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คำนำ
การประเมิ นความเสี่ ยงผลประโยชน์ ทั บซ้ อน ของโรงพยาบาลเจ้ าพระยายมราช ได้ กำหนดขั้ นตอน
การประเมินความเสี่ยง เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน กระบวนงาน ที่จะประเมิน
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากภาระงานด้านภารกิจสนับสนุนตามอำนาจ
หน้ าที่ของโรงพยาบาลนครปฐม จำนวน 5 กระบวนงาน ได้แก่ (1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิ บัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ ทั บซ้อนด้ านการใช้ รถราชการ (2) ความเสี่ ยงเกี่ ยวกั บปฏิ บั ติ งานที่ อาจเกิดผลประโยชน์ ทั บซ้อน
ด้านการเบิ กค่ าตอบแทน (3) ความเสี่ ยงเกี่ยวกั บการปฏิ บัติ งานที่ อาจเกิดผลประโยชน์ ทั บซ้อนด้านการจั ดทำ
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา (4) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ และ (5) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตสูง
โรงพยาบาลเจ้าพระยายาราช ได้ จัดทำแนวปฏิบั ติการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกัน
การทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหา
สำคั ญ เพื่ อลดความเสี่ ยงด้านการทุ จริ ตซึ่งจะเป็ นหลั กประกันในระดั บหนึ่ งว่ าการดำเนิ นการของโรงพยาบาล
เจ้าพระยายมราช จะไม่มีการทุจริตหรือหากตรวจพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาก็น้อยกว่า
องค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่ าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมิน
ความเสี่ ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรี ยมการป้ องกันล่ วงหน้าไว้โดยให้ เป็นส่ วนหนึ่ งของการปฏิ บัติงาน
ประจำ
นอกจากนี้ การวิเคราะห์ ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การดำเนิ น งานจะส่ ง ผลดี ในการตรวจสอบขั้ น ตอน
กระบวนการดำเนินงานที่มีความเสี่ยง และนำไปสู่การจัดหาแนวทางในการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ป้องกันการทุจริตในองค์กร เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่ อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 ได้มีมติ
เห็ น ชอบให้ ขยายกรอบเวลาของยุ ทธศาสตร์ช าติว่าด้ว ยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564) ให้ ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่ อน
แผนงานและให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติฯ

งานนิติการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
วันที่ 23 มีนาคม 2565

บทที่ 1
บทนำ
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น
และยั งสะท้ อนปั ญหาการขาดหลั กธรรมาภิ บาลและเป็ นอุ ปสรรคต่ อการพั ฒ นาประเทศ การกระทำดั งกล่ าว
อาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา จนไม่เห็นว่า
จะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึง
ผลประโยชน์ สาธารณะ (ประโยชน์ ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสิ นใจปฏิบัติห น้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ
ตนเองหรือพวกพ้อง
เพื่อให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่ อง แก่บุคลากร
ในองค์กร ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงาน และมีอย่างต่อเนื่องในระหว่างทำงาน เจ้าหน้ าที่ ทุกคนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
ถึงความหมายของ “ผลประโยชน์ทับซ้อน” ผลประโยชน์ทับซ้อนใดเกิดขึ้นบ่อยในองค์กร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุ
ในนโยบาย รวมถึงแนวทางในการสร้างมาตรการป้องกันหรือการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนั้น การจัดให้มี
แนวการบริหารเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนจะสร้างประโยชน์มากมายแก่องค์กร รวมถึงกลยุทธ์การจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพก็มีส่วนสำคัญอย่างมากในการช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม การสร้างความตื่นตัว และความเอาใจใส่
จะช่วยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประการหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจ
ในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ขาดความเป็นอิสระ
ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์
หลั กขององค์ กร หน่ วยงาน สถาบั นและสั งคมต้ องสู ญเสี ยไป โดยผลประโยชน์ ที่ สู ญเสี ยไปอาจอยู่ ในรูปของ
ผลประโยชน์ ทางการเงิน คุณภาพการให้ บริ การ ความเป็ นธรรมในสั งคม รวมถึงคุณค่ าอื่ น ๆ ตลอดจนโอกาส
ในอนาคต อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนา หรือไม่มีความรู้
ในเรื่ องดั งกล่ าวอี กเป็ นจำนวนมาก จนนำไปสู่ การถู กกล่ าวหาร้ องเรี ยนเรื่ อ งทุ จริตหรื อถู กลงโทษทางอาญา
ผลประโยชน์ ทั บซ้ อน หรื อความขั ดแย้ งกันระหว่างผลประโยชน์ ส่ วนตัวและผลประโยชน์ ส่ วนรวม ( Conflict
interest : COI ) เป็ น ประเด็ น ปั ญ หาการทุ จริ ตประพฤติ มิ ช อบในระดั บที่ รุ น แรงขึ้ น และยั งสะท้ อนปั ญ หา
การขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย

ดังนั้น ...

-2ดังนั้ น การมีผลประโยชน์ ทับซ้อน จึงถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่ นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบ ต่อประโยชน์สาธารณะของ
ส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคม ต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่
สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่า
อื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้ งแต่ ระดั บองค์ กรจนถึ งระดับสั งคม อย่ างไรก็ ตามท่ ามกลางผู้ ที่ จงใจกระทำ
ความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูก
กล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา
2. วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อลดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนอันอาจเกิดการทุจริตในหน่วยงาน
1.2.2 เพื่อกำหนดมาตรการ กลไก วางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และกลไก การกำกับติดตาม
อย่างต่อเนื่อง
1.2.3 เพื่ อตรวจสอบการบริ หารงานและการปฏิ บั ติ ราชการของเจ้ าหน้ าที่ รัฐ ไม่ ให้ เกิด การแสวงหา
ผลประโยชน์ ส่ ว นตั ว ในตำแหน่ ง หน้ า ที่ อั น มิ ค วรได้ โ ดยชอบด้ ว ยกฎหมาย ยึ ด มั่ น ในคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
เป็นแบบอย่างที่ดี ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้
1.2.4 เพื่ อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้ รับบริการ ผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสี ย
และประชาชน
3. นิยามเฉพาะในการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และ
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิด
การทุจริต ด้วยการนำกรอบหลักการของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน
COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations) มาใช้ในการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต
ของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใด ๆ หรือดำเนินการในกิจการสาธารณะ
ที่เป็ นการดำเนิ นการตามอำนาจหน้ าที่หรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐหรือองค์กร ของรัฐ เพื่อประโยชน์
ของรัฐหรือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีผลประโยชน์ส่วนตน เข้าไปแอบแฝง หรือเป็นผู้ที่มี
ส่วนได้เสียในรูปแบบต่าง ๆ หรือนำประโยชน์ ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ส่วนตนเข้ามามีอิทธิพลหรือเกี่ยวข้อง
ในการใช้อำนาจหน้าที่หรือดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจในการกระทำการ ใด ๆ หรือดำเนินการดังกล่าวนั้น
เพื่อแสวงหาประโยชน์ในการทางเงินหรือประโยชน์อื่น ๆ สำหรับตนเอง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
การประเมิน...

-3การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับ
เจ้าหน้าที่รัฐมีผลประโยชน์ส่วนตัวที่สามารถส่งผลทำให้การดำเนินกิจการสาธารณะที่เป็นการดำเนินการตามอำนาจ
หน้าที่หรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐหรือองค์กรของรัฐ เพื่อประโยชน์ของรัฐ หรือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
บิดเบือนไป ผลประโยชน์ส่วนตัวที่อ้างถึงนี้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปตัวเงินเสมอไป ด้วยการนำกรอบหลักการของการ
ควบคุ มภายในองค์ กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring
Organizations) มาใช้ในการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ในประเด็นการกระทำผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดโรงพยาบาลนครปฐม จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ การใช้รถราชการ การเบิกค่าตอบแทน การจัดทำ
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา การจัดหาพัสดุ และการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread
way Commission ) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

บทที่ 2 ...

-4-

บทที่ 2
กรอบการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
2.1 กรอบการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้ เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า
การดำเนิ นการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณี ที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาส ที่จะประสบกับ
ปั ญหาน้ อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสี ยหายขึ้ นก็จะเป็ นความเสี ยหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ ไม่มีการนำ
เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การปฏิบัติงานประจำซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด มาตรฐาน Committee of Sponsoring Organizations
2013 : COSO 2013 เป็นการควบคุมภายในตามแนวทางใหม่ COSO 2013 เน้นคำว่าประสิทธิผล (Effective
Internal Control) ทำให้ มั่นใจว่าระบบการควบคุมการควบคุมภายในใช้งานอยู่ ทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและ
แต่ละองค์ประกอบต้องทำงานร่วมกันบูรณาการตั้งแต่ต้นจนจบ หากมีประเด็นใดที่ยังอ่อนแอ เป็นจุดอ่อนหรือไม่
เพี ยงพอจะต้องรายงาน และป้ อนกลั บถึ งผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องและมี หน้ าที่ รับผิ ด ชอบดำเนินการแก้ ไขอย่ างทั นท่ วงที
ในกรอบเวลาที่ เหมาะสมการเพิ่ มเติมหลั กการในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในของ COSO 2013
ถือว่ามีความสำคัญ และมีนัยทางด้านของกรอบแนวคิดอย่างมาก หากจะต้องนำเอาไปใช้ในการพัฒนาระบบการ
ควบคุมภายใน ของกิจการให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดใหม่นี้มีประเด็นที่กิจการควรสนใจเป็นพิเศษในบางประการ
และเชื่อมโยงสู่องค์ประกอบอื่น การปรับตัวครั้งใหญ่ของแนวคิดการควบคุมภายในตามกรอบ COSO ได้ทำให้เกิด
กรอบแนวทางตามแนวคิดของ COSO 2013 ที่ปรับปรุงจากแนวคิดพื้นฐานของ COSO 1992 ในสาระสำคัญ
หลายประการ ประเด็นที่น่าจะอยู่เบื้องหลังการปรับกรอบแนวคิดครั้งใหม่ของ COSO 2013 Internal Control–
Integrated Framework น่าจะมาจากการทบทวนบทบาทของระบบควบคุมภายใน ที่ใช้กันอยู่ในกิจการทุกกิจการ
และทุกประเภท อย่างน้อย 2 ประเด็น ได้แก่
ประเด็นที่ 1 โครงสร้างของการควบคุมภายในที่อยู่ใน COSO 1992 เพียงพอที่จะบรรเทา หรือลดระดับ
ของความเสี่ยงจนทำให้ประกอบการของกิจการบรรลุตามวัตถุประสงค์แล้วหรือไม่
ประเด็นที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของระบบควบคุมภายใน สามารถสะท้อนหรือควรจะสะท้อนว่าเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจด้วยหรือไม่
สิ่ ง ที่ เป็ น ค ว า ม เชื่ อ ข อ ง COSO 2 0 1 3 Internal Control–Integrated Framework คื อ
การเปลี่ ยนแปลงของระบบควบคุ มภายใน ควรจะสอดคล้ องกับการเปลี่ ยนแปลงเชิงโครงสร้างของธุรกิจ หรือ
การเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงกระบวนการดำเนินงานจากที่เคยดำเนินการเอง

ไปสู่ ...

-5ไปสู่ การว่าจ้ าง ผู้ ให้บริ การภายนอกดำเนิ นการแทนซึ่งทำให้ ต้องขยายการกำกับควบคุมออกไปสู่ บุ คลากรของ
ผู้ให้บริการภายนอก ด้วยการปรับกรอบแนวทางการควบคุมภายในจาก COSO 1992 สู่ COSO 2013 Internal
Control–Integrated Framework
(1) ทำให้กิจการต่าง ๆ ได้มีโอกาสทบทวนระดับกลยุทธ์ว่า กิจการควรจะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในหรือไม่
(2) ทำให้กิจการมีโอกาสในการบูรณาการและเชื่อมโยงหน้าที่ด้านการค้นหาความเสี่ยง และการกำกับการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ให้แทรกไว้ในระหว่างกระบวนการดำเนินธุรกรรม ของกิจการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
(3) ทำให้กิจการต้องมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในต้องทำให้ (ก) มีอยู่และ (ข) ปฏิบัติได้จริงในการทำ
หน้าที่กำกับภาระงานต่าง ๆ ภายในกิจการ
2.2 กรอบแนวคิ ด การควบคุ ม ภายใน Committee of Sponsoring Organizations 2013 :
COSO 2013 ด้านกรอบแนวคิ ดการควบคุมภายใน ได้ สร้างหลั กการ 17 ประการ แทรกไว้ในองค์ประกอบ
5 องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน ดังนี้
องค์ประกอบ
หลักการ
องค์ประกอบที่ 1
หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม
สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) หลั ก การที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึ ง ความ
รับผิดชอบต่อการกำกับดูแล
หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝ่ ายบริหาร มีอำนาจ
การสั่งการชัดเจน
หลักการที่ 4 องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน
หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่ งรับผิดชอบ
ต่อการควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่ 2
หลักการที่ 6 กำหนดเป้าหมายชัดเจน
การประเมินความเสี่ยง
หลั ก การที่ 7 ระบุ แ ละวิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย งอย่ า ง
(Risk Assessment)
ครอบคลุม
หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
หลั กการที่ 9 ระบุ และประเมิ นความเปลี่ ยนแปลงที่
กระทบต่อการ
ควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่ 3
หลั กการที่ 10 ควบคุ ม ความเสี่ ยงให้ อยู่ ในระดั บ ที่
กิจกรรมการควบคุม
ยอมรับได้
(Control Activities)
หลั กการที่ 11 พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ที่ ใช้ ในการ
ควบคุม
หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้
องค์ประกอบ ...
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หลักการ
องค์ประกอบที่ 4
หลักการที่ 13 องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ
ส ารส น เท ศ แ ล ะก ารสื่ อ ส าร (Information and หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การ
Communication)
ควบคุมภายในดำเนินต่อไปได้
หลั กการที่ 15 มี การสื่ อสารกั บหน่ วยงานภายนอก
ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่ 5
หลั กการที่ 16 ติ ดตามและประเมิ น ผลการควบคุ ม
กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล
ภายใน
(Monitoring Activities)
หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการ
ควบคุมภายใน ทันเวลาและเหมาะสม
ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & Function (มีอยู่
จริงและนำไปปฏิบัติได้) อีกทั้งทำงานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทำให้การควบคุมภายใน มีประสิทธิผล
สำหรั บการวิเคราะห์ ความเสี่ ยงเกี่ ยวกั บผลประโยชน์ ทั บซ้ อนนี้ จะเน้ นตามมาตรฐาน COSO 2013
องค์ประกอบที่ ๒ หลักการที่ ๘ ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นหลัก
2.3 กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน มี ๔ กระบวนการ ดังนี้
กระบวนการ
Corrective

รายละเอียด
แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้ น
ซ้ำอีก

Detective

เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่อง
ตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้น
หรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร

Preventive

ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิด ในส่วนที่
พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ
อี ก (Known Factor) ทั้ งที่ รู้ ว่ า ทำไปมี ค วามเสี่ ย งต่ อ การทุ จ ริ ต จะต้ อ ง
หลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้
อีก

Forecasting

การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าใน
เรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์
ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)
2.4 องค์ประกอบ...
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2.๔ องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต
องค์ ประกอบหรื อปั จจั ยที่ นำไปสู่ การทุ จริต ประกอบด้ วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดั นหรื อ
แรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาสซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุม กำกับควบคุมภายใน
ขององค์ กร มี จุ ดอ่ อน และ Rationalization หรื อการหาเหตุ ผลสนั บสนุ นการกระทำตามทฤษฎี สามเหลี่ ยม
การทุจริต (Fraud Triangle)
Pressure

Fraud
Triangle

Rationalization

Opportunity

2.5 ขอบเขตประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ตามกรอบการประเมิ น คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิ นงานของหน่ ว ยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกัน
การทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ O36 การประเมินความเสี่ ยงการ
ทุจริต และข้อ O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส ในการดำเนิ น งานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :
ITA) จะต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
1
2
3
4
5
6
7
8
9

•
•
•
•
•
•
•
•
•

การระบุความเสี่ยง
การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง
การจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
จัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง
การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
2.6 ขั้นตอน...

-82.6 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนมี ๙ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ต้องทำการคัดเลือกงาน หรือกระบวนงาน
จากภารกิจ ในแต่ละประเภทที่จะทำการประเมิน เมื่อคัดเลือกได้แล้ว ให้ทำการคัดเลือกกระบวนงานของประเภท
ด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดเตรียมข้อมูล
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทาง หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงลงมือทำการตามขั้นตอน
ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. เลือกงานด้านที่จะทำการประเมินประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

๒. เลือกกระบวนงาน จากงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

๓. เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของกระบวนงาน ที่จะทำการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
2.6.1 ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
ขั้น ตอนที่ ๑ นำข้อมูล ที่ได้จากขั้น เตรียมการในส่ว นรายละเอียดขั้น ตอน แนวทางหรือ
เกณฑ์ การปฏิบัติงานของกระบวนงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้ อน ซึ่งใน
ขั้นตอน การปฏิบัติงานนั้นย่อมประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ ๑ ให้ทำ
การระบุ ความเสี่ย ง อธิบ ายรายละเอีย ด รูป แบบ พฤติก ารณ์ค วามเสี่ย งเฉพาะที่มีค วามเสี่ย งเกี่ย วกับ
ผลประโยชน์ ทับ ซ้อนเท่านั้น และในการประเมิน ต้องคำนึงถึงความเสี่ ยงในภาพรวมของการดำเนินงาน
เรื่องที่จ ะทำ การประเมิน ด้ว ย เนื่องจากในกระบวนงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเ สี่ยง
หรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดำเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้
โดยไม่ต้องคำนึงว่า หน่ว ยงานจะมีม าตรการป้อ งกัน หรือ แก้ไขความเสี่ย งการทุจ ริต นั้น อยู่แ ล้ว นำข้อ มูล
รายละเอียดดังกล่าว ลงในประเภทของความเสี่ยง ซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor
Known Factor …

-9Known Factor
Unknown Factor

ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน
คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนาน
อยู่แล้ว
ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้า
ในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิด
ล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)

เทคนิคในการระบุความเสี่ยงหรือค้นหาความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)
ที่

โอกาส/ความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเภทความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
Know Factor

Unknown Factor

อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์ประเด็น
ผลประโยชน์ทับซ้อนของกระบวนงาน หรือ
งานที่เลือกมาทำการประเมินความเสี่ยงว่ามี
โอกาส หรือความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน
ตารางที่ 1 ...
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ตารางที่ ๑
อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น รูปแบบ พฤติการณ์ที่มี
ความเสี ่ย งเกี ่ ย วกับ ผลประโยชน์ท ับ ซ้อ นเท่า นั ้น และควรอธิบ ายพฤติก ารณ์ค วามเสี ่ย งเกี ่ย วกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ละเอียดและชัดเจนมากที่สุด
- ความเสี่ย งที่เคยเกิด หรือ คาดว่า จะเกิด ซ้ำ สูง มีป ระวัติอ ยู่แ ล้ว ให้ใ ส่เครื่อ งหมาย  ในช่อ ง
Known Factor
- หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีป ระวัติม าก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ ในอนาคตว่ามีโ อกาส
เกิด ให้ใส่เครื่องหมายในช่อง Unknown Factor
- หน่ว ยงานสามารถปรับ แบบได้ โ ดยไม่ระบุว่า เป็น ประเภท Known Factor หรือ Unknown
Factor ก็ได้
2.6.2 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความสี่ยง
ขั ้น ตอนที ่ ๒ ให้น ำข้อ มูล จากตารางที ่ ๑ มาวิเ คราะห์เ พื ่อ แสดงสถานะความเสี ่ย ง
เกี่ย วกับ ผลประโยชน์ทับ ซ้อ นของแต่ล ะโอกาส/ความเสี ่ย งการทุจ ริต ออกตามรายสี ไ ฟจราจร เขีย ว
เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้
สถานะสีเขียว
ความเสี่ยงระดับต่ำ
สถานะสีเหลือง
ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ใน
ระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
สถานะสีส้ม
ความเสี่ย งระดับ สูง เป็น กระบวนงานที่มีผู้เ กี่ย วข้อ งหลายคน หลาย
หน่ว ยงาน ภายในองค์ก ร มีห ลายขั ้น ตอน จนยากต่อ การ ควบคุม
หรือไม่มีอำนาจควบคุม ข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
สถานะสีแดง
ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก
คนที่ไม่รู้จักไม่ส ามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่ส ามารถกำกับติดตามได้
อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ
ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
ที่

โอกาส/ความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน

เขียว

เหลือง

ส้ม

แดง

ตารางที่ 2 ...

- 11 ตารางที่ ๒
นำโอกาส/ความเสี่ย งเกี่ย วกับ ผลประโยชน์ทับ ซ้อ น จากตารางที่ ๑ นำมาแยกสถานะ
ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทั บซ้อน ตามไฟสีจราจร
สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก
2.6.3 ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
ขั้น ตอนที่ ๓ นำโอกาส/ความเสี่ ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ที่มีส ถานะความเสี่ย ง
ระดับ สูงจนถึงความเสี่ย งระดับ สู งมาก ที่เป็นสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยง
รวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า ๑-๓ คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ที่มีค่า ๑-๓ เช่นกัน
ค่า ๑-๓ โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้
3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้
- ถ้าเป็ นกิจ กรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส ำคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ
ขั้น ตอนนั้น เป็น MUST หมายถึงมีค วามจำเป็น สูงของการเฝ้า ระวังความเสี่ ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน ที่ต้องทำการป้องกันไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒
- ถ้า เป็น กิจ กรรมหรือ ขั้น ตอนนั้น เป็น กิจกรรม หรือ ขั้น ตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ
แสดงว่า กิจ กรรมหรือ ขั้น ตอนนั้น เป็น SHOULD หมายถึง มีค วามจำเป็น ต่ำ ในการเฝ้า ระวัง ความเสี่ ย ง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น
๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้
กิจ กรรมหรือขั้น ตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสีย Stakeholders
รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครื อข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด
รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจ กรรมหรือ ขั้น ตอนการปฏิบ ัต ิง านนั ้น ผลกระทบต่อ ผู้ใช้บ ริก าร กลุ่ม เป้า หมาย
Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจ กรรมหรือ ขั้น ตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal
Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒
ตารางที่ 3 ...

- 12 ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดั บความเสี่ยง
(Risk level matrix)
ค่าความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยง
ระดับความจำเป็นของ ระดับความรุนแรงของ
ที่
รวม
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
การเฝ้าระวัง 3 2 1
ผลกระทบ 3 2 1
จำเป็น X รุนแรง

ตารางที่ ๓
นำข้อมูล ที่มีส ถานะความเสี่ยงใน ช่องสีส้ม และสีแ ดง จากตารางที่ ๒ มาหาค่า ความ
เสี่ยงรวม(ระดับความเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)
แนวทางในการพิจารณา
ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง
ที่

โอกาส/ความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก
MUST
ค่าควรเป็น ๓ หรือ ๒

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง
SHOULD
ค่าควรเป็น ๑

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard
โอกาส/ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับ
ดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth

1




2

3













2.6.4 ขั้นตอนที่ 4 ...

- 13 2.6.4 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment
ขั้นตอนที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมิน
การควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
อยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์
คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
ดี
จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน
องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
พอใช้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ / ผู้รับมอบ
ผลงาน องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
อ่อน จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบ
ถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ
ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

คุณภาพ
การจัดการ

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ค่าความเสี่ยง
ค่าความเสี่ยง
ค่าความเสี่ยง
ระดับต่ำ
ระดับปานกลาง
ระดับสูง

ดี

ต่ำ

ค่อนข้างต่ำ

ปานกลาง

พอใช้

ค่อนข้างต่ำ

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

อ่อน

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

สูง

ตารางที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (ความจำเป็น X ความรุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการ
ควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กร กับความเสี่ยง
เรื่องที่ทำการประเมิน (ดี / พอใช้ / อ่อน) เพื่อประเมินว่าความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน มีค่าความเสี่ยง
อยู่ระดับใด จะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยง ตามความรุนแรงของความเสี่ยง
2.6.5 ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๕ ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk–
Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่ อยู่ ในช่ องค่ าความเสี่ ยง อยู่ ในระดั บ สู ง ค่ อนข้ างสู ง ปานกลาง
มาทำแผนบริ หารความเสี่ ยงการทุ จริ ตตามลำดั บความรุนแรง (กรณี ที่ หน่ วยงานทำการประเมิ นการควบคุ ม
ความเสี่ ยง ในตารางที่ ๔ ไม่ พบว่าความเสี่ ยงอยู่ ในระดั บ สู ง ค่ อนข้ างสู ง ปานกลาง เลย แต่ พบว่าความเสี่ ยง
การทุ จริ ตอยู่ ในระดั บ ต่ ำ หรื อ ค่ อนข้ างต่ ำ ให้ ทำการจั ดทำแผนบริ หารความเสี่ ยงในเชิ งเฝ้ าระวั งความเสี่ ยง
เกี่ ยวกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อน หรื อให้ ห น่ วยงานพิ จารณาทำการเลื อกภารกิ จงาน หรื อกระบวนงาน หรื อ
การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน นำมาประเมิน ความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เพิ่มเติม)
ตารางที่ 5 ...
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ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน...........................................................
ที่

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ตารางที่ ๕ พิ จารณาเหตุ การณ์ ความเสี่ ยงเกี่ ยวกั บผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อน ที่ มี ค่ าความเสี่ ยงเกี่ ยวกั บ
ผลประโยชน์ ทับซ้อน จากตารางที่ ๔ ตามลำดับความรุนแรงความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสู ง ปานกลาง
มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ต่อไป
2.6.6 ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวัง
ขั้นตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน ในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็น
การยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะ ของการเฝ้าระวัง
ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง
ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
ที่

มาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

สถานะความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เขียว เหลือง แดง

ตารางที่ ๖ ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน ในตารางที่ ๕ ว่าอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาทำกิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยัง
แก้ไขไม่ได้
สถานะตามสี
นิยาม
สถานะสีเขียว
ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม
สถานะสีเหลือง
เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ /
นโยบาย/ โครงการ / กิจกรรมที่ เตรียมไว้ แผนใช้ ได้ ผล ความเสี่ ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน ลดลง ระดับความรุนแรง < 3
สถานะสีแดง
เกิ ด กรณี ที่ อ ยู่ ในข่ ายยั งแก้ ไขไม่ ได้ ควรมี ม าตรการ / นโยบาย/
โครงการ / กิ จกรรม เพิ่ ม ขึ้ น แผนใช้ ไม่ ได้ ผ ล ความเสี่ ยงเกี่ ยวกั บ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ไม่ลดลง ระดับความรุนแรง > 3
สีแดง...
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2.6.7 ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ขั้นตอนที่ ๗ นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จากตารางที่ ๖
ออกตามสถานะ ๓ สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ที่อยู่ในข่าย ที่ยัง
แก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรมหรือมาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบริหาร ความเสี่ยงดังนี้
๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
๗.๒ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)
๗.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)
ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง
๗.๑ สถานะสีแดง Red เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
(สถานะสีแดง)

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพิ่มเติม

๗.๒ สถานะสีเหลือง Yellow เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
(สถานะสีเหลือง)

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพิ่มเติม

๗.๓ สถานะสีเขียว Green ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง
ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพิ่มเติม
(สถานะสีเขียว)

2.6.8 ขั้นตอนที่ 8 ...

- 16 2.6.8 ขั้นตอนที่ 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนตามขั้นตอนที่ ๗ ว่ามีสถานะความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน อยู่ในระดับใด
เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล (สี) สถานะความเสี่ยง
สีเขียว
หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
สีเหลือง
หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีแดง
หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก
ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
สรุปสถานะความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (เขียว เหลือง แดง)
ที่

เขียว

เหลือง

แดง

บทที่ 3 ...
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บทที่ 3
การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
สรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ประจำปีงบประมาณ 2565
(จากการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ เมื่อวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564)
การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์
ทับซ้อน
ประเด็นความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
ระดับความ
โอกาส
ผลกระทบ
เสี่ยง
1. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
1. มีระเบียบ กฎหมายที่
3
5
15
เกี่ยวข้องค่อนข้างมาก และมีการ
แก้ไขปรับปรุงระเบียบอยู่ตลอด
2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจัด
จ้างมีหลายขั้นตอน โดยผู้ปฏิบัติมี
ความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอ ทำ
ให้เกิดการผิดพลาดได้
3. ผู้ปฏิบัติงานมีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างน้อย
4. ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติด้วยความ
ประมาท แต่ไม่มีเจตนา
*โอกาส ทีป่ ระชุมกำหนดความ
เสี่ยงทีเ่ กิดในรอบปี
1-2 เรื่อง ให้คะแนน เท่ากับ 1
3-4 เรื่อง ให้คะแนน เท่ากับ 2
5-6 เรื่อง ให้คะแนน เท่ากับ 3
7-8 เรื่อง ให้คะแนน เท่ากับ 4
9 เรื่อง ให้คะแนน เท่ากับ 5
2. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน (การเบิก
1. การควบคุม กำกับ ดูแล
2
5
10
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ตรวจสอบ เรื่องการเบิกจ่าย
การเดินทางไปราชการหรือการประชุม ค่าตอบแทน อาจเกิดข้อผิดพลาด
อบรม สัมมา)
ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อ
กฎหมายกำหนด
2. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความ
เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย
หรือมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานน้อย

3. การนำทรัพย์สิ นของทางราชการไปใช้ 1. ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้
ประโยชน์ส่วนตัว (รถยนต์ของทางราชการ ความเข้าใจเกี่ยบกับระเบียบข้อ
วัสดุสำนักงาน)
กฎหมาย
2. ขาดการควบคุม กำกับ
ติดตาม หรือตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของทางราช
4. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าทีใ่ ช้หน้าที่รับผิดชอบ
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
ช่วยเหลือ/เอื้อผลประโยชน์ให้กับ
พวกพ้อง
5. การรับของขวัญ
เจ้าหน้าที่ใช้หน้าที่ความ
รับผิดชอบช่วยเหลือให้ความ
สะดวกกับผู้รับบริการในการ
ดำเนินการนั้น ๆ
6. การจัดประชุม อบรม สัมมนา
1. ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ
ข้อกฎหมาย
2. ขาดการควบคุม กำกับ
ติดตาม

2

4

8

2

4

8

2

2

4

การจัดลำดับความเสี่ยง
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
ประเด็นความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
1. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
2. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
3. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
4. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่
5. การรับของขวัญ
6. .การจัดประชุม อบรม สัมมนา

ลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
ลำดับ 1 (ระดับความเสี่ยงสูงมาก = 15)
ลำดับ 2 (ระดับความเสี่ยงสูง = 10)
ลำดับ 3 (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = 8)
ลำดับ 3 (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = 8)
ลำดับ 4 (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = 4)
ลำดับ 5 (ระดับความเสี่ยงต่ำ = 2)

สรุปผล...
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สรุปภาพรวมผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง และระดับความเสี่ยงปานกลาง และจะต้องดำเนินการแก้ไขหรือมีมาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
1. การจัดซือ้ จัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก จากการวิเคราะห์พบว่า
มีระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก และมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอยู่ตลอด กระบวนการจัดซือ้
จัดจ้างมีหลายขั้นตอน บางกระบวนงานมีผู้ปฏิบัตงิ านเพียงคนเดียว อาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ประกอบกับ
ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติงานด้วยความประมาท
2. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอยู่ในระดับความเสี่ยงสูง จากการวิเคราะห์พบว่า การควบคุมกำกับดูแล
ตรวจสอบเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจเกิดข้อผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่กำหนด และ
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยหรือ
ปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ
3. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว จากการวิเคราะห์พบว่า อยู่ในระดับความ
เสี่ยงปานกลาง ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขาดการควบคุมกำกับ
ติดตาม หรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
4. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตหิ น้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ จากการวิเคราะห์พบว่า อยู่ในระดับ
ความเสี่ยงปานกลาง ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขาดการควบคุม
กำกับติดตาม
5. การรับของขวัญ จากการวิเคราะห์พบว่า ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยเสี่ยงทีเ่ กิดขึน้
เช่น เจ้าหน้าที่ใช้หน้าที่ของตนช่วยเหลือผู้รับบริการ เพื่อให้เกิดความสะดวกมากกว่าปกติธรรมดา
6. การจัดประชุม อบรม สัมมนา จากการวิเคราะห์พบว่า ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ ผู้ปฏิบัติงาน
ขาดความรู้ ความเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขาดการควบคุมกำกับติดตาม
มาตรการจัดการความเสี่ยงในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
1. จัดทำแผนการฝึกอบรม และจัดส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเข้ารับการพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
2. สร้างองค์ความรู้ รวบรวมและสรุประเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็น
คู่มือในการปฏิบัติงาน
3. หัวหน้าหน่วนงานต้องควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็น
ไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีการตรวจสอบภายในหน่วยงาน
4. หากพบว่ามีการกระทำความผิดจะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด
5. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่
บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย โดยการฝึกอบรม การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต

