รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

คํานํา

ก

รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
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บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหา
ประโยชนสวนบุคคล โดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรม ดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ไป
แทรกแซง การใชดุลยพินิจ ในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐ จนทําใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมใน
การปฏิบัติหนาที่สาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะของสวนรวม และทําใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตอง
สูญเสียไป โดยผลประโยชนที่สูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ
ความเปนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคาอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม
อยางไรก็ตามทามกลางผูที่จงใจกระทําความผิด ยังพบผูกระทําความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่อง
ดังกลาวอีกเปนจํานวนมาก จนนําไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา
ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ( Conflict
of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาประเทศอีกดวย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง จึงไดดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 โดยวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนตามมาตรฐาน COSO
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เปนกรอบการ
วิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน
การวิเคราะหความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงที่เปนระบบในการ
บริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหายจาก
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณหรือขอเท็จจริงที่บุคคลไมวาจะเปนนักการเมือง
ขาราชการพนักงานบริษัทหรือผูบริหารซึ่งมีอํานาจหนาที่เจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาที่ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยูและสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวมซึ่งการกระทํานั้นอาจจะเกิดขึ้นอยางรูตัว
หรือไมรูตัว
ทั้งเจตนาและไมเจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสิน
เทานั้นแตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆที่ไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ไดอาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารง
ตําแหนงในองคกรตางๆทั้งในหนวยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจํากัดหรือการที่บุคคลผูมีอํานาจหนาที่
ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิ
ชอบสงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลักผลเสียจึงเกิด
ขึ้นกับประเทศชาติการกระทําแบบนีเ้ ปนการกระทําที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความ
เสี่ยงที่เปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทําให
เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวางผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ยิ่งมี
สถานการณหรือสภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม มากเทาใด ก็
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ยิ่งมีโอกาสกอใหเกิดหรือนําไปสูการทุจริตมากเทานั้น (กระทรวงสาธารณสุข,2562)
สามารถจําแนกความเสี่ยงออกเปน 4 ลักษณะ ดังนี้
1.
ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ
เปาหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกที่สงผล
ตอกลยุทธที่กําหนดไว และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสม รวมถึงความไมสอดคลองกันระหวาง
นโยบาย เปาหมาย กลยุทธ โครงสรางองคกร ภาวการณแขงขัน ทรัพยากรและสภาพแวดลอม อันสงผล
กระทบตอวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร
2.
ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวของกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ
องคกร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูล สงผลตอประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ
3.
ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : F) เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณและการเงิน เชน การบริหารการเงินที่ไมถูกตอง ไมเหมาะสม ทําใหขาดประสิทธิภาพ และไมทัน
ตอสถานการณ หรือเปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการเงินขององคกร เชน การประมาณการงบประมาณไม
เพียงพอ และไมสอดคลองกับขั้นตอนการดําเนินงาน เปนตน เนื่องจากการขาดการจัดหาขอมูล การวิเคราะห
การวางแผน การควบคุม และการจัดทํารายงานเพื่อนํามาใชในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกลาว
4.
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากความไม
ชัดเจน ความไมทันสมัย หรือความไมครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมถึงการทํานิติ
กรรมสัญญา การรางสัญญาที่ไมครอบคลุมการดําเนินงาน(สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,2558
การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้ นําเอาความเสี่ยงในดานตางๆ
มาดําเนินการวิเคราะหตามกรอบ มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of
the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดลําปาง การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนนี้ จะชวยใหสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดลําปางทราบถึงความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้น สามารถกําหนดมาตรการ
สําคัญเรงดวนเชิงรุกในการปองกันการทุจริต การบริหารงานที่โปรงใส ตรวจสอบได และการแกไขปญหาการ
กระทําผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐที่เปนปญหาสําคัญและพบบอย นอกจากนี้ ยังบรรลุเปาหมายตามนโยบาย
สําคัญเรงดวนหรือภารกิจที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda Based) อีกดวย
1.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อสราง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
๒
. เพื่อแสดงความมุงมั่นในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล
๓
. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่รัฐ ไมใหเกิดการ
แสวงหาผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาที่อันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย
ใหยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมเปนแบบอยางที่ดี ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม ถูกกฎหมาย โปรงใส และตรวจสอบได
๔
. เพื่อสรางความเชื่อมั่นศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการ ผูมีสวนได
สวนเสียและประชาชน

บทที่ 2
การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน
...................................................................

1. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบของความเสี่ยงตางๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ดําเนินการวิเคราะห และ
จัดลําดับความเสี่ยง โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง
ดาน
ผลประโยชนทับซอน ไดแก ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ( Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณา ที่ไม
สามารถระบุเปนตัวเลข หรือจํานวนเงินที่ชัดเจนได
เกณฑระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่เกิด

สูงมาก
สูง
ปานกลาง
นอย
นอยมาก

เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact)
ดําเนินงาน (บุคลากร)
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่เกิด

สูงมาก
สูง
ปานกลาง
นอย
นอยมาก

คําอธิบาย
มีโอกาสเกิดขึ้นเปนประจํา
มีโอกาสเกิดขึ้นบอยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นนอยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เชิงคุณภาพ ที่สงผลกระทบดานการ

คําอธิบาย
ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง
ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง
สรางบรรยากาศในการทางานที่ไมเหมาะสม
สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง
สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนานๆครั้ง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง
โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ( Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กําหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังนี้
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ลําดับ
1
2
3
4

ระดับความเสี่ยง
ชวงคะแนน
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)
15-25 คะแนน
ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)
9-14 คะแนน
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)
4-8 คะแนน
ความเสี่ยงระดับต่ํา (Low Risk : L)
1-3 คะแนน
ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง ( Risk Profile) ที่ไดจาก
การพิจารณาจัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ( Likelihood) และผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได ( Risk Appetite Boundary) โดย
ที่
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ
(Likelihood x Impact)
ซึ่งจัดแบงเปน 4 ระดับสามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพื้นที่เปน 4 สวน (4
Quadrant) ใชเกณฑในการจัดแบง ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
คะแนนระดับความเสี่ยง
มาตรการกําหนด
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)
15-25 คะแนน
มีมาตรการลดและประเมินซ้ํา
หรือถายโอนความเสี่ยง
เสี่ยงสูง (High)
9-14 คะแนน
มีมาตรการลดความเสี่ยง
ปานกลาง (Medium)
4–8 คะแนน
ยอมรับความเสี่ยงแตมีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง
ต่ํา (Low)
1–3 คะแนน
ยอมรับความเสี่ยง
ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ความรุนแรง
ของผลกระทบ
(Impact)

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

2

3

4

5

1

2

3

4

5

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (

Likelihood)

การแสดงสีสัญลักษณ
สีแดง
สีสม
สีเหลือง
สีเขียว
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(กระทรวงสาธารณสุข,2562)
2. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ ที่จะเกิดเหตุการณ (
Likelihood) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว ใหนําผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงาน วากอใหเกิดระดับของความ
เสี่ยงในระดับใด ในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทําใหทราบวามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดที่จะตองบริหาร
จัดการกอน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง จึงกําหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน
จํานวน 4 ประเด็นหลัก ที่พบการกระทําผิดวินัยขาราชการพลเรือนที่ไดจากการรองเรียน กลาวโทษ และพบ
เปนสาเหตุของการกระทําผิดวินัยมากที่สุดของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง ในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ประกอบดวย
(1) การจัดหาพัสดุ
(2) การจัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
(3) การเบิกคาตอบแทน
(4) การใชรถราชการ
ตารางที่ 2 วิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน ( Risk Assessment for Conflict of Interest)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง
ประเด็น
ระดับ
ปจจัยความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
1. การจัดหา 1. การจัดหาพัสดุที่ไมเปนไปอยางโปรงใส
5
5
25
พัสดุ
และประหยัดงบประมาณของทางราชการ
2. มีการเบิกวัสดุที่มากเกินความจําเปน
2. การจัดทํา 1. การดําเนินโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน 3
4
12
โครงการ
ประชุม และสัมมนา ไมเปนไปตาม
ฝกอบรม
วัตถุประสงคและประหยัดงบประมาณของ
ศึกษาดูงาน ทางราชการ
ประชุม และ 2. ผูเขารวมประชุม/อบรม ไมไดอยูใน
สัมมนา
กลุมเปาหมาย
3. การเบิก 1. การเบิกคาตอบแทนเกินสิทธที่ควรจะ
3
5
15
คาตอบแทน ไดรับ
2. การเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการและในวันหยุดราชการ
ไมเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ
4. การใช
1. การใชทรัพยสินของทางราชการในเรื่อง
5
5
25
รถยนต
สวนตัว
ราชการ
2. ผูขอใชรถยนตไมปฏิบัติตามระเบียบของ

ลําดับ
ความเสี่ยง
1
2

1

1
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การใชรถยนตราชการ

3. การจัดทําแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
ความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact)

5

5

10

15
(3)

20

25
(1),(4)

4

4

8

12
(2)

16

20

3

3

6

9

12

15

2

2

4

6

8

10

1

1

2

3

4

5

1

2

3

4
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โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (

Likelihood)

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับ
ความสําคัญของความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนสามารถสรุปการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับ
ความสําคัญของความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนไดตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน
ผลการวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน
การจัดหาพัสดุ
การจัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
การเบิกคาตอบแทน
การใชรถราชการ

จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง
ความเสี่ยงระดับสูงมาก
ความเสี่ยงระดับสูง
ความเสี่ยงระดับสูงมาก
ความเสี่ยงระดับสูงมาก
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จากตารางวิเคราะหความเสี่ยงสามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเปน
2 ระดับคือสูงมาก และสูง
โดยสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้
เ

ระดับความเสี่ยง
มาตรการกําหนด
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง
มีมาตรการลด และประเมินซ้ํา
หรือถายโอนความเสี่ยง

เสี่ยงสูง (High)

ปานกลาง (Medium)
ต่ํา (Low)

จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง
และมีมาตรการลดความเสี่ยง
เพื่อใหอยูในระดับที่ยอมรับได

ยอมรับความเสี่ยงแตมีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง
ยอมรับความเสี่ยง-

ปจจัยความเสี่ยง
1. การจัดหาพัสดุที่ไมเปนไปอยาง
โปรงใส และประหยัดงบประมาณ
ของทางราชการ
2. มีการเบิกวัสดุที่มากเกินความ
จําเปน
3. การเบิกคาตอบแทนเกินสิทธที่
ควรจะไดรับ
4. การเบิกคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและใน
วันหยุดราชการ
ไมเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ
5. การใชทรัพยสินของทางราชการ
ในเรื่องสวนตัว
6. ผูขอใชรถยนตไมปฏิบัติตาม
ระเบียบของการใชรถยนตราชการ
1. การดําเนินโครงการฝกอบรม
ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
ไมเปนไปตามวัตถุประสงคและ
ประหยัดงบประมาณของทาง
ราชการ
2. ผูเขารวมประชุม/อบรม ไมได
อยูในกลุมเปาหมาย
-การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไม
เปนไปตามขั้นตอนและระเบียบ
-
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4. แผนจัดการความเสี่ยงปองกันผลประโยชนทับซอน
ประเด็นความเสี่ยง
ปจจัยความเสี่ยง
1. การจัดหาพัสดุ 1. การจัดหาพัสดุที่ไมเปนไปอยาง
โปรงใส และประหยัดงบประมาณของ
ทางราชการ
2. มีการเบิกวัสดุที่มากเกินความ
จําเปน

2. การจัดทํา
โครงการฝกอบรม
ศึกษาดูงาน ประชุม
และสัมมนา

1. การดําเนินโครงการฝกอบรม ศึกษา
ดูงาน ประชุม และสัมมนา ไมเปนไป
ตามวัตถุประสงคและประหยัด
งบประมาณของทางราชการ
2. ผูเขารวมประชุม/อบรม ไมไดอยูใน
กลุมเปาหมาย

3. การเบิก
คาตอบแทน

1. การเบิกคาตอบแทนเกินสิทธที่ควร
จะไดรับ
2. การเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและใน
วันหยุดราชการ
ไมเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ

4. การใชรถยนต
ราชการ

1. การใชทรัพยสินของทางราชการใน
เรื่องสวนตัว
2. ผูขอใชรถยนตไมปฏิบัติตาม
ระเบียบของการใชรถยนตราชการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง
1. ควบคุม กํากับ ดูแลให ขาราชการ และบุคลากร ใหปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑและแนวทาง การจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีพิเศษ
อยางเครงครัด
2. ควบคุม กํากับ ดูแลใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดานการจัดซื้อ
จัดจางจัดทํารายงานสรุปการจัดซื้อจัดจางรายไตรมาสและ
เสนอใหหัวหนาสวนราชการรับทราบทุกครั้ง
3. ควบคุม กํากับ ดูแลใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุและ
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง รับรองถึงความไม
เกี่ยวของสัมพันธกับผูเสนองานในการจัดซื้อจัดจาง
4. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการและบุคลากร ใหปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจาง อยางเครงครัด
๑. งานยุทธศาสตรและแผนงานตรวจสอบการจัดทําโครงการ
ฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาตางๆ ใหมีเปาหมาย
และรายละเอียดการดําเนินงานฝกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม
และสัมมนา ที่สอดคลองกับการแกปญหาและพัฒนางานของ
หนวยงานหรือองคกรอยางชัดเจน
2. กลุมงานการเงินตรวจสอบการเบิกจายคาใชจายตางๆ
จะตองเปนไปตามผลการดําเนินงานที่เปนจริง ทั้งดานกิจกรรม
จํานวนผูเขาอบรมระยะเวลา และการจัดการตางๆ ที่สอดคลอง
และเปนตามระเบียบที่เกี่ยวของ
3. รายงานผลการดําเนินโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน
ประชุม และสัมมนาใหผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับ
๑. จัดใหมีการลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
๒. ในกรณีเดินทางไปราชการ(ประชุม) ตรงกับวันที่ตอง
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหดําเนินการจัดทําบันทึกการ
แลกเปลี่ยนเวรนอกเวลาราชการทุกครั้งไวเปนลายลักษณอักษร
๓. จัดทําเอกสารเบิกจายคาตอบแทน เปนปจจุบันประจําทุก
เดือน และมีการตรวจสอบกอนสงขออนุมัติเบิกจายทุกครั้ง
1. กําหนดนโยบายดานความโปรงใส การเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม และมาตรการปองกันการทุจริต ยับยั้งการกระทําผิด
วินัยของเจาหนาที่
พรอมประชาสัมพันธผานสื่อของหนวยงาน
2. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ และบุคลากรปฏิบัติตาม
คูมือผลประโยชนทับซอน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3. สงเสริมการมีสวนรวมในการดําเนินการปองกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
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5. สรุปประเด็นการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
สําคัญ ดังนี้

จากการวิเคราะหความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน มีสาระ

1.
มาตรการสําคัญเรงดวนเชิงรุกในการปองกันการทุจริต การบริหารงานที่โปรงใส
ตรวจสอบได และการแกไขปญหาการกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐ ที่เปนปญหาสําคัญและพบบอยใน 4
ประเด็น คือ
(1) การจัดหาพัสดุ
(2) การจัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
(3) การเบิกคาตอบแทน
(4) การใชรถราชการ
2. นําประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนที่ไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงมา
จัดทํา กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง ประจําป 2563
ตอไป

บทที่ 3
ภาคผนวก

...................................................................
ตัวอยางรูปแบบความเสี่ยงการทุจริต
รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
1. เรียกรับโดยเฉพาะการขออนุญาตกอสรางอาคาร/คอนโด บานจัดสรร/โรงงาน
2. ผลประโยชนทับซอน รับจางเขียนแบบแปลน และตรวจเอง (ถึงแมราชการจะใหมีแบบมาตรฐาน อํานวย
ความสะดวกใหกับประชาชนก็ตาม แตการขออนุญาตตองมี ผังประกอบ จึงตองวาจางผูตรวจ หรือผูอนุมัติ
อนุญาต
จะไดผานงาย)
3. เจาหนาที่ของรัฐ สมยอม หรือมีสวนรูเห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อ
ถอน หรือเคลื่อนยายอาคารโดยมิชอบดวยกฎหมาย
4. เจาหนาที่ของรัฐ สมยอม หรือมีสวนรูเห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการใชอาคารที่ไมตรงกับใบรับรอง
ใบอนุญาตหรือที่ยื่นแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น
5. การประเมินภาษีที่ต่ํากวาความเปนจริง
6. เรียกรับสินบนโดยใชตัวกลาง เก็บคาใชจายรายเดือน (คาคุมครอง) จากผูประกอบการ
7. พนักงาน เจาหนาที่หรือลูกจางเหมาของหนวยงานเปนตัวแทนการยื่นคาขอจดทะเบียน ในการขออนุมัติ
อนุญาต โดยเรียกรับผลประโยชนหรือเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพื่อสิทธิพิเศษ
8. การดาเนินการยื่นคาขออนุญาต ไมมีกรอบระยะเวลากําหนดที่ชัดเจนอาจกอใหเกิดการเรียกรับสินบนเพื่อ
ความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
9. การเปดตรวจสินคาของเจาหนาที่แตละคน ใชดุลพินิจไมเปนมาตรฐานเดียวกัน
10. การใชดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถวนของเอกสารไมเปนมาตรฐานเดียวกัน
11. การตรวจเอกสารไมครบถวนตามที่ระบุไวในคาขอ แตมีการรับเรื่องไว
12. การเก็บเรื่องไวไมแจงผูประกอบการ เพื่อเรียกรับผลประโยชน
13. การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไมดําเนินการตามลําดับคําขอ
14. เจาหนาที่มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบทําใหการรายงานการรับเงินประจําวันนอยกวาที่รับไวจริง/
รับเงินและออกใบเสร็จการรับเงินแลวแตไมนําเงินสด เช็ค นําฝากธนาคารในวันนั้น แตนําฝากในภายหลังและ
อาจนําเงินไปใชสวนตัวกอน
15. ในขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบตามปกติจะมีการใชเวลาในการพิจารณาตรวจสอบ ๑ วัน แตในบาง
กรณีอาจมีความจําเปนจะตองทําการพิจารณาเกิน ๑ วันทําการ เชน กรณีมีความจําเปนตองมีการนัดหมาย
กับผูขอรับใบอนุญาตเพื่อลงพื้นที่ทําการตรวจสอบสถานประกอบการกอนพิจารณาออกใบอนุญาต มีความ
เสี่ยงที่เจาหนาที่อาจอาศัยชองวางหรือแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ อาจเรียกรับในขั้นตอนของการพิจารณา
16. การดําเนินการออกคํารองมีการลัดคิวใหกับลูกคากลุมธุรกิจ
17. รับสินบนจากลูกคาเพื่อใหตรวจผานมาตรฐาน
18. การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชนใหกับผูขออนุญาตบางราย
ในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไมเปนไปตามหลักเกณฑ
19. การสุมตรวจสอบสถานที่ตั้งสถานบริการ/สถานประกอบการที่ขออนุญาต อาจมีการเอื้อประโยชนใหกับ
ผูขออนุญาตบางรายที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑ
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20. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางทานเอื้อประโยชนใหกับผูขออนุญาตบางรายที่
คุณสมบัติไมถูกตองครบถวนตามหลักเกณฑ
21. เจาหนาที่ของรัฐทําการการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจาย เชน ปลอมลายมือชื่อ แกไขแบบสํารวจ
แกไขใบสําคัญรับเงิน มีการใชหลักฐานเท็จ ใชบัตรประชาชนของบุคคลที่เสียชีวิต หรือบัตรประชาชน
หมดอายุ เปนตน
รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่
1. การเขาตรวจ หรือเยี่ยม สถานที่ของผูประกอบการ เชน โรงงาน รานคา ฯลฯ โดยมีเจตนา นําไปสูการ
จายเงินพิเศษรายเดือน
2. การเปลี่ยนแปลงขอกลาวหา (ฐานความผิด) จากหนักเปนเบา หรือจากเบาเปนหนัก
3. การบิดผันขอเท็จจริงในสํานวนการสอบสวนคดีอาญา
4. การทําบัตรสนเทหวามีเรื่องรองเรียนผูประกอบการเพื่อทําการตรวจ คน กรณีผูประกอบการรานคานั้น ๆ
ที่ไมจายเงินพิเศษรายเดือน
5. การใชตัวกลางในการรับเงินพิเศษ หรือ เก็บเงินรายเดือน กับผูประกอบการตาง ๆ
6. การใชดุลพินิจในการอนุมัติ หรือ ยกเวนระเบียบฯ ที่เอื้อประโยชนมีผลประโยชนทับซอน
7. การออกระเบียบ กฎหมาย ขอสั่งการตาง ๆ ที่เอื้อประโยชน มีผลประโยชนทับซอน
8. การใหทุนสนับสนุนการศึกษา วิจัยตาง ๆ ใหกับพรรคพวก มีระบบเสนสาย ระบบอุปถัมภ
9. การแตงตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการตาง ๆ ใหกับพรรคพวก มีระบบเสนสาย ระบบอุปถัมภ
10. ความไมโปรงใสในการบริหารงานบุคคล เชน การชื้อ ขายตําแหนง การประเมินความดีความชอบ การ
แตงตั้ง โยกยาย การดาเนินการวินัย เปนตน
11. การเรียกรับเงิน ผลประโยชน เพื่อรับพนักงานเขาทํางาน/การเรียกเงินคาแรกเขา (แปะเจี๊ยะ) เพื่อแลก
กับการเขาเรียนในโรงเรียนใชอํานาจในการแจกจาย
12. จัดสรรงบประมาณ ลงพื้นที่ หรือจัดทําโครงการ ที่มีผลประโยชนทับซอนหรือมีการแลกรับผลประโยชน
ในภายหลัง
13. การประเมินราคาไมตรงกับสภาพทรัพยสินที่นํามาจํานํา
14. การเปลี่ยนทรัพยสินที่ลูกคานํามาจํานํา
15. การยักยอกทรัพยสินที่ไดจากการตรวจคน จับกุม ไมระบุในบัญชีของกลาง
16. การลดปริมาณของกลางเพื่อลดโทษ เพื่อเรียกรับผลประโยชน
17. การกรรโชก (รีดไถ) เรียกเอาทรัพยจากผูกระทําความผิด
18. การเขาตรวจคน ปกปด ซอนเรนไมมีหมายคน
19. การทํารายรางกายเพื่อใหรับสารภาพ
20. รูเห็นกับผูที่มาทาการประมูลของหลุด จํานํา มีการใหขอมูลการ จําหนายของหลุด จํานําลวงหนากับพรรค
พวกของตนเอง
21. การแอบอางชื่อบุคคลอื่น หรือชื่อลูกคา ยักยอกทรัพยสินจํานําออกไป
22. เจาหนาที่ของรัฐ รูเห็นในการปลอมแปลงและใชเอกสารปลอม เชน การปลอมระวางแผนที่ มีการปกปด
และใหถอยคารับรองอันเปนเท็จเกี่ยวกับสภาพที่ดิน
23. ผูบังคับใชกฎหมาย นําตัวบทกฎหมายไปแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
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รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ
1. ผูใช น้ํา มันรถยนตราชการ นําน้ํามัน ไปใชสวนตัว เชน การดูด น้ํามันไปใชสวนตัวระหวางทาง หรือเติม
น้ํา มันไมครบตามใบสั่งจาย สวน น้ํา มันที่เหลือ นํา ใสถังหรือทอนเปนเงินสด โดยเจาหนาที่รวมมือกับ
ผูประกอบการ
2. เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คาลวงเวลา คาเชาบาน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก
3. ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจาย
4. การสืบราคาที่กําหนดวาตอง ๓ ราย ขึ้นไป อาจไมมีการสืบราคาจากผูประกอบการจริง
5. ในการกําหนด TOR การจัดชื้อจัดจาง การจางที่ปรึกษา การออกแบบโครงสราง มีการ กําหนดขอบเขต
งานหรือเนื้องานที่เกินความจําเปน ( Over Designs) เพื่อใหมีการประมาณการราคา ในสวนนี้โดยมี
ผลประโยชน
ทับซอน
6. คณะกรรมการกํากับการจางที่ปรึกษา /คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแตละงวดงานหลาย
ครั้ง เกินความจริง เพื่อประโยชนในการเบิกคาเบี้ยประชุม หรือมีการถวงเวลาในการเรียกรับ ทั้งที่ไมมี
ประเด็นที่เปนสาระสําคัญ
7. คณะกรรมการ หรือ อนุกรรมการตาง ๆ ของหนวยงานมีการประชุมที่เกินความจําเปนเพื่อประโยชนใน
การเบิกคาเบี้ยประชุม
8. การจัดโครงการตาง ๆ ของหนวยงานที่แอบแฝง หรือที่เกินความจําเปน ทาใหการใชจายงบประมาณที่ไม
คุมคา โปรงใส
9. มีการใชดุลพินิจในเบิกจายคาวิทยากรบุคคลภายนอก ที่สูงโดยมีผลประโยชนแอบแฝง
10. การกําหนดราคากลางไมใชคา K มาปรับ
11. ผูรับจางขออนุมัติใชวัสดุ แตไมไดนําวัสดุที่ขออนุมัติมาใช
12. ผูรับจางปลอยปละละเลยใหผูรับจางเหมาชวง
13. มีการล็อกสเปควัสดุที่ทําใหไมเกิดการแขงขัน
14. การตรวจการจางไมตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชนจากผูรับจาง
คณะกรรมการ ไมไดออกไปดูสถานที่กอสราง แตจะมีการเจรจากับผูรับเหมาโดยใชขอมูลตามที่ผูรับเหมาแจง
แลวจึงไปทําการตรวจรับงานกอสราง
15. มีการใหสินบน/ของขวัญ/สินน้ําใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนําไปสูการเอื้อประโยชนใหกับคูสัญญา
16. มีการประสานกับบริษัท หรือผูที่จะมาเปนคูสัญญาตั้งแตเริ่มตน เพื่อกําหนดคุณลักษณะ ( TOR) ซึ่งไมมี
การกําหนดขึ้นอยางแทจริงแตเปนการนําราง TOR ดังกลาวมาใหคณะกรรมการเปนผูกําหนด การแตงตั้ง
คณะกรรมการกําหนด TOR เปนเพียงการดําเนินการตามรูปแบบของทางราชการ เพื่อเอื้อประโยชนใหกับ
เอกชน
15. การใชดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดชื้อจัดจางและผูรับจางโดยวิธีพิเศษ
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