การวิเคราะห์และการดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คานา
การดาเนินกิจกรรมเพื่อขจัดความเสี่ยงในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 เกิดขึ้นจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ได้
ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Tread way Commission) และได้ดาเนินการและกาหนดมาตรการสาคัญเร่งด่วน เชิงรุก
ในการป้องกัน การทุจ ริต การบริ หารงานที่โ ปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทาผิ ดวินัยของ
เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ที่ เ ป็ น ปั ญ หาส าคั ญ และพบบ่ อ ย นอกจากนี้ ยั ง น าความเสี่ ยงเกี่ ย วกั บ การปฏิบั ติ ง านที่ อ าจเกิ ด
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากาหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอีกด้วย
เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 –
2564)

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

ส่วนที่ 1
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
การมีผ ลประโยชน์ ทับ ซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การ
ใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทาให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ
ส่วนรวม และทาให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่ วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่
สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่า
อื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทา
ความผิด ยังพบผู้กระทาความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจานวนมาก จนนาไปสู่การถูก
กล่ า วหาร้ อ งเรี ย นเรื่ อ งทุ จ ริ ต หรื อ ถู ก ลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น หรื อ ความขั ด แย้ ง กั น ระหว่ า ง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหาร
ภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการ
ขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ดาเนินการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน
ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์
ที่กาหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมาย
กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายขององค์กร
2. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการดาเนินโครงการ
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทาให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์
หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่
สอดคล้องกับขั้นตอนการดาเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม
และการจัดทารายงานเพื่อนามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทานิติกรรมสัญญา การร่าง
สัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดาเนินงาน
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และ
การเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง
การควบคุม กากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น
2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น
การวิเคราะห์ความเสี่ย งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นาเอาความเสี่ ยงในด้านต่างๆ
มาดาเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และ
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทาให้
1. การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ
2.
การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทาให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมี
จริยธรรม
3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ
การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
พร้อมกันนี้ ยังสามารถกาหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการ
ทุจริต และเพื่อกาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทาผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสาคัญและพบบ่อยอีกด้วย

ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 มีการดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะทาประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการ
เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค
- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- การรับ – จ่ายเงิน
- การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดทาบัญชีทางการเงิน
- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการ
- การกาหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การกาหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า
- การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดหาพัสดุ
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
- การเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่
- การจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา การอนุมัติโครงการอันได้ประโยชน์
- การเบิกค่าตอบแทน
- การใช้รถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว
3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
- สูญเสียงบประมาณ
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อานาจหน้าทาให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทาผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทบั ซ้อน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 1 ประจาปี พ.ศ. 2562
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 กาหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน จานวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
2. การใช้อานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
3. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
4. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่ อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความ
เสี่ยง ซึ่งจะทาให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน
ลาดับ

ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต
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การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
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ลาดับ
ความเสี่ยง
(4)
(3)
(1)
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จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
การใช้อานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ลาดับ 4 (ปานกลาง = 10 คะแนน)
ลาดับ 3 (สูง = 10 คะแนน)
ลาดับ 1 (สูง = 12 คะแนน)
ลาดับ 1 (สูง = 12 คะแนน)

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจาแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับ คือ สูง และปานกลาง
โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2563 มี ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
เ เสี่ยงสูงมาก (Extreme)
เสี่ยงสูง (High)

ระดับความเสี่ยง
ปานกลาง (Medium)
ต่า (Low)

มาตรการกาหนด
ปัจจัยความเสี่ยง
จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ใน ทีไ่ ม่ถูกต้องตามระเบียบ
ระดับที่ยอมรับได้
- การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการกาหนด
ปัจจัยความเสี่ยง
ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม - การใช้อานาจหน้าที่เรียกรับ
ความเสี่ยง
ผลประโยชน์
ควรมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง
- การใช้อานาจหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน์

ส่วนที่ 3
การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แนวทางการดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
(1) การเสริมสร้างจิตสานึกให้บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 1 ใหมีทัศนคติ คานิยมในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต เปนองค์กรแหงธรรมาภิบาล และมี
คุณลักษณะของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
- เผยแพร่และประกาศปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษายโสธร เขต 1 โดยผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ กษายโสธร เขต 1 พรอมบุ คลากรทุก คนในสั ง กัด รวมประกาศปฏิญ ญาเขตพื้นที่ การศึก ษาสุ จริ ต
โดยใหคามั่นสัญญาในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ และรวมปลูกฝงค่านิยมความซื่อสัตยสุจริตใหเปนวิถีชีวิต
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
- ประกาศเจตจ านงสุจริต โดยคณะผู บริหารและบุคลากรสานักงานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ในการปฏิบัติหนาที่และบริหารหนวยงานอยางซื่อสัตยสุจริต โปรงใส เปนไป
ตามหลักธรรมาภิบาล (ตามประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษายโสธร เขต 1 เจตจานงสุจริต
ในการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563)

(2) การปองกันเหตุการณหรือพฤติกรรมที่อาจเปนภัยตอหนวยงาน โดยดาเนินการดังนี้
- มีการจัดและใชระบบการบริหารดานการเงิน บัญชี และพัสดุอยางชัดเจน โดยมีการสราง
หรือพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีอยางตอเนื่องนามาใชในการบริหารงาน ทาใหงานมีความถูกตองเปนปจจุบัน
โปรงใสตรวจสอบได โดย
1. การจายเงินโดยระบบ KTB Corporate Online และอนุมัติดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
2. นาสงเงินรายไดแผนดิน โดยอนุมัติดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
3. มีการลางหนี้เงินยืมราชการ
4. จัดสงรายงานจากระบบ GFMIS ให สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
5. ทะเบียนคุมใบสาคัญ การจายเงิน
6. รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
7. มีรายงานการกากับติดตามการใชจายงบประมาณ
8. ควบคุมการใชงบประมาณอยางเปนระบบ
1. การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเงิน
1.1 การเบิกเงินจากคลัง เบิกจายจากเงินประจางวดที่ไดรับอนุมัติและเงินงบกลาง สาหรับ
รายการเงินเดือนและคาจางประจาจะทาการเบิกจายโดยกรมบัญชีกลางตามที่หนวยงานบันทึกและยืนยันยอด
เงินงบกลาง ไดแก เงินบาเหน็จบานาญ เงินชวยพิเศษ เงิน กบข. เงิน กสจ. คา รักษาพยาบาล คาการศึกษาบุตร
เปนตน
1.2 การจ่ายเงิน ดาเนินการดังนี้
1) จายเงินตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับอนุญาตใหจายไดหรือตามที่ไดรับอนุญาต
จากกระทรวงการคลังหรือตามวัตถุประสงคของเงินประเภทนั้น ๆ และผูมีอานาจอนุมัติใหจายได
2) เสนอผูมีอานาจอนุมัติการจายเงินลงลายมือชื่ออนุมัติในหลักฐานการจายทุกฉบับหรือ
ในงบหนาหลักฐานการจาย
3) การจายเงินมีการจ่ายเปนเช็คและโอนเขาบัญชีผูรับเงินโดยระบบ KTB Corporate
Online ซึ่งผูมีอานาจอนุมัติสั่งจายดวยระบบอิเล็กทรอนิกส สาหรับการจายเงินเดือนและคาจางโอนเขาบัญชีเขา
ราชการและลูกจางโดยกรมบัญชีกลาง
4) มีหลักฐานการจ่ายไวเพื่อประโยชนในการตรวจสอบและหามมิใหผูมีหนาที่จายเงินเรียก
หลักฐานการจายหรือใหผูรบั เงินสดลงลายมือชื่อรับรองในหลักฐานการจายเงินโดยที่ยังมิไดมีการจายเงนใหเจาหนี้
หรือผูมสี ิทธิรับเงิน
5) หลักฐานการจายเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
6) บันทึกการจายเงินใหแกผูรับเงินทุกรายการไวในบัญชีเงินสดหรือบัญชีเงินฝากธนาคาร
แลวแตกรณีในวันที่จายเงินนั้น
7) เมื่อสิ้นเวลารับจายเงิน มีการตรวจสอบรายการจายเงินที่บันทึกไวในบัญชีเงินสดหรือ
บัญชีเงินฝากธนาคารกับหลักฐานการจายในวันนั้น

1.3 การรับเงิน
1) รับเปนเงินสด การรับเงินเปนเช็คหรือดราฟทหรือสารอยางอื่นปฏิบัติตามระเบียบ
ที่กระทรวงการคลังกาหนด
2) ออกใบเสร็จชาระเงินแกผูชาระเงินทุกครั้ง ยกเวน การรับเงินงบประมาณจากคลัง
ใชรายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงินจากระบบ GFMIS เปนหลักฐานในการรับเงินกับ statement
ธนาคาร
3) ใชใบเสร็จรับเงินตามแบบที่กระทรวงการคลังกาหนด
4) บันทึกเงินที่ไดรับ ในบัญชีเงินสดหรือบัญชีเงินฝากธนาคารแลวแตกรณีภายในวันที่
ไดรับเงินนั้น โดยแสดงใหทราบวาไดรับเงินตามรายการขอเบิกเงินจากคลังหรือใบเสร็จรับเงินเลมใด เลขที่ใดและ
จานวนเงินเทาใด
5) ในกรณีที่มีการรับเงินภายหลังกาหนดเวลาปดบัญชีสาหรับวันนั้นแลวก็ใหบันทึกการ
รับเงินนั้นในบัญชีเงินสดหรือบัญชีเงินฝากธนาคารในวันทาการตอไป
6) เงินประเภทใดมีใบเสร็จรับเงินวันหนึ่งหลายฉบับจะรวมเงินรับประเภทนั้นๆ ตามสาเนา
ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับมาบันทึกในบัญชีรายการเดียวกัน โดยใหแสดงใหทราบวาเปนเงินรับตามใบเสร็จเลขที่ใดถึง
เลขที่ใดจานวนเงินรับรวมทั้งสิ้นเทา ใด ไวด้านหลังสาเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทาย
7) เมื่อสิ้นเวลารับเงินผูมีหนาที่รับชาระเงินนาเงินทีไ่ ด้รับพรอมกับสาเนาใบเสร็จรับเงิน
ที่ออกในวันนั้นทั้งหมด สงตอเจาหนาที่การเงิน
1.4 การยืมเงิน ดาเนินการดังนี้
1) การจายเงินยืมจะจายเฉพาะที่ผูยืมไดทาสัญญาการยืมตามแบบที่กระทรวงการคลัง
กาหนดและผูมีอานาจไดอนุมัติใหจายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงินนั้นแลวเทานั้น
2) เสนอผูมีอานาจพิจารณาอนุมัติใหยืมเฉพาะเท่าที่จาเปนเพื่อใชในราชการ
3) มีการตรวจสอบสัญญายืมเงินและติดตามใหผูยืมสงใชเงินยืมภายในเวลาที่กาหนด หรือ
เรียกชดใชเงินยืมตามเงือ่ นไขในใบยืมใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วอย่างช้าไมเกิน 30 วัน นับแตวันครบกาหนด
4) เก็บรักษาสัญญาการยืมเงิน ซึ่งยังมิไดชาระคืนเงินยืมใหเสร็จสิ้นในที่ปลอดภัยและ
เมื่อผูยืมไดชาระคืนเงินยืมเสร็จสิ้นแลวจัดเก็บเชนเดียวกับหลักฐานการจาย
1.5 การนาสงเงิน นาเงินที่สานักงานได้รับนาส่ง โดยสานักงานไมสามารถนาเงินนั้นไปใชจาย
ได ทั้งที่เปนเงินสดและเช็คใหนาสงหรือนาฝากคลังภายในกาหนด และมีการสงเงินโดยใช Pay-in ของหนวยงาน
และผูมอี านาจอนุมัติการสั่งจายดวยระบบอิเล็กทรอนิกสผานระบบ KTB Corporate Online
1.6 การเก็บรักษาเงิน
1) มีตู้นริ ภัยสาหรับการเก็บรักษาเงินของสานักงาน โดยใหตั้งไวในที่ปลอดภัยภายใน
สานักงาน
2) เจาหนาทีท่ ี่รับผิดชอบทารายงานคงเหลือประจาวันตามแบบที่กระทรวงการคลัง
กาหนด หากวันใด ไมมีการรับจายเงิน จะไมทารายงานเงินคงเหลือประจาวันสาหรับวันนั้นก็ได แตใหหมายเหตุ
ในรายงานเงินคงเหลือประจาวันที่มีการรับจายเงินถัดไปใหทราบดวย
3) แตงตั้งผูรับผิดชอบอยางนอย 3 คน ทาหนาที่เปนกรรมการเก็บรักษาเงินของหนวย
งาน

1.7 การกันเงินไวเบิกเหลื่อมปสานักงานไดกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้นปงบประมาณ โดยสั่งซื้อ
สั่งจางครั้งหนึ่งรายหนึ่งเปนเงินตั้งแตหนึ่งแสนบาทขึ้นไป ถาเห็นวาการเบิกเงินไปชาระหนี้ผูกพันนั้นไม่ทันสิ้นป
ก็ขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมปไดอีกหกเดือนปฏิทิน นับจากวันสิ้นปหรือภายในระยะเวลาที่ไดรับความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง กรณีที่ไมไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจาเปนจะตองจายเงิน นั้นตอไปอีกใหแจงตนสังกัดทาความ
ตกลงกับกระทรวงการคลัง เมื่อไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังแลวก็ใหเบิกเหลื่อมปไดการขอกัน
เงินไวเบิกเหลื่อมปสวนราชการผูเบิกยื่นใบขอกันเงินตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนดตอกรมบัญชี
กลาง กอนสิ้นปอยางนอยสามสิบวัน
2. การบริหารจัดการเกี่ยวกับการบัญชี
2.1 บันทึกบัญชีประจาวันใหครอบคลุมการรับเงินและการจ่ายเงินทุกรายการ ในบัญชีแยก
ประเภทเงินสด เงินฝากธนาคาร รวมถึงทะเบียนคุมที่เกี่ยวของทุกรายการ ตรวจสอบความถูกตองของตัวเงินสด
และเงินฝาก ธนาคารตามรายงานคงเหลือประจาวัน
2.2 การจัดทารายงานการเงินและงบการเงิน
1) จัดทารายงานประจาเดือนสงสานักงานตรวจเงินแผนดิน ภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป โดยจัดทารายงานงบทดลองจากระบบ GFMI
2) จัดทารายงานเงินทดรองราชการประจาปสงหนวยงานต้นสังกัด
2.3 มีทะเบียนคุมลาดับเลขที่ใบสาคัญการจายเงินเพื่อการควบคุม
3. การบรหิารจัดการเกี่ยวกับการพัสดุ
การจัดหาพัสดุ (Procurement) รวมถึง การเชา การซอม การผลิตขึ้นมาเอง การเปลี่ยน
โอนและอื่นๆ ใหไดมาซึ่งพัสดุและอุปกรณที่ตองการใช ไมไดหมายถึงการซื้อเพียงอยางเดียว การจัดหาจะเริ่มตน
ดวยการกาหนดความตองการอยางใดอยางหนึ่งและยุติลงดวยการไดมาซึ่ง ความตองการนั้น หลักการจัดหาที่ดี
จะตองมีกระบวนการดาเนินการและการพิจารณาการบริหารจัดการพัสดุการดาเนินงานตามวงจรบริหารจัดการ
พัสดุการวางแผนกาหนดโครงการกาหนดความตองการจัดทาคาของบประมาณ ขอตั้งงบประมาณ วางแผนการ
จัดหาพัสดุดาเนินการจัดหาตามวิธีการพัสดุแจกจายพัสดุควบคุม บารุงรักษา หมดความตองการ จาหนายออกจาก
ทะเบียน และดาเนินการตามระเบียบพัสดุการบริหารจัดการพัสดุ ผูเกี่ยวของการบริหารจัดการพัสดุ คือ
หัวหนาสวนราชการ หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ เจาหนาที่พัสดุคณะกรรมการตาง ๆ (คณะกรรมการรับและเปดซอง
ประกวดราคา จะเปนคณะกรรมการพิจารณาผลไมได คณะกรรมการพิจารณาผลจะเปนคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุไมได้)
การจัดหาพัสดุสิ่งที่ตองพิจารณา
1) ความตองการจาเปนในการใชพัสดุ
2) การกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) หรือราคากลางการจัดซื้อ ตองไม
กีดกันสินค้าทีผ่ ลิตในประเทศไทยและกิจการคนไทย ไมกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะใกลเคียงกับยี่หอใด
ยี่ห อหนึ่งเปนการเฉพาะและไมระบุยี่ห อของพัสดุที่ต องการซื้อ ไมนารายละเอียดของพัสดุยี่ห อใดยี่ห อหนึ่งมา
คัดลอก เพื่อเอื้อประโยชนใหกับผูเสนอราคาเพียงรายเดียว สิ่ งที่ควรพิจารณาการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะจะตองกาหนดในลักษณะกลางๆ และมีผูเขามาเสนอราคาไดมากกวา 2-3 รายขึ้นไปเพื่อใหเกิดการแขงขัน

กาหนดราคากลางจะตองไมสู งกวาราคา ในทองตลาดตามสภาพขอเท็จจริงที่ปรากฏโดยแสดงรายละเอียด
ใหชัดเจน
3) คุณสมบัติผู เสนอราคา ผู เสนอราคาตองเปนผู มีอาชีพขายหรือรับจาง (ผู เสนอราคา
ตามมติคณะรัฐมนตรีกาหนดวาดวยงานจ้างกอสรางที่มีวงเงินตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไปจะตองเปนนิติบุคคล) ผลงาน
ของผู เสนอราคา ใหอยู ในดุลยพินิจของสวนราชการที่จะกาหนดได้ ตามเหตุผลและความจาเปน คือ กาหนดได
ไมเกิน 50% ของวงเงินงบประมาณที่จะใชในการดาเนินการครั้งนั้น ไมเปนผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผู ทิ้งงาน
ของทางราชการ ตองไมเปนผูมีผลประโยชนร่วมกันกับผูเสนอราคารายอืน่ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูรบั เอกสิทธิ์หรือ
ความคุมกันการบริหารจัดการพัสดุ

