
 
รายงานวิเคราะหการดําเนินงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

ของ  
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) ไดจัดทําคูมือการบรหิารจัดการผลประโยชน
ทับซอนของ สบร. ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 2 เพ่ือเผยแพรคูมือแนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอนดังกลาว 
ใหกับผูบริหารและผูปฏิบัติงาน รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวของ ไดรับทราบอยางท่ัวถึงในเว็ปไซตของสํานักงาน  เพ่ือให
ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ตระหนักและรวมมือกันรณรงคพัฒนาเพ่ือใหการปฏิบัติงานในองคกร เปนไปดวย
ความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส พรอมรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ี และเปนการสงเสริมใหเกิดคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีดีในองคกร 

การดําเนินการ/ประเด็นปญหาและอุปสรรค 
สํานักงาน จึงไดดําเนินการ ดังนี้ 

1. ไดปรับปรุงคูมือการบริหารจัดการผลประโยชนทับซอนของ สบร. ฉบับท่ี 2 เพ่ือสรางความรู ความ
เขาใจใหกับบุคลากรและใหหลีกเลี่ยงการกระทําท่ีเขาขายผลประโยชนทับซอน รวมถึงการรับ-ให
สินบน โดยปรับปรุงเนื้อหาสาระสําคัญเก่ียวกับแนวคิด/ความหมายของผลประโยชนทับซอนและท่ี
เก่ียวกับ จริยธรรม โดยสรุปดังนี้ 

1.1 กําหนดแบบฟอรมการตรวจสอบและรับรองของเจาหนาท่ีท่ีมีความรับผิดชอบในการ
จัดซ้ือจัดจาง ถึงความเก่ียวของกับผู เสนองาน ตามแนวทางการบริหารจัดการ
ผลประโยชนทับซอน (แบบ ตส.1)ในการจัดซ้ือจัดจางท่ีมีมูลคาเกินกวา 500,000 บาท 
เพ่ือใหคํารับรองวา ไมมีสวนเก่ียวของและมีสวนไดสวนเสียใดๆ กับผูเสนองาน หรือผูเขา
ประกวดราคาทุกรายในแตละเรื่องท่ีตองการดําเนินการ โดยแนบพรอมบันทึกขอความ
รายงานจัดซ้ือจัดจางและเสนอแตงตั้งเปนคณะกรรมการ/กรรมการในการจัดซ้ือจัดจางตาม
ระเบียบจัดซ้ือจัดจางฯ กระทรวงการคลัง ท้ังนี้งานพัสดุ ฝายอํานวยการ จะดําเนินการ
ตรวจสอบถึงความเก่ียวของกับผูเสนองาน ตามเอกสารหลักฐานท่ีแนบ  

1.2 กําหนดแบบฟอรมรายงานการรับของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดอันควรได 
(แบบ ตส.2)  ใหผูปฏิบัติงานท่ีรับของขวัญ ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดอันควรไดตาม
กฎหมายหรือโดยธรรมเนียมประเพณี  ในแตละโอกาสท่ีมีมูลคาเกินกวา 3,000 บาท 
และกําหนดใหรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการหรือบุคคลผูไดรับมอบอํานาจ   
ปละ 1 ครั้ง เม่ือสิ้นปปฏิทิน ภายในวันท่ี 15 ของเดือนมกราคมของทุกป  

จากการดําเนินงานท่ีผานมาตามการดําเนินงานการบริหารจัดการผลประโยชนทับซอนประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามคูมือการบริหารจัดการผลประโยชนทับซอนของ สบร. ประจําป พ.ศ. 2560  ฝาย
อํานวยการของแตละสวนงาน ไดดําเนินการและรวมหารือและตรวจสอบการปฏิบัติตามคูมืออยางเครงครดั ดังนี้ 

1. การตรวจสอบและรับรองของเจาหนาท่ีท่ีมีความรับผิดชอบในการจัดซ้ือจัดจาง ถึงความ 
เก่ียวของกับผูเสนองาน ตามแนวทางการบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน  พบวา ไมปรากฏวามีเจาหนาท่ีท่ี 
มีความรับผิดชอบในการจัดซ้ือจัดจาง เก่ียวของมีผลประโยชนทับซอนกับผูเสนองานและมีสวนไดสวนเสียใดๆ 
กับผูท่ีมาเสนอราคา 
 
 
 



2. สวนของการรับของขวัญ ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดอันควรได ในแตละโอกาสท่ีมี 
มูลคาเกินกวา 3,000 บาท กําหนดใหผูปฏิบัติงานรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับ พบวา ยังไมมีการรับ
ของขวัญอ่ืนใดเกินกวามูลคาท่ีกําหนด รวมถึงการรับ-ใหสินบนอ่ืนใด   

การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบ
ของความเสี่ยงตางๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ดําเนินการวิเคราะหและจัดลําดับความ
เสี่ยง โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน ไดแก 
ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง 
ท้ังนี้ กําหนดเกณฑคุณภาพ เนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณาท่ีไมสามารถระบุเปนตัวเลขหรือจํานวนเงินท่ีชัดเจน
ได  

การวิเคราะหความเสี่ยงในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 พบวา มีความเสี่ยงหรือโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตหรือผลประโยชนทับซอนท่ีจําเปนตองดําเนินการบริหาร
ความเสี่ยงดังนี้ 

ประเด็นความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง แนวทางการจัดการ การบริหารจัดการ 

การสรางความรูความ
เ ข า ใ จ เ ก่ี ย ว กั บ ผ ล 
ประโยชนทับซอน 

วัตถุประสงค 

เพ่ือเปนการสรางความรู
ความเขาใจใหบุคลากร 
และผูเก่ียวของ รวมท้ัง
เปนขอมูลใหประชาชน
และผูสนใจไดศึกษา 
เพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติ
ตนและเพ่ือปองกันการมี
ผลประโยชนทับซอน 
รวม ถึงการรับ-ใหสินบน
อ่ืนใดในการปฏิบัติหนา
หนาท่ี 

บุคลากร ยังขาดความรู
ค ว า ม เ ข า ใ จ ท่ี ถู ก ต อ ง
เก่ียวกับผลประโยชนทับ
ซอนและเรื่องท่ีเก่ียวของ 
เนื่องจากเปนกฏหมายใหม  

ประชาสัมพันธเผยแพร
เ พ่ือสรางความรู ความ
เขาใจดานกฏหมาย กฏ
ระเบียบ ผลประโยชนทับ
ซอน 

จัดอบรมใหความรูและ
เ ผ ย แ พ ร เ ก่ี ย ว กั บ
ผลประ โ ยชน ทั บซ อน
ใหแกบุคลากร ใหมีความ
ตอเนื่อง 

 
จากการวิเคราะหความเสี่ยงดานการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน อาจมีปจจัยเสี่ยง 

จากเจาหนาท่ีท่ีมีความรับผิดชอบในการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงไดมีการกําหนดแบบฟอรมการตรวจสอบและรับรอง
ของเจาหนาท่ีฯ ใหมีการตรวจสอบถึงการเก่ียวของของเจาหนาท่ีท่ีมีความรับผิดชอบในการจัดซ้ือจัดจาง กับผู
เสนองาน การดําเนินงานในการจัดหาพัสดุ ถือเปนการบริหารจัดการปองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดผลประโยชน
ทับซอน ไมใหเกิดข้ึนหรือใหอยูในระดับต่ําสามารถยอมรับได แตเนื่องจากผูปฏิบัติงานยังไมเขาใจในเรื่อง
คุณธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน ซ่ึงเปนเรื่องจําเปนตองมีการสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม โดยกําหนดจัดใหมีการอบรมและเผยแพรแนวปฏิบัติดานคุณธรรมและความโปรงใส การปองกันการ
ทุจริตท่ีเก่ียวของ ผานชองทางสื่อตางๆ ใหมากยิ่งข้ึน และแจงใหผูบริหารและผูปฏิบัติงาน และบุคคลท่ี



เก่ียวของ ไดรับทราบและมีความเขาใจมากยิ่งข้ึน และถือปฏิบัติอยางเครงครัดตามคูมือและแบบฟอรมท่ี
กําหนด และใหมีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของในเรื่องดังกลาว    

สํานักงาน มุงเนนผูบริหารและผูปฏิบัติงานใหปฏิบัติงานใหสอดคลองและถูกตองตามกฏระเบียบขอ 
บังคับหลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ รวมถึงดําเนินการตามเกณฑการประเมินคุณ 
ธรรม และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐอยางเครงครัด เพ่ือความโปรงใส และความ
พรอมรับผิดในการปฏิบัติหนาท่ี ปองกันและปราบปรามการทุจริต และควบคุม ปองกันการมีผลประโยชนทับ
ซอนของบุคลากรในการปฏิบัติงาน  

ขอเสนอแนะในการปองกัน ควบคุมหรือลดความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชนทับซอน 

เนื่องจากเรื่องการบริหารจัดการผลประโยชนทับซอนและแนวทางปฏิบัติ เปนเรื่องจําเปนตองมีการ
สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมท่ีคอนขางใหม และเปนเรื่องท่ีตองเรียนรูและสรางความเขาใจใหกับผูบริหาร
และผูปฏิบัติงาน ควรสงเสริมใหมีการปฏิบัติอยางตอเนื่องจนกลายเปนวัฒนธรรมท่ีดีภายในองคกร และ
เห็นสมควร ดังนี้ 

1. เรงดําเนินการเสริมสรางความรูความเขาใจ โดยการจัดอบรมและเผยแพรผานชองทางสื่อตางๆ ให
มากยิ่งข้ึนอยางตอเนื่อง เพ่ือใหบุคลากรทราบและตระหนักถึงกฏหมายท่ีเก่ียวของ หรือบทลงโทษ
หากพบผูกระทําการฝาฝนเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนหรือการหาชองทางการทุจริต และ
พัฒนากระบวนการทํางานสรางความโปรงใสในการดําเนินงาน 

2. กําหนดใหมีมาตรการ หลักเกณฑ หรือแนวทางปฏิบัติงาน ท่ีเก่ียวของชัดเจนเพ่ิมข้ึน และมีการ
แจงเวียนแนวปฏิบัติเพ่ือซักซอมความเขาใจใหกับผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 
 

         ฝายอํานวยการ สบร. 
            กุมภาพันธ 2562 
           

 


