รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. หลักการและเหตุผล
การมีผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้อ นถือ เป็ น การทุ จ ริต คอร์รัป ชั่น ประเภทหนึ่ ง เพราะเป็ น การแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การ
ใช้ดุล ยพินิ จในกระบวนการตัดสิน ใจของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ จนทำให้ เกิดการละทิ้งคุณ ธรรมในการปฏิ บัติห น้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ
ส่วนรวม และทำให้ ผลประโยชน์หลักขององค์ กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่
สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคมรวมถึงคุณค่าอื่น
ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิด ยัง
พบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหา
ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็น
บ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและ
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread
way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน
การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้
และการปฏิ บั ติ ต ามแผนกลยุ ท ธ์ ไม่ เหมาะสมรวมถึ ง ความไม่ ส อดคล้ อ งกั น ระหว่ างนโยบายเป้ าหมายกลยุ ท ธ์
โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ขององค์กร
2. ความเสี่ ย งด้ า นการดำเนิ น งาน (Operational Risk: O) เกี่ ย วข้ อ งกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิ ทธิผ ล หรือผลการปฏิ บั ติงาน โดยความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็น ความเสี่ ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิ ทธิภ าพ
ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์
หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่

สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม
และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบั ติตามกฎระเบี ยบต่ างๆ โดยความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่าง
สัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และ
การเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง
การควบคุม กำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น
2) ปั จ จั ยภายนอก เช่ น กฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบั งคับ ของทางราชการ การเปลี่ ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ ที่บุคคล
นั้น รับ ผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่ รู้ตัว
ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริ ษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้อง
หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาด
การตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำ
แบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
การวิเคราะห์ ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกับ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น จึ งหมายถึ ง กระบวนการวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้
เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ
นำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น
การวิเคราะห์ ค วามเสี่ ย งเกี่ ยวกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อนในครั้งนี้ น ำเอาความเสี่ ยงในด้านต่างๆ
มาดำเนิ น การวิเคราะห์ ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้ น และปัจจัย
เสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้
1.การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบ ไม่เพียงพอ
2.การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไปในทางที่ ท ำให้ ป ระชาชนขาดความเชื่ อ ถื อ ในความมี คุ ณ ธรรมความมี
จริยธรรม

3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อกำหนด
มาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบการกระทำผิดวินยั ของเจ้าหน้าที่รัฐที่
เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และประชาชน

ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ
ความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง
โดยกำหนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น มาตรฐานที่ จ ะใช้ ในการประเมิ น ความเสี่ ย ง ด้ า นผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น ได้ แ ก่
ระดับ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง
ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่
ชัดเจนได้
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่เกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คำอธิบาย
มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (บุคลากร)
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่เกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คำอธิบาย
ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา จากผล
คู ณ ของระดั บ โอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย ง (Likelihood) กั บ ระดั บ ความรุ น แรงของผลกระทบ (Impact)
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ลำดับ
1
2
3
4

ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)
ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)
ความเสี่ยงระดับต่า (Low Risk : L)

ช่วงคะแนน
15-25 คะแนน
9-14 คะแนน
4-8 คะแนน
1-3 คะแนน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณา
จัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact)
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
(Likelihood x Impact)
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ
จัดแบ่ง ดังนี้
ระดับความเสี่ยง

คะแนนระดับความ
มาตรการกำหนด
เสี่ยง
เสี่ยงสูงมาก
15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ
(Extreme)
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง
เสี่ยงสูง (High)
9-14 คะแนน
มีมาตรการลดความเสี่ยง
ปานกลาง
4–8 คะแนน
ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม
(Medium)
ความเสี่ยง
ต่ำ (Low)
1–3 คะแนน
ยอมรับความเสี่ยง
ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ความรุนแรงของผลกระทบ (Inpact)

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
1

2
2

3
3

4
4

5
5

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

การแสดงสี
สัญลักษณ์
สีแดง
สีส้ม
สีเหลือง
สีเขียว

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒
สำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึก ษาประถมศึ กษามหาสารคาม เขต ๒ มีการดำเนิ นการวิเคราะห์ ความเสี่ ย ง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการ
เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค
- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- การรับ – จ่ายเงิน
- การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน
- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการ
- การกำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า
- การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
- การจัดหาพัสดุ
- การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
- การนำวัสดุครุภัณฑ์หลวงไปใช้
- การใช้รถราชการ
- ฯลฯ
3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
- สูญเสียงบประมาณ
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
(1) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา เป็นตัวอย่างที่ดี
(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต ๒ ประจำปี พ.ศ. 256๕
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน จำนวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนระดับตำแหน่งหรือความดี ความชอบ
2. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
3. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ผู้รับจ้าง
4. การนำวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความ
เสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน
ลำดับ

ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต

1

การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งการ
เลื่อนระดับตำแหน่งหรือความดี ความชอบ
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

2
3
4

การนำวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

4

(3)

3

(4)

(2)

(1)

4

5

2
1
1 2 3

5

4
3
3

5
4
3

20
12
9

โอกาส ผลกระทบ

การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ผรู้ ับจ้าง

5

5

ระดับ
ความ
เสี่ยง
25

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

ลำดับ
ความ
เสี่ยง
(1)
(2)
(3)
(4)

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อ น สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

จัดลำดับความสำคัญของ
ความเสี่ยง

การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนระดับตำแหน่ง
หรือความดี ความชอบ
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน)

การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ผรู้ ับจ้าง

การนำวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว

ลำดับ 2 (สูงมาก = 20 คะแนน)
ลำดับ 3 (สูง = 12 คะแนน)
ลำดับ 4 (สูง = 9 คะแนน)

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๓ ระดับ คือ สูงมาก สูง และ
ปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ ซ้อน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ 256๕ มี ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
เสี่ยงสูงมาก
(Extreme)

มาตรการกำหนด
จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง

เสี่ยงสูง
(High)

จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
และมีมาตรการลดความเสี่ยง
เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง
-

ปานกลาง
(Medium)
ต่ำ (Low)

ปัจจัยความเสี่ยง
- การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพือ่ ให้ได้มา
ซึ่งการเลื่อนระดับตำแหน่งหรือความดี ความชอบ
- การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
- การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ผู้รับจ้าง
- การนำวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว
-

3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ปัจจัยที่
จะเกิดความ
เสี่ยง

โอกาสและ
ผลกระทบ
โอ
กาส

1. การใช้
อำนาจหน้าที่
เรียกรับ
ผลประโยชน์
เพื่อให้ได้มาซึ่ง
การเลื่อน
ระดับตำแหน่ง
หรือความดี
ความชอบ

5

2. การเอื้อ
ประโยชน์ต่อ
พวกพ้องใน
การจัดซื้อจัด
จ้าง

4

ปัจจัยที่

ผล
กระ
ทบ
5

ระดับ
ความ
เสี่ยง
25

5

โอกาสและ

20

มาตรการจัดการความเสี่ยง

ไตรมาส 2
ม.ค.
6๕

ก.พ.
6๕

มี.ค.
6๕

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
เม.ย.
6๕

พ.ค.
6๕

มิ.ย.
6๕

1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่าง
เคร่งครัด
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ
1. ควบคุม ก่ำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบาย
เกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อ
ร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือ
ปฏิบัติ
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนอ
งานในการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทาง
และมาตรการในด่าเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจ
การทุจริตทุกรูปแบบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

ไตรมาส 4
ก.ค.
6๕

ส.ค.
6๕

ก.ย.
6๕

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มบุคคล

กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์

ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

จะเกิดความ
เสี่ยง

ผลกระทบ

3. การใช้
อำนาจหน้าที่
เรียกรับ
ผลประโยชน์ผู้
รับจ้าง

3

ผล
กระ
ทบ
4

4. การนำวัสดุ
ครุภัณฑ์
สำนักงานไป
ใช้ส่วนตัว

3

3

โอ
กาส

ไตรมาส 2

ระดับ
ความ
เสี่ยง
12

9

ม.ค.
6๕

1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบการ
เบิกจ่ายการเงินและการคลังและ การจัดสรรงบประมาณ อย่างเคร่งครัด
2. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบตั ิตามประกาศ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และ
การประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด
3. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อ
ร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือ
ปฏิบัติ
1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด่าเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพือ่ ร่วมสร้างแนวทาง
และมาตรการในด่าเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจ
การทุจริตทุกรูปแบบ

ก.พ.
6๕

มี.ค.
6๕

ไตรมาส 3
เม.ย.
6๕

พ.ค.
6๕

ไตรมาส 4
มิ.ย.
6๕

ก.ค.
6๕

ส.ค.
6๕

ก.ย.
6๕
- กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์
- กลุ่มแผนและงบประมาณ

กลุ่มอำนวยการ

ภาคผนวก

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒
ที่ ๒๒ /๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
.................................................
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการแจ้งให้สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒
ให้เป็นไปตามนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อผู้บริหารพร้อมทั้งประเมินผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนนั้น
ฉะนั้น เพื่อให้การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ที่อาจ
ส่งผลกระทบ สร้างความเสียหาย ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายของสำนักงาน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในแนวทางเดียวกันจึงแต่งตั้งคณะทำงาน บริหาร
ความเสี่ยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหาสารคาม เขต ๒ โดยมีคณะทำงานและอำนาจหน้าที่ ดังนี้
คณะทำงาน ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

นายสุชาติ พุทธลา
นายไพทูรย์ ชาวโพธิ์
นายเอกศักดิ์ จันทะกา
นายวิทยา นนท์นภา
นางสุธีรา ปะสังติโย
นางสาวละมุล อนุสัตย์
นางรวิภา กตารัตน์
นางพิมพ์ลักษณ์ หม่องคำมี
นางสาวอมรรัตน์ คงประทีบ

ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๒ ประธานคณะทำงาน
รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๒ รองประธานคณะทำงาน
รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๒
คณะทำงาน
รอง ผอ. สพป.มหาสารคาม เขต ๒
คณะทำงาน
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
คณะทำงาน
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
คณะทำงาน
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
คณะทำงาน
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คณะทำงาน
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
คณะทำงาน

-๒๑๐. นางสาวสวรินทร์ หอมดวง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คณะทำงาน
๑๑. นางนันทเนตร ปะวะเส
ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะทำงาน
๑๒. ส.อ.พงศ์พัฒน์ ปักกาโล
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
คณะทำงาน
๑๓. นายพชรวรรธน์ พรหมจันทร์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
คณะทำงาน
๑๔. นายสมบัติ คุณแก้ว
ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
คณะทำงาน
๑๕. นายวุฒินันท์ แก้วสำโรง
นักจัดการงานทั่วไป
คณะทำงาน/เลขานุการ
คณะทำงานมีหน้าที่
๑. กำหนดแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทีอ่ าจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒
๒. วิเคราะห์ ระบุปัจจัยเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงต่างๆเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม
เขต ๒
๓. ติดตาม ประเมินผล ทบทวนและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
๔. จัดทำรายงานการวิเคราะห์ตามเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

( นายสุชาติ พุทธลา )
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒

รูปภาพการประชุมคณะทำงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒

รายงานโดย...
กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
****************************
๑.ความเป็นมา
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งในปี พ.ศ.๒๕๖๐ นี้ เข้าสู่ปีที่ ๓ ซึ่งในเรื่องความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนนั้น อาจเกิ ดขึ้นได้กับบุคลากรในสังกัดทุ กตำแหน่ง
หน้าที่ไม่ว่าทั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ และสถานศึกษาในสังกัด ดังนั้น
กลุ่มกฎหมายและคดี จึงได้เกิดแนวคิดในอันที่จะวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนของบุคลากรในสังกัด เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอันจะเกิดขึ้นภายหน้าถ้าหากจะเกิดขึ้น
และสามารถนำรายงานนี้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๕๗ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและ
จิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภ าพ เพื่อป้ องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงคำสั่งคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุ นายน พ.ศ.๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ ได้มีคำสั่งให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการและแนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการของหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริห ารงานและส่งเสริ มการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี
๒. หลักการและเหตุผล
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยละเมิดต่อกฎหมายและหลัก จริยธรรม โดยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลย
พินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความชอบธรรม ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ประกอบกับทำให้ผล
ประโยชน์ของหน่วยงาน องค์กร สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิ น
คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม ฯลฯ อย่างไรก็ตามท่ามกลาง
ผู้ที่จงใจกระทำความผิดยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือกระทำโดยไม่รู้เป็นจำนวนมาก นำไปสู่การถูก
กล่าวหาร้องเรียนหรือถูกลงโทษ ดังนั้น เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว

กับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest: COI) จึงเป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็น
บ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบระดับรุนแรง และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลัก
ธรรมาภิบาล
และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย
การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น หมายถึ ง สภาวการณ์ ห รือ ข้ อ เท็ จ จริ งที่ บุ ค คลไม่ ว่ าจะเป็ น นั ก การเมื อ ง
ข้าราชการ พนักงานบริษัทหรือผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ส่งผลกระทบต่อส่วนรวม ซึ่ง
อาจกระทำโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ที่ตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น หมายความรวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกให้ดำรง
ตำแหน่ งในหน่ ว ยงานหรือ ตัดสิ น ใจให้ ญ าติพี่น้ องเข้ามีส่ วนร่ว มในประโยชน์ ส าธารณะโดยมิช อบ ส่ งผลเสี ยต่ อ
ส่วนรวม
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่
เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดเหตุ โอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหาย
จากการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ขัดกัน
ของผลประโยชน์มากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น
๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลประทบ
ของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง
โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้
กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิ ดผลประโยชน์ทับซ้อนในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ พบว่ามีความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่จำเป็นต้องดำเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ดังนี้

ลำดับ
๑

ความเสี่ยง

แนวทางจัดการ

การบริหารจัดการ

-ผู้ บ ริ ห า ร บุ ค ล า ก ร แ ล ะ -ประชาสั ม พั น ธ์ เ ผยแพร่ เพื่ อ -จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
เจ้าหน้ าที่ในหน่ วยงาน ยังขาด สร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจด้ า น

ความรู้ ความเข้ าใจ ที่ ถู ก ต้ อ ง กฎหมาย กฎระเบี ย บ เรื่ อ ง -ปรั บ ปรุ ง คู่ มื อ ผลประโยชน์ ทั บ
เกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ใน ผลประโยชน์ทับซ้อน

ซ้อนให้ มีความรวบรัดและเข้าใจ

ความรั บ ผิดชอบ ไม่ทราบว่ามี

ง่าย พร้อมเผยแพร่แก่บุคลากรใน

กฎ ระเบีย บ กฎหมาย ห้ามไว้
อ ย่ า งชั ด เจ น ว่ า เป็ น ก ร ณี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
๒

-จัดทำคู่มือ แนวทางปฏิบัติงาน
ให้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ เพื่ อ ป้ อ งกั น

สังกัด

ผลประโยชน์ทับซ้อน

-การเข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว มในการ -เปิ ด โอ ก า ส ให้ ป ร ะ ช า ช น -เปิดโอกาสให้เป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบการใช้อ ำนาจยั งถู ก บุคลากรภายใน ได้มีส่วนร่วมใน ตรวจการจ้าง โครงการ กิจกรรม
จำกัด
การตรวจสอบเกี่ ย วกั บ การ ที่ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างของ สพป.มค.๒

๓

-ก า ร ร ณ ร ง ค์ ด้ า น ก า ร -ส่งเสริมให้มีการบริหารราชการ -จัด กิ จ กรรมรณรงค์ ให้ บุ ค ลากร
ปราบปรามทุจริตไม่ได้รับความ ตามหลักธรรมาภิบาล
ร่วมมือเท่าที่ควร

๔

ภายในแสดงพลั ง ต่ อ ต้ า นการ
ทุจริตทุกรูปแบบ

-การขาดจิ ต สำนึ ก ร่ ว มในการ -ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังค่านิยม -จั ด โครงการสั ม มนาให้ ค วามรู้
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรม

และจิ ต สำนึ ก ด้ า นคุ ณ ธรรม เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งผลประโยชน์ ทั บ
จริ ย ธรรมให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ทุ ก ซ้อน ธรรมาภิบาลแก่บุคลากรใน
ระดับ
สังกัด สพป.มค.๒

๕

-สั ง คม ยั ง ยึ ด ติ ด กั บ ก ระแ ส -สร้างเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม -ระดับความร่วมมือจากบุคลากร
บริโภคนิ ย มให้ คุณ ค่ากับ ความ ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ไม่ ทุกระดับ สร้างกระแสสังคมที่ไม่
รวยและคนมีอำนาจอิทธิพล

ทนต่อการทุจริต

ทนต่ อ การคอร์ รั ป ชั่ น ผ่ า นสื่ อ
สังคมออนไลน์

๓.๑ การบริหารจัดการตามหลัก ๔ ประการสำหรับจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย
๑).ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ: เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจภายในกรอบกฎหมายและนโยบายตาม
ขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบโดยไม่ให้มีผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง
๒).สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด : กำหนดขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนและเปิดเผย
ให้ประชาชนทราบ รวมถึงเปิดโอกาสให้ตรวจสอบ

๓). ส่ ง เสริ ม ความรั บ ผิ ด ชอบส่ ว นบุ ค คลและปฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่ า ง: เจ้ า หน้ า ที่ ต้ อ งระบุ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติและจัดการกั บเรื่องส่วนตัวเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาให้มากที่สุดโดยฝ่ายบริหารต้อง
รับผิดชอบเกี่ยวกับการสร้างระบบป้องกัน พร้อมกำหนดนโยบาย
๔).สร้างวัฒนธรรมองค์กร: ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการตัดสิน
ในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น
๓.๒ แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ๗ ขั้นตอน ประกอบด้วย
๑) ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร กลุ่มภารกิจ กลุ่มงาน
๒) พัฒนานโยบายและกลยุทธ์การจัดการปัญหา
๓) ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
๔) ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
๕) สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนหน่วยงานและประชาชนทราบถึงความมุ่งมั่น
ในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
๖) บังคับใช้นโยบายที่กำหนด
๗) มีการทบทวนมาตรการนโยบายที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
๓.๓ แนวทางการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
๑) ปรับปรุงนโยบาย มาตรการให้รัดกุม ชัดเจน ลดโอกาสที่จะใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน
๒) คอยสังเกต ประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเป็นระบบใน
กรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอาจใช้ทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิดและการใช้สายสืบภายใน
๓) ลดโอกาสการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิธีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อป้องกันการ
รวมกลุ่มหรือ syndicate
๔) ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเกิดผลประโยชน์สูง
๕) มีระบบพิจารณาคัดเลือกผู้ทำหน้าที่ดูแลเรื่องเงินทุกระดับเป็นพิเศษและควรให้ ตรวจสอบ
พฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติ
๖) ควรมีการศึกษาวิจัยอย่างแท้จริงในกลุ่มงานที่มีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนสูง
๗) ควรมีการทดสอบเรื่องความซื่อตรงของข้าราชการ บุคลากรในหน่วยงานเป็นครั้งคราว
๘) ทำการสำรวจทัศนคติของประชาชนและผู้มารับบริการ เพื่อประเมินผลการทำงานและการ
คอร์รัปชั่น
*******************************

