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ผลประโยชน์ทับซ้อน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำอีกด้วย เ พ่ือบรรลุ เป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 
  กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสวงหำ 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่ไปแทรกแซง กำรใช้
ดุลยพินิจในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จนท ำให้เกิดกำรละทิ้ งคุณธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่สำธำรณะ 
ขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะของส่วนรวม และท ำ
ให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอำจอยู่ในรูป
ของผลประโยชน์ทำงกำรเงิน คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่ำอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกำส 
ในอนำคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่ำงไรก็ตำมท่ำมกลำงผู้ที่จงใจกระท ำควำมผิด ยังพบผู้กระท ำ
ควำมผิดโดยไม่เจตนำหรือไม่มีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวอีกเป็นจ ำนวนมำก จนน ำไปสู่กำรถูกกล่ำวหำร้องเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทำงอำญำ ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหำ
กำรทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงข้ึน และยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรคต่อกำร
พัฒนำประเทศ อีกด้วย   
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่ อำจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) เป็นกรอบกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน  
  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัย
และควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดมูลเหตุของโอกำสที่จะท ำให้เกิดควำมเสียหำยจำก กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ประเภทของควำมเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้ำน ดังนี้ 
  1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมำยถึง ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบรรลุเป้ำหมำย
และพันธกิ จ ในภำพรวมที่ เ กิ ดจำกเปลี่ ยนแปลงของสถำนกำรณ์และเหตุ กำรณ์ภำยนอกที่ ส่ งผลต่ อ 
กลยุทธ์ที่ก ำหนดไว้ และกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสม รวมถึงควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำงนโยบำย 
เป้ำหมำยกลยุทธ์  โครงสร้ำงองค์กร ภำวกำรณ์แข่งขัน ทรัพยำกรและสภำพแวดล้อม อัน ส่งผลกระทบ 
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยขององค์กร  
  2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพประสิทธิผล 
หรือผลกำรปฏิบัติงำน โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกระบบงำนภำยในขององค์กร/กระบวนกำร
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรด ำเนิน
โครงกำร  
  3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk: F) เป็นควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ 
และกำรเงิน เช่น กำรบริหำรกำรเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสม ท ำให้ขำดประสิทธิภำพ และไม่ทันต่อสถำนกำรณ์   
หรือเป็นควำมเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับกำรเงินขององค์กำร เช่นกำรประมำณกำรงบประมำณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้อง
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กับข้ันตอนกำรด ำเนินกำร เป็นต้น เนื่องจำกขำดกำรจัดหำข้อมูล กำรวิเครำะห์ กำรวำงแผน กำรควบคุม และกำร
จัดท ำรำยงำนเพ่ือน ำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณ และกำรเงินดังกล่ำว  
  4. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้อง     
กับกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำงๆ โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยง เนื่องจำกควำมไม่ชัดเจน ควำมไม่
ทันสมัยหรือควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ รวมถึงกำรท ำนิติกรรมสัญญำ กำรร่ำงสัญญำ 
ที่ไม่ครอบคลุมกำรด ำเนินงำน  
  สำเหตุของกำรเกิดควำมเสี่ยง อำจเกิดจำกปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
  1) ปัจจัยภำยใน เช่น นโยบำยของผู้บริหำร ควำมซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภำพของบุคลำกร และกำร 
เปลี่ยนแปลงระบบงำนควำมเชื่อถือได้ของระบบสำรสนเทศ กำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่บ่อยครั้ง 
กำรควบคุม ก ำกับดูแลไม่ท่ัวถึง และกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงำน เป็นต้น 
  2) ปัจจัยภำยนอก เช่น กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับของทำงรำชกำร กำรเปลี่ยนแปลง           
ทำงเทคโนโลยี หรือ สภำพกำรแข่งขัน สภำวะแวดล้อมทั้งทำงเศรษฐกิจและกำรเมือง เป็นต้น   
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง สภำวกำรณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง 
ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท หรือผู้บริหำรซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งหน้ำที่  ที่บุคคล
นั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกำรกระท ำนั้นอำจจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว  
ทั้งเจตนำและไม่เจตนำ และมีรูปแบบที่หลำกหลำยไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่ำนั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อำทิ กำรแต่งตั้งพรรคพวกเข้ำไปด ำรงต ำแหน่งในองค์กรต่ำงๆ 
ทั้งในหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และบริษัทจ ำกัดหรือกำรที่บุคคลผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ตัดสินใจให้ญำติพ่ีน้อง        
หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์ จำกทำงรำชกำรโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขำด
กำรตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจำกยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชำติ กำรกระท ำ
แบบนี้เป็นกำรกระท ำท่ีผิดทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ  
  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ 
ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำส ที่จะท ำให้เกิด
ควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน     
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต กล่ำวคือ ยิ่งมีสถำนกำรณ์    
หรือสภำวกำรณ์ของกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มำกเท่ำใด ก็ยิ่งมีโอกำสก่อให้เกิด
หรือน ำไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น 
  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น ำเอำควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ  
มำด ำเนินกำรวิเครำะห์ตำมกรอบมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตำมบริบทควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 1 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 1 ทรำบถึงควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน และปัจจัยเสี่ยงที่อำจเป็นเหตุท ำให้   
  1.กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะที่ขำดหรือมีควำมรับผิดชอบ
ไม่เพียงพอ 
  2. กำรปฏิบัติหน้ำที่ไปในทำงที่ท่ำให้ประชำชนขำดควำมเชื่อถือในควำมมีคุณธรรมควำมมีจริยธรรม 
  3. กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยกำรขำดกำรค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน และกำร
ยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล 
 



6 
 

พร้อมกันนี้ ยังสำมำรถก ำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรป้องกัน ยับยั้งกำรทุจริต ปิดโอกำสกำรทุจริต และเพ่ือก ำหนด
มำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ กำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็น
ปัญหำส ำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือสร้ำง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรรำชกำรให้เกิด 
ควำมคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
  ๒. เพ่ือแสดงควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล  
  ๓. เพ่ือตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ไม่ให้เกิดกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต ำแหน่งหน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่ำง
ที่ดียืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมำย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
  ๔.เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแก่ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
และประชำชน 
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ส่วนที่ 2 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสที่จะเกิดผลกระทบของ  
ควำมเสี่ยงต่ำงๆ เพ่ือประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง และด ำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดล ำดับควำมเสี่ยง 
โดยก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนที่จะใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยง ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่  
ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และควำมรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับควำมเสี่ยง ทั้งนี้ 
ก ำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพเนื่องจำกเป็นข้อมูลเชิงพรรณำ ที่ไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเลข หรือจ ำนวนเงินที่ชัดเจนได้ 

 
เกณฑ์ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภำพ 

ระดับ โอกำสที่เกิด ค ำอธิบำย 
5 สูงมำก มีโอกำสเกิดขึ้นเป็นประจ ำ 
4 สูง มีโอกำสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปำนกลำง มีโอกำสเกิดขึ้นบำงครั้ง 
2 น้อย มีโอกำสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมำก มีโอกำสเกิดขึ้นยำก 

 
เกณฑ์ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภำพ ที่ส่งผลกระทบด้ำนกำรดำเนินงำน (บุคลำกร) 

ระดับ โอกำสที่เกิด ค ำอธิบำย 
5 สูงมำก ถูกลงโทษทำงวินัยร้ำยแรง  
4 สูง ถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง  
3 ปำนกลำง สร้ำงบรรยำกำศในกำรทำงำนที่ไม่เหมำะสม  
2 น้อย สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนบ่อยครั้ง  
1 น้อยมำก สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนนำนๆ ครั้ง  

 
  ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับควำมส ำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำ 
จำกผลคูณของระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) กับระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของควำมเสี่ยงแต่ละสำเหตุ (โอกำส × ผลกระทบ) ก ำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
   
ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล ำดับ ระดับควำมเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ควำมเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ควำมเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 
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 ในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงจะต้องมีกำรก ำหนดแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จำก กำรพิจำรณำ 
จัดระดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงจำกโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดข้ึน (Impact) 
และขอบเขตของระดับควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 

ระดับควำมเสี่ยง = โอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ x ควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 
(Likelihood x Impact) 

  
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สำมำรถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในกำร 
จัดแบ่ง ดังนี้ 
 

ระดับควำมเสี่ยง คะแนนระดับควำม
เสี่ยง 

มำตรกำรก ำหนด กำรแสดงสีสัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมำก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ ำ  
หรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยง  

สีแดง   

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง  สีส้ม   
ปำนกลำง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มี

มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง  
สีเหลือง   

ต่ ำ (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับควำมเสี่ยง  สีเขียว       
 
ตำรำงระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) 

  

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) 
 
 
 
 

 

ควำมรุนแรงของ
ผลกระทบ 
(Impact) 
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2. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 มีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำน  
ที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 1) กำรพิจำรณำกระบวนงำนที่มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

1.กำรจัดท ำร่ำงขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุหรือแบบรูปรำยกำรงำน
ก่อสร้ำง 

2. รำยงำนขอซื้อหรือขอจ้ำงโดยเจ้ำหน้ำที่ผ่ำนหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ 
3. คณะกรรมกำรซื้อหรือจ้ำง  

-  คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
- คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรสอบรำคำ 
- คณะกรรมกำรซี้อหรือจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง 
- คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ 

4.  วิธีกำรซื้อหรือจ้ำง กระท ำได้ 3 วิธี 
-  วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป   
- วิธีคัดเลือก 
- วิธีเฉพำะเจำะจง 

5.  วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป  (วิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์) 
6. วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป  (วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์) 
7. วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป (วิธีสอบรำคำ) 
8. วิธีคัดเลือก 
9. วิธีเฉพำะเจำะจง 
10.  กำรจ้ำงออกแบบรวมงำนก่อสร้ำง 
11. กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ 
12. อ ำนำจกำรสั่งซื้อสั่งจ้ำง 
13. กำรจ่ำยเงินล่วงหน้ำ 

กำรเบิกค่ำตอบแทนใช้สอย 
1. แจ้งอนุมัติเงินงบประมำณ ระยะเวลำด ำเนินกำรเบิกจ่ำยในแต่ละรำยกำร 
2. กำรตรวจเอกสำรขอเบิก 

-  ขอเบิกถูกต้องตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
- มีงบประมำณเพียงพอหรือไม่ 
- เสนอขออนุมัติเบิก 

3.  ขออนุมัติเบิก 
-  เจ้ำหนำที่บันทึกเสนอผู้มีอ ำนำจลงนำมอนุมัติเพ่ือเบิกจ่ำยให้ผู้มีสิทธิรับเงิน 

4. กำรบันทึกเอกสำรขอเบิกในระบบ GFMIS 
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-  บันทึกค ำขอเบิกเงินในระบบ GFMIS ตำมท่ีได้รับอนุมัติ ให้ถูกต้องตำมแผนงำน งำนโครงกำร 
ที่อนุมัติ 

5. กำรจ่ำยเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน 
- หลังจำกกรมบัญชีกลำงอนุมัติค ำขอเบิกเงินที่ส่วนรำชกำรบันทึกในระบบGFMIS แล้ว เจ้ำหน้ำที่

กำรเงินจ่ำยเงินให้ผุ้มีสิทธิรับเงินให้ถูกต้อง ตำมข้อเท็จจริงและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
การฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 
 2) โดยมีกระบวนงำนที่เข้ำข่ำยมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

1. กำรจัดท ำร่ำงขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุหรือแบบรูปรำยกำร       
งำนก่อสร้ำง 

2. คณะกรรมกำรซื้อหรือจ้ำง 
-  คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
-  คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรสอบรำคำ 
-  คณะกรรมกำรซื้อหรือจ้ำงโดยวิธีคัดเลือก 
-  คณะกรรมกำรซื้อหรือจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง 
-  คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ  

           3.  วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป(วีธีสอบรำคำ)ฏ 
 4.  วธิีคัดเลือก 
 5.  วธิีเฉพำะเจำะจง 
 6.  กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ 
กำรเบิกค่ำตอบแทนใช้สอย 
 1.  กำรตรวจสอบเอกสำรขอเบิก 
     -  ขอเบิกถูกต้องตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
     -  มีงบประมำณเพียงพอหรือไม่ 
     -  เสนอขออนุมัติเบิก 
 2.  ขออนุมัติเบิก 
     -  เจ้ำหน้ำที่บันทึกเสนอผู้มีอ ำนำจลงนำมอนุมัติเพ่ือเบิกจ่ำยให้ผู้มีสิทธิรับเงิน 
 3.  กำรบันทึกเอกสำรขอเบิกในระบบ GFMIS 
               -  บันทึกค ำขอเบิกเงินในระบบ GFMIS ตำมท่ีได้รับอนุมัติ ให้ถูกต้องตำมแผนงำน งำนโครงกำรที่อนุมัติ 
 4.  กำรจ่ำยเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน 
     -  หลักจำกกรมบัญชีกลำงอนุมัติค ำขอเบิกเงินที่ส่วนรำชกำรบันทึกในระบบ GFMIS แล้ว เจ้ำหน้ำที่
กำรเงินจ่ำยเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินให้ถูกต้อง ตำมข้อเท็จจริงและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
กำรฝึกอบรมสัมมนำและศึกษำดูงำน 
 -  หัวข้อในกำรจัดฝึกอบรม สัมมนำไม่ตรงตำมควำมต้องกำร จ ำเป็นของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
 -  การถ่ายทอดของวิทยากรไม่ชัดเจนและตรงประเด็น 
 -  กระบวนการในการฝึกอบรมสัมมนาที่ไม่ส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
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 -  ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาขาดความต้องใจ ขาดความรู้ความเข้าใจและไม่น าความรู้ทักษะที่ได้รับไปใช้

ประโยชน์ 

 -  ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาขาดความรับผิดชอบในการเข้าร่วมฝึกอบรม 

 -  ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงและมาเข้าอบรมไม่ครบตามจ านวน 

 -  ประเดน็การศึกษาดูงานไม่ชัดเจนแหล่งเรียนรู้ที่ไม่ส่งผลต่อการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 

 -  เข้ารับการอบรมสัมมนาขาดความรับผิดชอบในการเข้าร่วมฝึกอบรม 

 -  ขาดการติดตาม ประเมินผลความรู้ทักษะและการน าไปใช้ภายหลังการฝึกอบรม 

 - หัวข้อวิชาไม่ตรงตามความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา 

 -  ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาขาดความรับผิดชอบในการเข้าร่วมอบรมสัมมนา 

 -  จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาไม่ครบตามเป้าหมาย 

 3) ควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นหำกไม่มีกำรป้องกันที่เหมำะสม 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 -  ท ำให้สูญเสียงบประมำณ 
 -  เปิดโอกำสให้เจ้ำหน้ำที่ ใช้อ ำนำจหน้ำที่ในกำรหำผลประโยชน์ 
 -  เสียชื่อเสียงและควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำน 
กำรเบิกค่ำตอบแทนใช้สอย 
 -  ท ำให้สูญเสียงบประมำณ 
 -  เปิดโอกำสให้เจ้ำหน้ำที่ ใช้อ ำนำจหน้ำที่ในกำรหำผลประโยชน์ 
 -  เสียชื่อเสียงและควำมน่ำเชื่อถือขงองหน่วยงำน 
กำรฝึกอบรมสัมมนำและศึกษำดูงำน 
 -  ผู้เข้ำอบรมไม่สนใจในกระบวนกำรฝึกอบรม 
 -  ผู้เข้ำอบรมไม่มำเข้ำอบรมตำมจ ำนวน 
 -  สูญเสียงบประมำณในกำรจัดอบรม 
 -  ผู้เข้ำอบรมไม่ได้รับควำมรู้ ทักษะตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร  
 -  สูญเสียเวลำ งบประมำณในกำรจัดอบรม 
 -  ผู้เข้ำอบรมไม่ได้รับควำมรู้ ทักษะตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 -  กำรด ำเนินงำนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 - เป็นช่องทำงให้เจ้ำหน้ำที่ใช้อ ำนำจหน้ำที่กระท ำผิด 
 -  ผู้ศึกษำดูงำนไม่ได้รับควำมรู้ประสบกำรณ์ตำมวัตถุประสงค์ 
 -  ผู้เข้ำอบรมไม่น ำควำมรู้ทักษะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 -  เสียงบประมำณในกำรจัดเตรียมเอกสำรและเสียเวลำในกำรจัดท ำหลักสูตร 
 -  เสียงบประมำณค่ำลงทะเบียน 
 -  เปิดช่องทำงให้เจ้ำหน้ำที่ใช้อ ำนำจหน้ำที่กระท ำผิดในทำงมิชอบด้วยหน้ำที่ 
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 4) แนวทำงกำรป้องควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (1) กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกให้บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1
รังเกียจกำรทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
1. ควบคุม  ก ำกับ  ดูแลให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุและบุคลำกรที่เก่ียวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ให้ปฏิบัติตำม 
พรบ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560ระเบียบกระทรวงกำรคลัง  ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง       
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560และกฏกระทรวงที่เกี่ยวข้อง อย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุม  ก ำกับ  ดูแลให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุและบุคลำกรที่เก่ียวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ให้ปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เก่ียวข้อง โดยเคร่งครัด 
3. ควบคุม  ก ำกับ  ดูแลให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุและบุคลำกรที่เก่ียวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  รับรองถึงควำม  
ไม่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองำนในกำรซื้อจ้ำง 
4.ควบคุม  ก ำกับ  ดูแล  ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดสรรงบประมำณ  และกำรควบคุมกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ   บันทึกข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในระบบรำยงำนผลกำรบริหำรงบประมำณ
Budgeting   Report   System (BRS) 
กำรเบิกค่ำตอบแทนใช้สอย 
1. ควบคุม  ก ำกับ  ดูแล  ให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรขอเบิกให้ถูกต้อง ตำม   ระเบียบที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด      
และปฏิบัติกับบุคลำกรทุกคนเสมอภำค  เท่ำเทียมกัน   ไม่เลือกปฏิบัติ 
2. แจ้งเวียนหลักเกณฑ์  แนวปฏิบัติกำรเบิกจ่ำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดทรำบ  และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
3. ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำเป็นตัวอย่ำงที่ดี 
4.  ส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัดมีคุณธรรมจริยธรรม   ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
5.  ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำเป็นตัวอย่ำงที่ดี 
6.  ส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัดมีคุณธรรมจริยธรรม   ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
7. ควบคุม  ก ำกับ  ติดตำม  ให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติให้ถูกต้องตำมระเบียบ  และแนวปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
8. ก ำกับ  ติดตำม  ให้หน่วยตรวจสอบภำยในตรวจสอบเอกสำรขอเบิก  และกำรบันทึกเอกสำรขอเบิกในระบบ  GFMIS  
และกำรรับ-จ่ำยเงิน   เป็นประจ ำทุกปี 
กำรฝึกอบรมสัมมนำและศึกษำดูงำน 
- ส ำรวจควำมต้องกำรรับกำรฝึกอบรมจำกผู้เกี่ยวข้อง 
- หำวิทยำกรผู้เชี่ยวชำญในกำรวิเครำะห์หัวข้อกำรฝึกอบรม 
- จัดหำผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนมำเป็นวิทยำกร 
- จัดท ำหลักสูตรฝึกอบรมที่มีคุณภำพ 
- วิเครำะห์กระบวนกำรฝึกอบรมที่เหมำะสมกับเนื้อหำ 
- ก ำหนดวัตถุประสงค์กำรฝึกอบรม  ให้ชัดเจน 
- จัดกิจกรรมให้ผู้เข้ำอบรมมีส่วนร่วม ได้ฝึกปฏิบัติจริง 
- จัดหำสื่อประกอบกำรอบรมให้เหมำะสม 
- ให้ผู้เข้ำอบรมได้มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดหัวข้อ เนื้อหำกำรอบรม 
- มีกระบวนกำรติดตำม ควำมส ำเร็จของโครงกำรก่อนและหลังกำรฝึกอบรมที่เป็นระบบ 
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- กระตุ้นให้ผู้เข้ำอบรมมีควำมม่ันใจในกำรปฏิบัติงำน 
- แจ้งให้ผู้เข้ำฝึกอบรมทรำบล่วงหน้ำและเตรียมกำรก่อนกำรเข้ำฝึกอบรม 
- สร้ำงควำมตระหนักและควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ 
- ก ำหนดผลประโยชน์และผลเสียที่ชัดเจนหำกไม่เข้ำอบรมสัมมนำ 
- แจ้งภำรกิจในกำรปฎิบัติภำยหลังกำรอบรมให้ชัดเจนและให้ผู้เข้ำอบรมทรำบล่วงหน้ำ 
- ก ำหนดกลุ่มผู้เข้ำฝึกอบรม ก ำหนดกำรตอบรับกำรเข้ำอบรมให้ชัดเจน 
- มีกระบวนกำรติดตำมผลกำรฝึกอบรม  
- จัดท ำหลักสูตรกำรศึกษำดูงำนให้มีคุณภำพ 
- ก ำหนดประเด็นกำรศึกษำดูงำนให้ชัดเจน 
- คัดเลือกแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภำพ 
- ก ำหนดให้ผู้ศึกษำดูงำนบันทึกผลกำรเรียนรู้จำกกำรศึกษำดูงำนให้ชัดเจน ตรงประเด็น 
- จัดให้มีกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้ภำยหลังกำรศึกษำดูงำน 
- แจ้งให้ผู้เข้ำฝึกอบรมทรำบล่วงหน้ำและเตรียมกำรก่อนกำรเข้ำฝึกอบรม 
- สร้ำงควำมตระหนักและควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ 
- ก ำหนดผลประโยชน์และผลเสียที่ชัดเจนหำกไม่เข้ำอบรมสัมมนำ 
- จัดให้มีกำรติดตำม ประเมินผล ควำมรู้ ทักษะและกำรน ำไปใช้ภำยหลังกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำน 
- จัดท ำรำยงำนผลกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำน 

 
 

(2) กำรป้องกันเหตุกำรณ์หรือพฤติกรรมที่อำจเป็นภัยต่อหน่วยงำน เช่น 
  - กำรแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
  - กำรเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
  - กำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 
  - จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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สรุปผลกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงที่เกี่ยวกับผลประโยชนท์ับซ้อน ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1
ประจ ำปี พ.ศ. 2561 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ก ำหนดควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ ำนวน 3
ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 1. กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
   2. กำรเบิกค่ำตอบแทนใช้สอย 
   3. กำรฝึกอบรมสัมมนำและศึกษำดูงำน 
 เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถี่ท่ีจะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน ำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และผลกระทบ 
ของควำมเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำ ก่อให้เกิดระดับของควำมเสี่ยงในระดับใดในตำรำงควำมเสี่ยง 
ซึ่งจะท ำให้ทรำบว่ำมีควำมเสี่ยงใดเป็นควำมเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหำรจัดกำรก่อน 
 

ล ำดับ ปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรเกิดทุจริต โอกำส ผลกระทบ 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
ล ำดับ 

ควำมเสี่ยง 
1 กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 4 3 12 (1) 
2 กำรเบิกค่ำตอบแทนใช้สอย 4 3 12 (2) 
3 กำรฝึกอบรมสัมมนำและศึกษำดูงำน 4 3 12 (3) 

 
 
 
 
 
แผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) 
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  โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 
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 จำกแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง
ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน สำมำรถสรุปกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 
 
ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ล ำดับ 1  (สูง = 12 คะแนน) 

กำรเบิกค่ำตอบแทนใช้สอย ล ำดับ 2  (สูง = 12 คะแนน) 
กำรฝึกอบรมสัมมนำและศึกษำดูงำน ล ำดับ 3  (สูง = 12 คะแนน) 
 
 
 จำกตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยง สำมำรถจ ำแนกระดับควำมเสี่ยงออกเป็น 1 ระดับ คือ สูง โดยสำมำรถสรุป
ข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 1 ประจ ำปีงบประมำณ 2561 มี ดังนี้ 
 

ระดับควำมเสี่ยง มำตรกำรก ำหนด ปัจจัยควำมเสี่ยง 
เ    เสี่ยงสูงมำก (Extreme) จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง 

มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ ำ หรือถ่ำย
โอนควำมเสี่ยง 

 

     เสี่ยงสูง (High) จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง 
และมีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้  

-กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
-กำรเบิกค่ำตอบแทนใช้สอย 
-กำรฝึกอบรมสัมมนำและศึกษำดู
งำน 

ปำนกลำง (Medium) ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มีมำตรกำรควบคุม
ควำมเสี่ยง  

 

     ต่ ำ (Low) -  
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3. แผนจัดกำรควำมเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดควำม

เสี่ยง 

โอกำสและผลกระทบ 

มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับ
ผิด 
ชอบ 

 
 

ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

โอกำส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ควำม 
เสี่ยง 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

1.กำรจัดซื้อจัด
จ้ำง 
 

4 3 12 1. ควบคุม  ก ำกับ  ดูแลให้
เจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำนดำ้น
พัสดุและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดซื้อจดัจ้ำง  ให้
ปฏิบัติตำม พรบ.กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพสัดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560ระเบียบ
กระทรวงกำรคลัง  ว่ำด้วย
กำรจัดซื้อจดัจ้ำงและกำร
บริหำรพสัดุภำครัฐ พ.ศ.
2560และกฏกระทรวงท่ี
เกี่ยวข้อง อย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุม  ก ำกับ  ดูแลให้
เจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำนดำ้น
พัสดุและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดซื้อจดัจ้ำง  ให้
ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และ
แนวทำงกำรจัดซื้อจัดจำ้งที่
เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด 
3. ควบคุม  ก ำกับ  ดูแลให้
เจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำนดำ้น
พัสดุและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดซื้อจดัจ้ำง  รับรอง
ถึงควำมไม่เกีย่วข้องสัมพันธ์
กับผู้เสนองำนในกำรซื้อจ้ำง 
4.ควบคุม  ก ำกับ  ดูแล  ให้
เจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำน
เกี่ยวกับกำรจดัสรร
งบประมำณ  และกำร
ควบคุมกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ   บันทึกข้อมูล
กำรจัดซื้อจดัจ้ำงและกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณในระบบ
รำยงำนผลกำรบริหำร
งบประมำณBudgeting   
Report   System (BRS) 
 

         

กลุ่ม
บริหำร
งำน

กำรเงิน
และ

สินทรัพ
ย์ 
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2.กำรเบิก
ค่ำตอบแทน
ใช้สอย 
 

4 3 12 1. ควบคุม  ก ำกับ  ดูแล  ให้
เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบเอกสำร
ขอเบิกให้ถูกต้อง ตำม   
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องโดย
เคร่งครดั   และปฏิบตัิกับ
บุคลำกรทุกคนเสมอภำค  
เท่ำเทียมกัน   ไมเ่ลือก
ปฏิบัต ิ
2.แจ้งเวียนหลักเกณฑ ์ แนว
ปฏิบัติกำรเบิกจ่ำยให้
ข้ำรำชกำรในสังกัดทรำบ  
และถือปฏิบตัิโดยเคร่งครัด 
3.ส่งเสรมิให้ผู้บังคับบญัชำ
เป็นตัวอย่ำงที่ด ี
4.ส่งเสรมิให้บุคลำกรใน
สังกัดมีคณุธรรมจรยิธรรม   
ในกำรปฏิบัติหนำ้ที่ 
5.ส่งเสรมิให้ผู้บังคับบญัชำ
เป็นตัวอย่ำงที่ด ี
6.ส่งเสรมิให้บุคลำกรใน
สังกัดมีคณุธรรมจรยิธรรม   
ในกำรปฏิบัติหนำ้ที ่
7. ควบคุม  ก ำกับ  ติดตำม  
ให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิให้ถูกต้อง
ตำมระเบียบ  และแนว
ปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
8. ก ำกับ  ติดตำม  ให้หน่วย
ตรวจสอบภำยในตรวจสอบ
เอกสำรขอเบิก  และกำร
บันทึกเอกสำรขอเบิกใน
ระบบ  GFMIS  และกำรรับ-
จ่ำยเงิน   เป็นประจ ำทุกป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         กลุ่ม
บริหำร
งำน

กำรเงิน
และ

สินทรัพ
ย์ 



18 
 

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดควำม

เสี่ยง 

โอกำสและผลกระทบ 

มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับ
ผิด 
ชอบ 

 
 

ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

โอกำส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ควำม 
เสี่ยง 

ม.ค. 
60 

ก.พ. 
60 

มี.ค. 
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

มิ.ย. 
60 

ก.ค. 
60 

ส.ค. 
60 

ก.ย. 
60 

3.กำร
ฝึกอบรม
สัมมนำและ
ศึกษำดูงำน 

4 3 12 กำรฝึกอบรมสมัมนำและ
ศึกษำดูงำน 
-  หัวข้อในกำรจัดฝึกอบรม 
สัมมนำไมต่รงตำมควำม
ต้องกำร จ ำเป็นของผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรม 
-  การถ่ายทอดของวิทยากร
ไม่ชัดเจนและตรงประเด็น 
-  กระบวนการในการ
ฝึกอบรมสัมมนาที่ไมส่่งผลให้
บรรลุวตัถุประสงค ์
-  ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา
ขดความเข้าใจ ขาดความรู้
ความเข้าใจและไม่น าความรู้
ทักษะที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 
-  ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา
ขาดความรับผิดชอบในการ
เข้าร่วมฝึกอบรม 
-  ผู้เข้าร่วมการ
ประชุมสมัมนาไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงและ
มาเข้าอบรมไม่ครบตาม
จ านวน 
-  ประเด็นการศึกษาดูงานไม่
ชัดเจนแหล่งเรียนรู้ทีไ่มส่่งผล
ต่อการเรียนรูต้าม
วัตถุประสงค์ 
-  เข้ารับการอบรมสัมมนา
ขาดความรับผิดชอบในการ
เข้าร่วมฝึกอบรม 
-  ขาดการติดตาม 
ประเมินผลความรู้ทักษะและ
การน าไปใช้ภายหลังการ

         

กลุ่ม
นิเทศฯ 
กลุ่ม

บริหำร
งำน

บุคคล  
กลุ่ม
ส่งเสริ
มกำร
จัด

กำรศึก
ษำ 
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ฝึกอบรม 
(บริหารงานบุคคล) 
- หัวข้อวิชาไม่ตรงตามความ
ต้องการของผู้เข้ารับการ
อบรมสมัมนา 
-  ผู้เข้าร่วมอบรมสมัมนา
ขาดความรับผิดชอบในการ
เข้าร่วมอบรมสมัมนา 
-  จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม
สัมมนาไม่ครบตามเป้าหมาย 
 

 


