ยง
เสี่ยงสูงมำก (Extreme)

คะแนนระดับควำม
เสี่ยง
15-25 คะแนน

เสี่ยงสูง (High)
ปำนกลำง (Medium)

9-14 คะแนน
4–8 คะแนน

ต่ำ (Low)

1–3 คะแนน

มำตรกำรกำหนด

กำรแสดงสีสัญลักษณ์

มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ำ
หรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยง
มีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง
ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มี
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง
ยอมรับควำมเสี่ยง

สีแดง
สีส้ม
สีเหลือง
สีเขียว

ตำรำงระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk)
ควำมรุนแรงของ
ผลกระทบ
(Impact)

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

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood)
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2. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 มีกำรดำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน
ที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
1) กำรพิจำรณำกระบวนงำนที่มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
1.กำรจัดทำร่ำงขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุหรือแบบรูปรำยกำรงำน
ก่อสร้ำง
2. รำยงำนขอซื้อหรือขอจ้ำงโดยเจ้ำหน้ำที่ผ่ำนหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่
3. คณะกรรมกำรซื้อหรือจ้ำง
- คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
- คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรสอบรำคำ
- คณะกรรมกำรซี้อหรือจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
- คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ
4. วิธีกำรซื้อหรือจ้ำง กระทำได้ 3 วิธี
- วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพำะเจำะจง
5. วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป (วิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์)
6. วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์)
7. วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป (วิธีสอบรำคำ)
8. วิธีคัดเลือก
9. วิธีเฉพำะเจำะจง
10. กำรจ้ำงออกแบบรวมงำนก่อสร้ำง
11. กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
12. อำนำจกำรสั่งซื้อสั่งจ้ำง
13. กำรจ่ำยเงินล่วงหน้ำ
กำรเบิกค่ำตอบแทนใช้สอย
1. แจ้งอนุมัติเงินงบประมำณ ระยะเวลำดำเนินกำรเบิกจ่ำยในแต่ละรำยกำร
2. กำรตรวจเอกสำรขอเบิก
- ขอเบิกถูกต้องตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- มีงบประมำณเพียงพอหรือไม่
- เสนอขออนุมัติเบิก
3. ขออนุมัติเบิก
- เจ้ำหนำที่บันทึกเสนอผู้มีอำนำจลงนำมอนุมัติเพื่อเบิกจ่ำยให้ผู้มีสิทธิรับเงิน
4. กำรบันทึกเอกสำรขอเบิกในระบบ GFMIS
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-

บันทึกคำขอเบิกเงินในระบบ GFMIS ตำมที่ได้รับอนุมัติ ให้ถูกต้องตำมแผนงำน งำนโครงกำร
ที่อนุมัติ
5. กำรจ่ำยเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน
- หลังจำกกรมบัญชีกลำงอนุมัติคำขอเบิกเงินที่ส่วนรำชกำรบันทึกในระบบGFMIS แล้ว เจ้ำหน้ำที่
กำรเงินจ่ำยเงินให้ผุ้มีสิทธิรับเงินให้ถูกต้อง ตำมข้อเท็จจริงและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
2) โดยมีกระบวนงำนที่เข้ำข่ำยมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
1. กำรจัดทำร่ำงขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุหรือแบบรูปรำยกำร
งำนก่อสร้ำง
2. คณะกรรมกำรซื้อหรือจ้ำง
- คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
- คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรสอบรำคำ
- คณะกรรมกำรซื้อหรือจ้ำงโดยวิธีคัดเลือก
- คณะกรรมกำรซื้อหรือจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
- คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ
3. วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป(วีธีสอบรำคำ)ฏ
4. วิธีคัดเลือก
5. วิธีเฉพำะเจำะจง
6. กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
กำรเบิกค่ำตอบแทนใช้สอย
1. กำรตรวจสอบเอกสำรขอเบิก
- ขอเบิกถูกต้องตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- มีงบประมำณเพียงพอหรือไม่
- เสนอขออนุมัติเบิก
2. ขออนุมัติเบิก
- เจ้ำหน้ำที่บันทึกเสนอผู้มีอำนำจลงนำมอนุมัติเพื่อเบิกจ่ำยให้ผู้มีสิทธิรับเงิน
3. กำรบันทึกเอกสำรขอเบิกในระบบ GFMIS
- บันทึกคำขอเบิกเงินในระบบ GFMIS ตำมที่ได้รับอนุมัติ ให้ถูกต้องตำมแผนงำน งำนโครงกำรที่อนุมัติ
4. กำรจ่ำยเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน
- หลักจำกกรมบัญชีกลำงอนุมัติคำขอเบิกเงินที่ส่วนรำชกำรบันทึกในระบบ GFMIS แล้ว เจ้ำหน้ำที่
กำรเงินจ่ำยเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินให้ถูกต้อง ตำมข้อเท็จจริงและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กำรฝึกอบรมสัมมนำและศึกษำดูงำน
- หัวข้อในกำรจัดฝึกอบรม สัมมนำไม่ตรงตำมควำมต้องกำร จำเป็นของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
- การถ่ายทอดของวิทยากรไม่ชัดเจนและตรงประเด็น
- กระบวนการในการฝึกอบรมสัมมนาที่ไม่ส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์
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- ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาขาดความต้องใจ ขาดความรู้ความเข้าใจและไม่นาความรู้ทักษะที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์
- ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาขาดความรับผิดชอบในการเข้าร่วมฝึกอบรม
- ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงและมาเข้าอบรมไม่ครบตามจานวน
- ประเด็นการศึกษาดูงานไม่ชัดเจนแหล่งเรียนรู้ที่ไม่ส่งผลต่อการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
- เข้ารับการอบรมสัมมนาขาดความรับผิดชอบในการเข้าร่วมฝึกอบรม
- ขาดการติดตาม ประเมินผลความรู้ทักษะและการนาไปใช้ภายหลังการฝึกอบรม
- หัวข้อวิชาไม่ตรงตามความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา
- ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาขาดความรับผิดชอบในการเข้าร่วมอบรมสัมมนา
- จานวนผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาไม่ครบตามเป้าหมาย
3) ควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นหำกไม่มีกำรป้องกันที่เหมำะสม
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
- ทำให้สูญเสียงบประมำณ
- เปิดโอกำสให้เจ้ำหน้ำที่ ใช้อำนำจหน้ำที่ในกำรหำผลประโยชน์
- เสียชื่อเสียงและควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำน
กำรเบิกค่ำตอบแทนใช้สอย
- ทำให้สูญเสียงบประมำณ
- เปิดโอกำสให้เจ้ำหน้ำที่ ใช้อำนำจหน้ำที่ในกำรหำผลประโยชน์
- เสียชื่อเสียงและควำมน่ำเชื่อถือขงองหน่วยงำน
กำรฝึกอบรมสัมมนำและศึกษำดูงำน
- ผู้เข้ำอบรมไม่สนใจในกระบวนกำรฝึกอบรม
- ผู้เข้ำอบรมไม่มำเข้ำอบรมตำมจำนวน
- สูญเสียงบประมำณในกำรจัดอบรม
- ผู้เข้ำอบรมไม่ได้รับควำมรู้ ทักษะตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร
- สูญเสียเวลำ งบประมำณในกำรจัดอบรม
- ผู้เข้ำอบรมไม่ได้รับควำมรู้ ทักษะตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร
- กำรดำเนินงำนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร
- เป็นช่องทำงให้เจ้ำหน้ำที่ใช้อำนำจหน้ำที่กระทำผิด
- ผู้ศึกษำดูงำนไม่ได้รับควำมรู้ประสบกำรณ์ตำมวัตถุประสงค์
- ผู้เข้ำอบรมไม่นำควำมรู้ทักษะไปใช้ให้เกิดประโยชน์
- เสียงบประมำณในกำรจัดเตรียมเอกสำรและเสียเวลำในกำรจัดทำหลักสูตร
- เสียงบประมำณค่ำลงทะเบียน
- เปิดช่องทำงให้เจ้ำหน้ำที่ใช้อำนำจหน้ำที่กระทำผิดในทำงมิชอบด้วยหน้ำที่
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4) แนวทำงกำรป้องควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
(1) กำรเสริมสร้ำงจิตสำนึกให้บุคลำกรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1
รังเกียจกำรทุจริตทุกรูปแบบ เช่น
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้ปฏิบัติตำม
พรบ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560และกฏกระทรวงที่เกี่ยวข้อง อย่ำงเคร่งครัด
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้ปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รับรองถึงควำม
ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองำนในกำรซื้อจ้ำง
4.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดสรรงบประมำณ และกำรควบคุมกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ บันทึกข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในระบบรำยงำนผลกำรบริหำรงบประมำณ
Budgeting Report System (BRS)
กำรเบิกค่ำตอบแทนใช้สอย
1. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรขอเบิกให้ถูกต้อง ตำม ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
และปฏิบัติกับบุคลำกรทุกคนเสมอภำค เท่ำเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ
2. แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติกำรเบิกจ่ำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดทรำบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
3. ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำเป็นตัวอย่ำงที่ดี
4. ส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัดมีคุณธรรมจริยธรรม ในกำรปฏิบัติหน้ำที่
5. ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำเป็นตัวอย่ำงที่ดี
6. ส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัดมีคุณธรรมจริยธรรม ในกำรปฏิบัติหน้ำที่
7. ควบคุม กำกับ ติดตำม ให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติให้ถูกต้องตำมระเบียบ และแนวปฏิบัติโดยเคร่งครัด
8. กำกับ ติดตำม ให้หน่วยตรวจสอบภำยในตรวจสอบเอกสำรขอเบิก และกำรบันทึกเอกสำรขอเบิกในระบบ GFMIS
และกำรรับ-จ่ำยเงิน เป็นประจำทุกปี
กำรฝึกอบรมสัมมนำและศึกษำดูงำน
สำรวจควำมต้องกำรรับกำรฝึกอบรมจำกผู้เกี่ยวข้อง
หำวิทยำกรผู้เชี่ยวชำญในกำรวิเครำะห์หัวข้อกำรฝึกอบรม
จัดหำผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนมำเป็นวิทยำกร
จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมที่มีคุณภำพ
วิเครำะห์กระบวนกำรฝึกอบรมที่เหมำะสมกับเนื้อหำ
กำหนดวัตถุประสงค์กำรฝึกอบรม ให้ชัดเจน
จัดกิจกรรมให้ผู้เข้ำอบรมมีส่วนร่วม ได้ฝึกปฏิบัติจริง
จัดหำสื่อประกอบกำรอบรมให้เหมำะสม
ให้ผู้เข้ำอบรมได้มีส่วนร่วมในกำรกำหนดหัวข้อ เนื้อหำกำรอบรม
มีกระบวนกำรติดตำม ควำมสำเร็จของโครงกำรก่อนและหลังกำรฝึกอบรมที่เป็นระบบ
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-

กระตุ้นให้ผู้เข้ำอบรมมีควำมมั่นใจในกำรปฏิบัติงำน
แจ้งให้ผู้เข้ำฝึกอบรมทรำบล่วงหน้ำและเตรียมกำรก่อนกำรเข้ำฝึกอบรม
สร้ำงควำมตระหนักและควำมรับผิดชอบในหน้ำที่
กำหนดผลประโยชน์และผลเสียที่ชัดเจนหำกไม่เข้ำอบรมสัมมนำ
แจ้งภำรกิจในกำรปฎิบัติภำยหลังกำรอบรมให้ชัดเจนและให้ผู้เข้ำอบรมทรำบล่วงหน้ำ
กำหนดกลุ่มผู้เข้ำฝึกอบรม กำหนดกำรตอบรับกำรเข้ำอบรมให้ชัดเจน
มีกระบวนกำรติดตำมผลกำรฝึกอบรม
จัดทำหลักสูตรกำรศึกษำดูงำนให้มีคุณภำพ
กำหนดประเด็นกำรศึกษำดูงำนให้ชัดเจน
คัดเลือกแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภำพ
กำหนดให้ผู้ศึกษำดูงำนบันทึกผลกำรเรียนรู้จำกกำรศึกษำดูงำนให้ชัดเจน ตรงประเด็น
จัดให้มีกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้ภำยหลังกำรศึกษำดูงำน
แจ้งให้ผู้เข้ำฝึกอบรมทรำบล่วงหน้ำและเตรียมกำรก่อนกำรเข้ำฝึกอบรม
สร้ำงควำมตระหนักและควำมรับผิดชอบในหน้ำที่
กำหนดผลประโยชน์และผลเสียที่ชัดเจนหำกไม่เข้ำอบรมสัมมนำ
จัดให้มีกำรติดตำม ประเมินผล ควำมรู้ ทักษะและกำรนำไปใช้ภำยหลังกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำน
จัดทำรำยงำนผลกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำน

(2) กำรป้องกันเหตุกำรณ์หรือพฤติกรรมที่อำจเป็นภัยต่อหน่วยงำน เช่น
- กำรแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- กำรเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
- กำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำอย่ำงสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
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สรุปผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1
ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 กำหนดควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 3
ประเด็นหลัก ดังนี้
1. กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
2. กำรเบิกค่ำตอบแทนใช้สอย
3. กำรฝึกอบรมสัมมนำและศึกษำดูงำน
เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถี่ที่จะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และผลกระทบ
ของควำมเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำ ก่อให้เกิดระดับของควำมเสี่ยงในระดับใดในตำรำงควำมเสี่ยง
ซึ่งจะทำให้ทรำบว่ำมีควำมเสี่ยงใดเป็นควำมเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหำรจัดกำรก่อน

ลำดับ
1
2
3

ปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรเกิดทุจริต

โอกำส ผลกระทบ

กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
กำรเบิกค่ำตอบแทนใช้สอย
กำรฝึกอบรมสัมมนำและศึกษำดูงำน

4
4
4

3
3
3

ระดับ
ควำมเสี่ยง
12
12
12

ควำมรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact)

แผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map)
5
4

(1-3)

3
2
1
1

2

3

4

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood)

5

ลำดับ
ควำมเสี่ยง
(1)
(2)
(3)
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จำกแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดลำดับควำมสำคัญของควำมเสี่ยง
ด้ำ นผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น สำมำรถสรุ ป กำรวิ เ ครำะห์ ควำมเสี่ ย งและจั ด ล ำดั บ ควำมส ำคั ญ ของควำมเสี่ ย งด้ ำ น
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้
ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดลำดับควำมสำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
กำรเบิกค่ำตอบแทนใช้สอย
กำรฝึกอบรมสัมมนำและศึกษำดูงำน

จัดลำดับควำมสำคัญของควำมเสี่ยง
ลำดับ 1 (สูง = 12 คะแนน)
ลำดับ 2 (สูง = 12 คะแนน)
ลำดับ 3 (สูง = 12 คะแนน)

จำกตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยง สำมำรถจำแนกระดับควำมเสี่ยงออกเป็น 1 ระดับ คือ สูง โดยสำมำรถสรุป
ข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 1 ประจำปีงบประมำณ 2561 มี ดังนี้
ระดับควำมเสี่ยง
เ เสี่ยงสูงมำก (Extreme)
เสี่ยงสูง (High)

ปำนกลำง (Medium)
ต่ำ (Low)

มำตรกำรกำหนด
ปัจจัยควำมเสี่ยง
จำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง
มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ำ หรือถ่ำย
โอนควำมเสี่ยง
จำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง
-กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และมีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง เพื่อให้อยู่ใน -กำรเบิกค่ำตอบแทนใช้สอย
ระดับที่ยอมรับได้
-กำรฝึกอบรมสัมมนำและศึกษำดู
งำน
ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มีมำตรกำรควบคุม
ควำมเสี่ยง
-
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3. แผนจัดกำรควำมเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โอกำสและผลกระทบ
ปัจจัยที่
จะเกิดควำม
เสี่ยง
1.กำรจัดซื้อจัด
จ้ำง

โอกำส

ผล
กระทบ

4

3

ระดับ
ควำม
เสี่ยง
12

ระยะเวลำดำเนินกำร

ไตรมำส 2

มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ม.ค.
61

1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำน
พัสดุและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้
ปฏิบัติตำม พรบ.กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560ระเบียบ
กระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วย
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.
2560และกฏกระทรวงที่
เกี่ยวข้อง อย่ำงเคร่งครัด
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำน
พัสดุและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้
ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และ
แนวทำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่
เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำน
พัสดุและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รับรอง
ถึงควำมไม่เกีย่ วข้องสัมพันธ์
กับผู้เสนองำนในกำรซื้อจ้ำง
4.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน
เกี่ยวกับกำรจัดสรร
งบประมำณ และกำร
ควบคุมกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ บันทึกข้อมูล
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณในระบบ
รำยงำนผลกำรบริหำร
งบประมำณBudgeting
Report System (BRS)

ก.พ.
61

ไตรมำส 3
มี.ค.
61

เม.ย.
61

พ.ค.
61

ไตรมำส 4
มิ.ย.
61

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

ผู้รับ
ผิด
ชอบ
กลุ่ม
บริหำร
งำน
กำรเงิน
และ
สินทรัพ
ย์

17
2.กำรเบิก
ค่ำตอบแทน
ใช้สอย

4

3

12

1. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร
ขอเบิกให้ถูกต้อง ตำม
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องโดย
เคร่งครัด และปฏิบตั ิกับ
บุคลำกรทุกคนเสมอภำค
เท่ำเทียมกัน ไม่เลือก
ปฏิบัติ
2.แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ แนว
ปฏิบัติกำรเบิกจ่ำยให้
ข้ำรำชกำรในสังกัดทรำบ
และถือปฏิบตั ิโดยเคร่งครัด
3.ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำ
เป็นตัวอย่ำงที่ดี
4.ส่งเสริมให้บุคลำกรใน
สังกัดมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่
5.ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำ
เป็นตัวอย่ำงที่ดี
6.ส่งเสริมให้บุคลำกรใน
สังกัดมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่
7. ควบคุม กำกับ ติดตำม
ให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
ตำมระเบียบ และแนว
ปฏิบัติโดยเคร่งครัด
8. กำกับ ติดตำม ให้หน่วย
ตรวจสอบภำยในตรวจสอบ
เอกสำรขอเบิก และกำร
บันทึกเอกสำรขอเบิกใน
ระบบ GFMIS และกำรรับจ่ำยเงิน เป็นประจำทุกปี

กลุ่ม
บริหำร
งำน
กำรเงิน
และ
สินทรัพ
ย์
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โอกำสและผลกระทบ
ปัจจัยที่
จะเกิดควำม
เสี่ยง

3.กำร
ฝึกอบรม
สัมมนำและ
ศึกษำดูงำน

โอกำส

ผล
กระทบ

4

3

ระดับ
ควำม
เสี่ยง
12

ระยะเวลำดำเนินกำร

ไตรมำส 2

มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ม.ค.
60

กำรฝึกอบรมสัมมนำและ
ศึกษำดูงำน
- หัวข้อในกำรจัดฝึกอบรม
สัมมนำไม่ตรงตำมควำม
ต้องกำร จำเป็นของผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรม
- การถ่ายทอดของวิทยากร
ไม่ชัดเจนและตรงประเด็น
- กระบวนการในการ
ฝึกอบรมสัมมนาที่ไม่ส่งผลให้
บรรลุวตั ถุประสงค์
- ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา
ขดความเข้าใจ ขาดความรู้
ความเข้าใจและไม่นาความรู้
ทักษะที่ได้รับไปใช้ประโยชน์
- ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา
ขาดความรับผิดชอบในการ
เข้าร่วมฝึกอบรม
- ผู้เข้าร่วมการ
ประชุมสัมมนาไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงและ
มาเข้าอบรมไม่ครบตาม
จานวน
- ประเด็นการศึกษาดูงานไม่
ชัดเจนแหล่งเรียนรู้ทไี่ ม่ส่งผล
ต่อการเรียนรูต้ าม
วัตถุประสงค์
- เข้ารับการอบรมสัมมนา
ขาดความรับผิดชอบในการ
เข้าร่วมฝึกอบรม
- ขาดการติดตาม
ประเมินผลความรู้ทักษะและ
การนาไปใช้ภายหลังการ

ก.พ.
60

ไตรมำส 3
มี.ค.
60

เม.ย.
60

พ.ค.
60

ไตรมำส 4
มิ.ย.
60

ก.ค.
60

ส.ค.
60

ก.ย.
60

ผู้รับ
ผิด
ชอบ
กลุ่ม
นิเทศฯ
กลุ่ม
บริหำร
งำน
บุคคล
กลุ่ม
ส่งเสริ
มกำร
จัด
กำรศึก
ษำ
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ฝึกอบรม
(บริหารงานบุคคล)
- หัวข้อวิชาไม่ตรงตามความ
ต้องการของผู้เข้ารับการ
อบรมสัมมนา
- ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา
ขาดความรับผิดชอบในการ
เข้าร่วมอบรมสัมมนา
- จานวนผู้เข้าร่วมอบรม
สัมมนาไม่ครบตามเป้าหมาย

