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ส่วนที่ 1
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
การมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนถือเป็ นการทุจริตคอร์รปั ชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็ การแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อานาจในตาแหน่ งหน้าที่ ไปแทรกแซงการใช้ดุลย พินิจ
ในกระบวนการตัด สิน ใจของเจ้า หน้า ที ่ร ฐั ให้เกิด การละทิ้งคุณ ธรรมในการปฏิบ ตั ิ ทาให้เจ้าหน้าที่สาธารณะขาดความ
เป็ นอิส ระ ความเป็ นกลาง และความเป็ นธรรม จนส่งผลกระทบต่อ ประโยชน์ ส าธารณะของส่ว นรวม และท า
ผลประโยชน์ ห ลัก ขององค์ ก ร หน่ ว ยงาน สถาบัน และสังคมต้ อ งสู ญ เสี ยไป โดยผลประโยชน์ ที่ สู ญ เสี ย ไปอาจ
อยู่ใ นรู ป ของผลประโยชน์ ท างการเงิน คุ ณ ภาพการให้ บ ริก าร ความเป็ นธรรมในสังคมรวมถึ งคุ ณ ค่า อื่น ๆ
ตลอดจนโอกาสในอนาคตตัง้ แต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามอยู่ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทาความ
ผิด ยังพบผู้กระทาความผิดผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็ นจานวนมาก จนนาไปสู่การถูก กล่าวหา
ร้ อ งเรี ย น เรื่ อ งทุ จ ริ ต หรื อ ถู ก ลงโทษ ทางอาญ า ผลประโยชน์ ทับ ซ้ อ น หรื อ ความ ขัด แย้ ง กัน ระหว่ า ง
ผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม Conflict( of interest : COI) เป็ นประเด็น ปัญ หาทางการ บริห าร
ภาครัฐในปัจจุบนั ที่เป็ นบ่อเกิดของปัญ หาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อน ปัญหาการ
ขาดหลักธรรมมาภิบาลและเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย
โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ดาเนินการวิเคราะห์ความเสีย่ งเกี่ยวกับการปฏิบตั งิ านทีอ่ าจเกิด ผลประโยชน์
ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสีย่ งเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านทีอ่ าจเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็ นกรอบวิค ราะห์ ความเสีย่ ง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทบั ซ้อน
การวิเคราะห์ความเสีย่ งหมายถึง
กระบวนการวิเคราะห์ความเสีย่ ง
ทีเ่ ป็ นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบตั งิ านเพือ่ ลดมูลเหตุของโอกาสทีจ่ ะท ำาให้เกิดความ
เสียหายจากการปฏิบตั งิ านทีอ่ าจเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ประเภทของความเสีย่ งแบ่งออกเป็ น 4 ดา้ นดังนี้
1.ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์(Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสีย่ งเกีย่ วกับการบรรลุ เป้ าหมาย
และพันธกิจในภาพรวมทีเ่ กิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกทีส่ ่งผลต่อกลยุทธ์ทีก่ ำาหนด
ไวำ้ และกำารปฏำิ บำัตำิ ต ำามแผนกลยำุ ท ธำ์ ไมำ่ เหมำ าะสมรวมถำึ งควำ ามไมำ่ สอดคลำ้ องกำัน ระหวำ่
ำางนโยบำ าย
เปำ้ ำาหมำ ายกลยำุ ท ธำ์
โครงสรา้ งองค์กรภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้ าหมาย
ขององค์กร
2. ความเสีย่ งด้านการดเนินงาน Operational( Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบตั งิ านโดยความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ เป็ นความเสีย่ งเนื่องจากระบบ
ง านภ ายในขององค์ ก ร/
กระบวนการ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทีใ่ ช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ด ำาเนินโครงการ

3. ความเสีย่ งดา้ นการเงิน Financial( Risk: F) เป็ นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และ
การเงิน เช่น การบริหารเงินทีไ่ ม่ถูกต้องไม่เหมาะสมท ำาให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทนั ต่อสถานการณ์หรือเป็ น
ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการเงินขององค์การเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับ
ขัำ้นตอนกำารด
ำ าเนำินกำารเปำ็ นตำ้ น
เนืำ่องจำากขำาดกำารจำัดหำาขำ้อมำู ลกำารวำิ เครำาะหำ์ กำารวำาง แผนกำารควบคำุ มและกำารจำัด
ทรายงาน เพื่อน ำามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว
4. ความเสีย่ งดา้ นการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย/กฎระเบียบ Compliance( Risk: C) เกีย่ วข้องกับการปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบต่างๆโดยความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ เป็ นความเสีย่ งเนื่องจากความไม่ชดั เจนความไม่ทนั สมัยหรือความ
ไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมถึงการท ำานิตกิ รรม สัญญาการร่างสัญญาทีไ่ ม่ครอบคลุม
การดเนินงานสาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัยคือ
1) ปัจจำัยภำายใน เชำ่น
นโยบายของผู้บริหารควำามซื่อสัตยำ์ จรำิ ยธรรมคุณภาพของบำุ คลากรและ การ
เปลำี ำ่ยนแปลงระบบงานควำามเชื่อถำือไดำ้ของระบบสำารสนเทศกำารเปลำีำ่ยนแปลงผูบ้ ริหำารและเจา้ หน้าที่
บำ่ อยครัง้ การควบคุมก
ำากำับดูแลไม่ท่วั ถำึงและการไม่ปฏิบำัตติ ำามกฎหมำายระเบียบหรำือข้อบำังคับของหน่ วยงาน เป็ นต้น
2) ปัจจำัยภำายนอก เชำ่น กฎหมายระเบียบข้อบำังคับของทางราชการกำารเปลำี ำ่ยนแปลงทำาง
เทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทัง้ ทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็ นต้น
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนหมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงทีบ่ ุคคลไม่ว่าจะเป็ นนักการเมือง ขา้ ราชการ
พนักงานบริษทั หรือผู้บริหารซึ่งมีอนาจหน้าทีเ่ จา้ ทีข่ องรัฐปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นต ำาแหน่ งหน้าที่ ทีบ่ ุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่
และส่งผลกระทบต่อประโยชน์สว่ นรวมซึง่ การกระท ำานั้นอาจจะเกิดขึน้ อย่างรูต้ วั หรือไม่รูต้ วั ทัง้ เจตนาและไม่
เจตนาและมีรูปแบบทีห่ ลากหลายไม่จวกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สนิ เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อืน่ ๆที่
ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ เช่น การแต่งตัง้ พรรคพวกเข้าไปด ำารงต ำาแหน่งงานในองค์กรต่างๆทัง้ ใน
หนำ่วยงำานรำาชกำารรัฐวำิสำาหกำิจและบรำิ ษำัทจดหรือกำารทีบ่ ำุ คคลผำู ำ้มำี อนำาจหนำ้ ำาทีำ่ตำัดสำิ
นใจ
ให้ญำาตำิพำี ำ่นำ้องหรำื อบรำิ ษทั ทีำ่ตน
มำี สำ่ วนไดำ้สำ่ วนเสำี ยไดำ้รำับสำัมปทำานหรือผลประโยชนำ์ จำากทำางรำาชกำารโดยมำิชอบ
สำ่ งผลใหำ้ บำุ คคลนัำ้นขำาดกำารตำัดสำินใจที่
เทีย่ งธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์สว่ นตนเป็ นหลักผลเสียจึงเกิดขึน้ กับ ประเทศชาติการกระท ำาแบบนี้เป็ นการ
กระท ำาทีผ่ ดิ ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
การวิเคราะห์ความเสีย่ งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทบั ซ้อนจึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ความเสีย่ งที่
เป็ นระบบในการหาปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบตั งิ าน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสบริหารทีจ่ ะท ำาให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบตั งิ านทีอ่ าจเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง ผลประโยชน์สว่ นตน
และผลประโยชน์สำ่ วนรวมเปำ็ นส ำาคัญ อำันเกี่ยวเนื่องเชำืำ่อมโยงอย่ำางใกลำ้ ชำิดกำับกำารทุจริต
กล่ำาวคือ
ยิง่ มำี สถำานกำารณ์
หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สว่ นรวมมากเท่าใด
ก็ยงิ่ มีโอกาส
ก่อให้เกิดหรือน ำาไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น การวิเคราะห์ความเสีย่ งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทบั ซ้อนในครัง้ นี้นเอา
คว ามเสี ่ ย งในด ้ า นต ่ า งๆม าด ำ าเนิ น ก ารวิ เ คร าะห์ ต ามกรอบม าตรฐ าน COSO (The Committee of
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และต ามบ ริ บ ท คว ามเสี ่ ย งด้ ำ าน
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนของโรงเรียนบา้ นเอราวำัณ

การวิเคราะหำ์ ความเสี่ยงเกำี ำ่ยวกับผลประโยชน์ทบั ซ้อนนี้จะชำ่วยให้โรงเรียนบา้ นเอราวัณทรำาบถึงควำาม
เสีย่ งดา้ นผลประโยชน์ทบั ซ้อนทีเ่ กิดขึน้ และปัจจัยเสีย่ งทีอ่ าจเป็ นเหตุให้ก ำาหนด

1.
การปฏิบตั ริ าชการตามอ
ำานาจหน้าทีข่ องขา้ ราชการเป็ นไปในลักษณะทีข่ าดหรือมีความรับผิดชอบ ไม่เพียงพอ
2. การปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ปในทางทีท่ ำาให้ประชาชนขาดความเชือ่ ถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม
3. การปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยการขาดการค ำานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์สว่ นตน และการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลพร้อมกันนี้ ยังสามารถก ำาหนดมาตรการแนวทางการป้ องกัน ยับยัง้ การทุจริต ปิ ด
โอกาสการทุจริต และเพื่อก ำาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้ องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ
การกระท ำาผิดวินยั ของเจา้ หน้าทีร่ ะบุปญั หาส ำาคัญและพบบ่อยอีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ สืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชน์สว่ นตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2. เพำืำ่อแสดงความมุง่ มำัำ่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภำิบาล
3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบตั ริ าชการของเจา้ หน้าทีร่ ฐั ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์สว่ นตัว ในต ำาแหน่งหนำ้ำาทีอ่ ำันมำิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยำึ ดมั่นในคำุ ณธรรมจริยธรรมเป็ น
แบบอย่างทีด่ ียืนหยำัดทในสิง่ ทีำ่ถูกตำ้องเป็ นธรรมถำู กกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้
4. เพื่อสรา้ งความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รบั บริการผู้มีส่วนสู่ประชาชน

สว่ นที2่
การวิเคราะห์ความเสีย่ งดา้ นผลประโยชน์ทบั ซ้อน
1. การวิเคราะห์ความเสีย่ งด้านผลประโยชน์ทบั ซ้อน (RiskAssessment for Conflict of Interest)
การวิเครำาะห์ควำามเสีย่ งดำ้ ำานผลประโยชนำ์ ทบั ซ้อน เป็ นกำารวำิเคราะห์ระดับโอกาสทีำ่จะเกำิดผลกระทบ
ของควำามเสีย่ ง
ตำ่ ำ างๆ
เพำื ำ่ อประเมำิ นโอกำาสและผลกระทบของควำามเสีำ่ ยง
และด
ำ าเนำิ นกำารวำิ เครำาะห์ และจำัดล ำ าดำับควำามเสีำ่ ยงโดย ก ำาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
ทีจ่ ะใช้ในการประเมินความเสีย่ งดา้ นผลประโยชน์ทบั ซ้อน ได้แก่ระดับ โอกาสทีจ่ ะเกิดความเสีย่ ง Likelihood
และความรุนแรงของผลกระทบ
Impact
และระดับความเสีย่ ง
ทัง้ นี้
ก
ำาหนดเกณฑำ์ในเชำิงคุณภำาพเนื่องจากเป็ นข้อมูลเชำิงพรรณำา
ทีไ่ ม่สำามารถระบำุ เป็ นตัวเลขหรือจ
ำานวนเงินทีำ่ชดั เจนได้ เกณฑ์ระดับโอกาสทีจ่ ะเกิดควำามเสีย่ ง Likelihood เชำิงคุณภำาพ
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงดา้ นผลประโยชน์ทบั ซ้อน RiskAssessment ( for Conflict of
Interest) โรงเรียนบ้านเอรำาวัณ
โรงเรียนบ้านเอราวัณมำี การด
ำาเนินการวำิเคราะหำ์ ความเสีย่ งเกี่ยวกับการปฏิบำัตงิ ำานทีอ่ ำาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน ดังนี้
1) การพิจารณากระบวนงานทีม่ ีโอกาสเสีย่ งต่อการทุจริตหรือทีอ่ าจเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน
กระบวนงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางทีจ่ ะท ำาประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง กระบวนงานที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของบุคลากรซึง่ มีโอกาสใช้อย่างไม่
เหมาะสมคือมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความ
ชำ่วยเหลือพวกพำ้ องกำารกำี ดกำันกำารสร้ำางอำุ ปสรรค
กระบวนงำานทีำ่มีชำ่องทางเรำี ยกร้องหรำื อรำับผลประโยชนำ์ จากผู้ทีำ่มี
ส่วนเกีย่ วข้องส่งผลทางลบต่อผูอ้ นื่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
2) โดยมีกระบวนงานทีเ่ ขา้ ข่ายมีโอกาสเสีย่ งต่อการทุจริตหรือทีอ่ าจเกิดผลประโยชน์ทบั
- การรับ– จ่ายเงิน
- การบันทึกบำัญชำีรบั –จ่าย / การจัดทบัญชีทางกำารเงิน
- การจัดซื้อจัดจา้ งและการจา้ งบริการ
- การก ำาหนดคุณลักษณะวำัสดุครุภำัณฑำ์ การกหนดคุณสมบัตผิ ูำ้ทีจ่ ะเข้ำาประมำูล
หรือขายสินคา้
- การตรวจรับวำัสดุครุภำัณฑำ์
- การปฏิบตั งิ านของบุคลากรทีไ่ ม่เป็ นไปตามขัน้ ตอนและระเบียบการจัดซื้อ
จัดจา้ ง
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
- การจัดหาพัสดุ
- การจัดท ำาโครงการฝึ กอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา
- การเบิกค่าตอบแทน

3) ความเสียหายทีจ่ ะเกิดขำึำ้นหำากไม่มำี การป้ องกำันทีำ่เหมำาะสม สูญเสำี ยงบประมำาณ
เปิ ดชำ่องทางให้ บุคลากรใช้อ ำานาจหน้าทีใ่ ห้ผปู้ ฏิบตั ใิ ช้โอกาสกระท ำาผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่
เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
4) แนวทางการป้ องความเสีย่ งเกี่ยวกับการปฏิบตั งิ านทีอ่ าจเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน
(1) การเสริมสรา้ งจำิ ตส ำานึกใหำ้บุคลากรของโรงเรียนบา้ นเอรำาวำัณรังเกียจการทุจริต
ทุกรูปแบบ
เชำ่น

- การส่งเสรำิมกำารปฏำิบตั ติ ามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนบา้ นเอราวัณ
- เผยแพร่ค่านิยมสรา้ งสรรค์ให้บุคลากร
- จัดโครงการฝึ กอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กบั บุคลากร
- การส่งเสริมให้ผู้บงั คับบัญชาเป็ นตัวอย่างทีด่ ี

(2) การปำ้ องกันเหตุการณ์หรือพฤตำิกรรมทีำ่อำาจเป็ นภำัยต่อหนำ่ วยงานเชำ่น
- การแจ้งเวียนหลำักเกณฑ์และวำิธำี การบริหำารงานบุคคลทีโ่ ปร่งใสและเป็ นธรรม
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อนื่ ใด
- การตรวจสอบติดตามประเมำินผลและรายงานผลการปฏำิบำัตงิ านของบุคลำากร
โรงเรียน
บา้ นเอราวัณอย่างสม่เสมอและต่อเนื่อง
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

