รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๒
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คานา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรีเขต ๒ ดำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission) เพื่อกำหนดมำตรกำรสำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในกำรป้องกันกำรทุจริต กำรบริหำร
งำนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระทำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำสำคัญและพบ
บ่อย นอกจำกนี้ ยังนำควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มำกำหนดเป็น
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรีเขต ๒
๒ มีนำคม 2561

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ ๑ บทนา
1. หลักกำรและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน
(Risk Assessment for Conflict of Interest)
2. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน
(Risk Assessment for Conflict of Interest)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรีเขต ๒
3. แผนจัดกำรควำมเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ส่วนที่ 3 ภาคผนวก
คณะทำงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน

ส่วนที่ 1
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสวงหำ
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อำนำจในตำแหน่งหน้ำที่ไปแทรกแซง
กำรใช้ดุลยพินิจในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จนทำให้เกิดกำรละทิ้งคุณธรรมในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่สำธำรณะ ขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สำธำรณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดย
ผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอำจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทำงกำรเงิน คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมเป็นธรรมใน
สังคมรวมถึงคุณค่ำอื่นๆ ตลอดจนโอกำสในอนำคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่ำงไรก็ตำมท่ำมกลำง
ผู้ที่จงใจกระทำควำมผิด ยังพบผู้กระทำควำมผิดโดยไม่เจตนำหรือไม่มีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวอีกเป็นจำนวน
มำก จนนำไปสู่กำรถูกกล่ำวหำร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทำงอำญำ ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำม
ขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็น
ปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น
และยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศ อีกด้วย
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรีเขต ๒ ดำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread
way Commission) เป็นกรอบกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน
การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำร
บริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำสที่จะทำให้เกิดควำมเสียหำยจำก กำร
ปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเภทของควำมเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้ำน ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมำยถึง ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบรรลุ
เป้ำหมำยและพันธกิจในภำพรวมที่เกิดจำกเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ภำยนอกที่ส่งผลต่อ
กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสม รวมถึงควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำงนโยบำย
เป้ำหมำยกลยุทธ์ โครงสร้ำงองค์กร ภำวกำรณ์แข่งขัน ทรัพยำกรและสภำพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยขององค์กร
2. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพ
ประสิทธิผล หรือผลกำรปฏิบัติงำน โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกระบบงำนภำยในของ
องค์กร/กระบวนกำรเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภำพ
ประสิทธิผลในกำรดำเนินโครงกำร
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบริหำร
งบประมำณ และกำรเงิน เช่น กำรบริหำรกำรเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสม ทำให้ขำดประสิทธิภำพ และไม่ทัน
ต่อสถำนกำรณ์ หรือเป็นควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินขององค์กำร เช่นกำรประมำณกำรงบประมำณไม่

เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนกำรดำเนินกำร เป็นต้น เนื่องจำกขำดกำรจัดหำข้อมูล กำรวิเครำะห์ กำร
วำงแผน กำรควบคุม และกำรจัดทำรำยงำนเพื่อนำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณ และกำรเงินดังกล่ำว
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้อง
กับกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำงๆ โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยง เนื่องจำกควำมไม่ชัดเจน ควำม
ไม่ทันสมัยหรือควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ รวมถึงกำรทำนิติกรรมสัญญำ กำร
ร่ำงสัญญำที่ไม่ครอบคลุมกำรดำเนินงำนสำเหตุของกำรเกิดควำมเสี่ยง อำจเกิดจำกปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบำยของผู้บริหำร ควำมซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภำพของบุคลำกร
และกำรเปลี่ยนแปลงระบบงำนควำมเชื่อถือได้ของระบบสำรสนเทศ กำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่
บ่อยครั้งกำรควบคุม กำกับดูแลไม่ทั่วถึง และกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงำน
เป็นต้น
2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับของทำงรำชกำร กำรเปลี่ยนแปลงทำง
เทคโนโลยี หรือ สภำพกำรแข่งขัน สภำวะแวดล้อมทั้งทำงเศรษฐกิจและกำรเมือง เป็นต้น
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง สภำวกำรณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง
ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท หรือผู้บริหำรซึ่งมีอำนำจหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งหน้ำที่ ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกำรกระทำนั้นอำจจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัว
หรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนำและไม่เจตนำ และมีรูปแบบที่หลำกหลำยไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่ำนั้น
แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อำทิ กำรแต่งตั้งพรรคพวกเข้ำไปดำรง
ตำแหน่งในองค์กรต่ำงๆ ทั้งในหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และบริษัทจำกัดหรือกำรที่บุคคลผู้มีอำนำจหน้ำที่
ตัดสินใจให้ญำติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์ จำกทำงรำชกำรโดยมิ
ชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขำดกำรตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจำกยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิด
ขึ้นกับประเทศชำติ กำรกระทำแบบนี้เป็นกำรกระทำที่ผิดทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำส ที่จะ
ทำให้เกิดควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือควำมขัดแย้งระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ
อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต
กล่ำวคือ ยิ่งมีสถำนกำรณ์หรือสภำวกำรณ์ของกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
มำกเท่ำใด ก็ยิ่งมีโอกำสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอำควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ
มำดำเนินกำรวิเครำะห์ตำมกรอบมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of
the Tread way Commission) และตำมบริบทควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรีเขต ๒. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรีเขต ๒. ทรำบถึงควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนที่
เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อำจเป็นเหตุทำให้
1.กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่ของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะที่ขำดหรือมีควำม
รับผิดชอบไม่เพียงพอ
2.กำรปฏิบัติหน้ำที่ไปในทำงที่ท่ำให้ประชำชนขำดควำมเชื่อถือในควำมมีคุณธรรมควำมมี
จริยธรรม

3.กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยกำรขำดกำรคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน
และกำรยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำลพร้อมกันนี้ ยังสำมำรถกำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรป้องกัน ยับยั้งกำร
ทุจริต ปิดโอกำสกำรทุจริต และเพื่อกำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบ กำรกระทำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ำง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในกำรบริหำรรำชกำรให้เกิด
ควำมคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล
๓. เพื่อตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่รัฐไม่ให้เกิดกำร
แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
เป็นแบบอย่ำงที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมำย โปร่งใส และตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแก่ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และประชำชน

ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสที่จะเกิดผลกระทบ
ของควำมเสี่ยงต่ำงๆ เพื่อประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง และดำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดลำดับ
ควำมเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนที่จะใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยง ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน
ได้แก่ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และควำมรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับ
ควำมเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพเนื่องจำกเป็นข้อมูลเชิงพรรณำ ที่ไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเลข หรือ
จำนวนเงินที่ชัดเจนได้
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง เชิงคุณภาพ
ระดับ โอกาสที่เกิด
4
สูงมำก
3
สูง
2
ปำนกลำง
1
ต่ำ

คาอธิบาย
มีโอกำสเกิดขึ้นเป็นประจำ
มีโอกำสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
มีโอกำสเกิดขึ้นบำงครั้ง
มีโอกำสเกิดขึ้นน้อยครั้ง

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน
(บุคลากร)
ระดับ โอกาสที่เกิด
4
สูงมำก
3
สูง
2
ปำนกลำง
1
น้อย

คาอธิบาย
ถูกลงโทษทำงวินัยร้ำยแรง
ถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง
สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนบ่อยครั้ง
สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนนำนๆ ครั้ง

ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับควำมสำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดย
พิจำรณำ จำกผลคูณของระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) กับระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ
(Impact)
ของควำมเสี่ยงแต่ละสำเหตุ (โอกำส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ลาดับ
ระดับความเสี่ยง
ช่วงคะแนน
1 ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก (Extreme Risk : E)
1๓-๑๖ คะแนน
2 ควำมเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)
9-1๒ คะแนน
3 ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง (Moderate Risk : M) ๕-8 คะแนน

4

ควำมเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)
1-๔ คะแนน
ในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงจะต้องมีกำรกำหนดแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จำก กำร
พิจำรณำจัดระดับควำมสำคัญของควำมเสี่ยงจำกโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่
เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
Risk = (Likelihood x Impact)
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สำมำรถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์
ในกำร จัดแบ่ง ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
คะแนนระดับ
มาตรการกาหนด
การแสดงสี
ความเสี่ยง
สัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมำก
1๓-๑๖ คะแนน มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ำ
สีแดง
(Extreme)
หรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยง
เสี่ยงสูง
9-1๒ คะแนน มีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง
สีส้ม
(High)
ปำนกลำง
๕-8 คะแนน ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มีมำตรกำร
สีเหลือง
(Medium)
ควบคุมควำมเสี่ยง
ต่ำ
1-๔ คะแนน ยอมรับควำมเสี่ยง
สีเขียว
(Low)

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
4

4

8

12

16

3

3

6

9

12

2

2

4

6

8

1

1

2

3

4

1

2

3

4

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood)

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรีเขต ๒
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรีเขต ๒ มีกำรดำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- ควำมสิ้นเปลืองจำกกำรขำดกำรใส่ใจดูแลรักษำ วัสดุอุปกรณ์ น้ำ ไฟ
- กำรนำวัสดุ เครื่องใช้สำนักงำนไปใช้ส่วนตัว
- กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งมีโอกำสสุ่มเสี่ยง คือ
อำจมีกำรเอื้อประโยชน์หรือให้ควำมช่วยเหลือพวกพ้อง ทำให้ขำดกำรแข่งขันที่เป็นธรรม
- กระบวนงำนที่มีช่องทำงเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จำกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทำงลบต่อ
ผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง
2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กำรใช้วัสดุอุปกรณ์ น้ำ ไฟ ของรำชกำรโดยไม่สมประโยชน์
- กำรใช้วัสดุอุปกรณ์ ของรำชกำรเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
- กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ไม่เป็นไปตำมระเบียบปฏิบัติ
- จัดทำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุม และสัมมนำ
- กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำทำงำน
- กำรเบิกค่ำตอบแทน
- กำรใช้รถรำชกำร
- กำรจัดหำพัสดุ
- กำรตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์
- ฯลฯ
3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
- สูญเสียงบประมำณ
- เปิดช่องทำงให้เจ้ำหน้ำที่ใช้อำนำจหน้ำทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกำสกระทำผิดในทำงมิชอบ
ด้วยหน้ำที่
- เสียชื่อเสียงและควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำน
4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
(1) กำรเสริมสร้ำงจิตสำนึกให้บุคลำกรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สุพรรณบุรีเขต ๒ ต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ เช่น
- กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสุพรรณบุรีเขต ๒
- เผยแพร่ค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ให้แก่เจ้ำหน้ำที่
- จัดโครงกำรฝึกอบรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้ำหน้ำที่
- กำรส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำ เป็นตัวอย่ำงที่ดี

(2) กำรป้องกันเหตุกำรณ์หรือพฤติกรรมที่อำจเป็นภัยต่อหน่วยงำน เช่น
- กำรแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- กำรเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
- กำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรีเขต ๒ โดยสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๒. ประจาปี พ.ศ. 2561
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรีเขต ๒ กำหนดควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน จำนวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. กำรใช้วัสดุอุปกรณ์ น้ำ ไฟ ของรำชกำรโดยไม่สมประโยชน์
2. กำรใช้วัสดุอุปกรณ์ ของรำชกำรเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
๓. กำรเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
4. กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ไม่เป็นไปตำมระเบียบ
เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถี่ที่จะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง
และผลกระทบของควำมเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำ ก่อให้เกิดระดับของควำมเสี่ยงในระดับ
ใดในตำรำงควำมเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทรำบว่ำมีควำมเสี่ยงใดเป็นควำมเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหำรจัดกำรก่อน
ลาดับ
1
2
3
4

ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต
กำรใช้วัสดุอุปกรณ์ ของรำชกำรเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
กำรใช้วัสดุอุปกรณ์ น้ำ ไฟ ของรำชกำรโดยไม่สม
ประโยชน์
กำรเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ไม่ถูกต้องตำมระเบียบ

ระดับ
ผล
โอกาส
ความ
กระทบ
เสี่ยง
๓
๓
๙
3
๒
๖
๒
2

๒
๒

๔
๔

ลาดับ
ความ
เสี่ยง
(1)
(2)
(3)
(4)

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

4

4

8

12

16

3

3

6

9

12

2

2

4

6

8

1

1

2

3

4

1

2

3
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โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood)
จำกแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดลำดับควำมสำคัญของ
ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน สำมำรถสรุปกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดลำดับควำมสำคัญของควำม
เสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
กำรใช้วัสดุอุปกรณ์ ของรำชกำรเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ลำดับ 1 (สูง = ๙ คะแนน)

กำรใช้วัสดุอุปกรณ์ น้ำ ไฟ ของรำชกำรโดยไม่สมประโยชน์ ลำดับ 2 (ปำนกลำง = ๖ คะแนน)
กำรเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

ลำดับ 3 (ต่ำ = ๔ คะแนน)

กำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ไม่ถูกต้องตำมระเบียบ

ลำดับ 4 (ต่ำ = ๔ คะแนน)

จำกตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยง สำมำรถจำแนกระดับควำมเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ สูง ปำนกลำง
และ ต่ำ โดยสำมำรถสรุปข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรีเขต ๒ ประจำปีงบประมำณ 2561 มี ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
เสี่ยงสูงมำก
(Extreme)

มาตรการกาหนด
-

ปัจจัยความเสี่ยง
-

- กำรใช้วัสดุอุปกรณ์ ของรำชกำรเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว

ปำนกลำง (Medium)

จำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง
และมีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง เพื่อให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มีมำตรกำร
ควบคุมควำมเสี่ยง

ต่ำ (Low)

ควำมเสี่ยงต่ำ แต่มีกำรกำหนด
แนวทำงลดควำมเสี่ยง

-กำรเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง
-กำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ไม่ถูกต้อง
ตำมระเบียบ

เสี่ยงสูง (High)

-กำรใช้วัสดุอุปกรณ์ น้ำ ไฟ
ของรำชกำรโดยไม่สมประโยชน์

3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ปัจจัย
ที่จะเกิด
ความเสี่ยง

โอกาสและผลกระทบ
โอกา
ส

ผล
กระทบ

1. การใช้วัสดุ
อุปกรณ์ ของ
ราชการเพื่อ
ประโยชน์
ส่วนตัว

๓

๓

ระดับ
ความ
เสี่ยง
๙

2.การใช้วัสดุ
อุปกรณ์ น้า
ไฟ
ของราชการ
โดยไม่สม
ประโยชน์
3. การเอื้อ
ประโยชน์ต่อ
พวกพ้องใน
การจัดซื้อจัด
จ้าง

3

๒

๖

๒

๒

4

4. การ
เบิกจ่าย
งบประมาณที่
ไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ

๒

๒

4

มาตรการจัดการความ
เสี่ยง

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3

ไตรมาส 2
ม.ค.
61

ก.พ.
61

มี.ค.
61

เม.ย.
61

พ.ค.
61

มิ.ย.
61

ผู้รับผิดชอ
บ

ไตรมาส 4
ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

1.อบรมสัมมนำปลูกฝัง
เจตคติ สร้ำงสำนึก
ข้ำรำชกำรที่ดี
2. จัดกิจกรรมเขตสุจริตคิด
ฐำนสอง ร่วมรณรงค์ ลดใช้
ของหลวง
1. ปลูกจิตสำนึกผ่ำน
กิจกรรม ยำมเช้ำ หน้ำเสำธง
2. ร่วมกำหนดมำตรกำร
ประหยัดน้ ำประหยัดไฟ ใช้
ของหลวงอย่ำงคุม้ ค่ำ

กลุ่มที่
เกี่ยวข้อง

1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้
ข้ำรำชกำร และบุคลำกร
ปฏิบัติตำมระเบียบกำร
เบิกจ่ำยกำรเงินและกำรคลัง
อย่ำงเคร่งครัด
2. ควบคุม กำกับ ดูแล
ข้ำรำชกำร และบุคลำกร ให้
ปฏิบัติตำมประกำศ
หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียน กำรละ
เว้นกำรปฏิบัติหน้ำทีแ่ ละ
กำรประพฤติมิชอบ อย่ำง
เคร่งครัด
1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร
และบุคลำกร ปฏิบัติตำมนโยบำย
เกี่ยวกับควำมโปร่งใส กำรเสริมสร้ำง
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้ำรำชกำร
ถือปฏิบัตอิ ย่ำงเคร่งครัด
2. ตั้งกรรมกำรควบคุม กำกับ ดูแล
กำรและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร
และบุคลำกร ปฏิบัติตำมคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
4. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรด่ำ
เนินกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุม
และทั่วถึงมำกยิ่งขึ้น เพือ่ ร่วมสร้ำง
แนวทำงและมำตรกำรในด่ำเนินกำร
สร้ำงจิตสำนึกให้ข้ำรำชกำรรังเกียจ

กลุ่มที่
เกี่ยวข้อง

กลุ่มที่
เกี่ยวข้อง

กลุ่มที่
เกี่ยวข้อง

กำรทุจริตทุกรูปแบบ

ภาคผนวก

กิจกรรมยำมเช้ำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรีเขต ๒

ประชุมวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานภาครัฐ
การแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นแนวทางการลดการทุจริตคอร์รัปชัน องค์การสหประชาชาติ
ได้บัญญัติประเด็นดังกล่าวไว้ในข้อ ๔ ตามมาตรา ๗ แห่งอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
ค.ศ. ๒๐๐๓ (United Nations Convention against Corruption: UNCAC) ว่า “รัฐภาคีแต่ละรัฐต้อง
พยายามรับเอา คงไว้ และเสริมสร้างระบบที่ส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ โดยสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของระบบกฎหมาย
ภายในของตน”
ในอดีตประเทศไทยเคยมีการออกประมวลจริยธรรม (Code of Ethics) หรือกฎหมายว่าด้วย
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อป้องปรามปัญหาการทุจริต ไว้เพื่อเป็นแนวทางกว้างๆ ยังไม่มีมาตรการใน
การบังคับใช้ โดยกาหนดอยู่ในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง
พ.ศ.๒๕๔๑ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒
ประเทศไทยได้ตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งบทบัญญัติภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมถึงร่างประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติวิธีการ
ทางปกครอง ซึ่งได้ถูกนามาปรับใช้ โดยปรากฏไว้ในภาคผนวกของเอกสารวาระปฏิรูป เรื่องการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร่างกฎหมายฉบับนี้ถูกผลักดันต่อโดยสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ (สปท.) และผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อเดือน สิงหาคม
๒๕๖๐ ขณะนี้ (มกราคม ๒๕๖๑) ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการ สภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ (สนช.) (อ้างถึงใน อิสร์กุล อุณหเกตุ , ๒๕๖๑ ; ผลประโยชน์ทับซ้อน : จากหลักการถึงร่าง
กฎหมายแบบไทยๆ)
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict
of interest) มีความสัมพันธ์เชื่อมโยง กับการคอร์รัปชัน โดยสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มีผลประโยชน์ส่วนตนซึ่งส่งผลกระทบทางลบต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือภาระความรับผิดชอบ ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนนั้นอาจนาไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน ตั้งแต่ระดับเล็กน้อย (petty corruption) เช่น การรับสินบน ไป
จนกระทั่งการคอร์รัปชันขนาดใหญ่ (grand corruption) เช่น การออกนโยบายเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ธุรกิจ
ของตนเอง หรือพวกพ้อง ทั้งนี้ Kernaghan และ Langford (๒๐๑๔) แบ่งประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน
ไว้ ๘ ประเภท ดังนี้ (อ้างถึงใน อิสร์กุล อุณหเกตุ , ๒๕๖๑; ผลประโยชน์ทับซ้อน : จากหลักการถึงร่าง
กฎหมายแบบไทยๆ)
๑. การทาธุรกิจกับตนเอง (self-dealing) เช่น การมีหุ้นส่วนในบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับรัฐ
๒. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (accepting benefits) เช่น การรับสินบน หรือการรับของขวัญ
๓. การเร่ขายอิทธิพล (influence peddling) ซึ่งคล้ายกับการรับผลประโยชน์ต่างๆ ตามข้อ (2) แต่จะมี
ลักษณะเชิงรุกมากกว่า เช่น การเรียกรับสินบน
๔. การใช้ทรัพย์สินของรัฐ (using government property)
๕. การใช้ข้อมูลที่เป็นความลับ (using confidential information)
๖. การรับงานนอก (outside employment) โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดขึ้นร่วมกับการใช้ทรัพย์สินของรัฐ การ
ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับ หรือการเร่ขายอิทธิพล
๗. การทางานหลังออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ (post-employment) โดยใช้ข้อมูลหรือสายสัมพันธ์ที่มีใน
ขณะที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
๘. พฤติกรรมส่วนบุคคล (personal conduct) รวมถึงความสัมพันธ์ส่วนบุคคล
มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กาหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการ
ทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต ยกระดับเจตจานงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การ
ทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศ
……………………………………………………………..

