รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.หลักการและเหตุผล
1.1 ปั จ จุ บ ั น การทุ จ ริต ในประเทศไทยมี ค วามรุ นแรงเพิ ่ม มากขึ ้ น เห็ น ได้ จ ากดั ช นีภ าพลั ก ษณ์ ค อร์รั ปชัน
(Corruptions Perceptions Index : CPI)ในช่วงที่ผ่านมา คะแนนของประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำกว่า50คะแนนมาตลอด
โดยในปีพ.ศ.2562ประเทศไทยมีระดับคะแนนCPI 36คะแนน โดยอยู่ในลำดับที่101จาก180ประเทศ ส่งผลถึงภาพลักษณ์
และความเชื่อมั่นต่อต่างชาติที่มีต่อประเทศไทย และจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่3 (พ.ศ.2560–2564)ไดก้ำหนดเป้าประสงค์ในการเพิ่มระดับของค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI)ของ
ประเทศไทยสูงกว่าร้อยละ50และเพื่อให้ เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าวสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.)ได้นําเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity andTransparency Assessment : ITA)มาใช้ในการประเมินการดําเนินงานของส่วนราชการ ซึ่งเป็น
เกณฑ์ประเมินผลที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับให้โปร่ งใสและต่อต้านการทุจริตในองค์กร โดยการสนับสนุนให้
หน่วยงานภาครัฐดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการให้ความรู้ตามคู่มือ
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
1.2 การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือ เป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วน
บุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม โดยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจใน
กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็น
อิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวมและผลประโยชน์หลักของ
องค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไปโดยผลประโยชน์ที่เสียไปอาจอยู่ใ นรูปแบบของผลประโยชน์ทาง
การเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่า อื่น ๆ อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำ
ความผิ ดดู ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่ เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนําไปสู่การ
ถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต หรือถูก ลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest : COI)เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่
เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล และ
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
1.3 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็ นเรื่องที่มีความสำคัญดังกล่า วข้างต้น ดังนั้น ในเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จึงได้มีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริต
ในองค์กรเกี่ยวกับการดําเนินงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อกำหนดเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส
และตรวจสอบได้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับ ซ้อนในศูน ย์ส ุขภาพจิตที่ 5 และกำหนดมาตรการ กลไกหรือแนวทางในการป้ องกันผลประโยชน์ทับซ้ อ นของ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ด้วย

-2ผลประโยชน์ ท ั บ ซ้ อ น (Conflict of Interests) หมายถึ ง ความทั บ ซ้ อ นกั น ระหว่ า งผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งเป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมี
ผลประโยชน์ ส ่ ว นตนอยู่แ ละได้ ใ ช้ อ ิ ท ธิ พ ลตามอำนาจหน้ า ที่แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ เพื่อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ส ่ ว นตั ว
โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีหลากหลายรูปแบบไม่จำกัดอยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น
แต่ ร วมถึ งประโยชน์ อื่น ๆ ที่ไม่ ใช่ ในรู ป ตั ว เงิ น หรื อ ทรั พย์ ส ิ น ที่มี ล ั กษณะอื่น ๆ อาทิ เช่ น การแต่ งตั้งพรรคพวกให้
มาดำรงตำแหน่งในหน่วยงาน หรือตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือพวกพ้องเข้ามามีส่วนร่วมในประโยชน์สาธารณะโดยมิชอบ
ทำให้ส่งผลเสียต่อส่วนรวม
การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ระบบในการบริหารปัจจัยและการควบคุม
กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบรรลุเป้ าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่
เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากร
และสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร
2) ความเสี่ยงด้านการเงิน คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่
ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับการเงิน ของ
องค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพี ยงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนิน การ เป็นต้น สืบเนื่องจาก
การขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริห าร
งบประมาณและการเงินดังกล่าว
3) ความเสี่ยงด้านการดำเนิน งาน คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลหรือผลการ
ปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากกระบวนงานภายในขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมที่ใช้ /บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของ
องค์กร
4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบหรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้ นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่
ครอบคลุมกฎหมาย กฎระเบีย บ ข้อบังคับ ต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่ างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการ
ดำเนินงาน
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการเปลี่ยนแปลง
ระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุมกำกับดูแล
ไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น
2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนทางเทคโนโลยี หรือสภาพการ
แข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น

-3การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบ
ในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดเหตุ หรือโอกาสที่ จะทำให้เกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น
สำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการชัดกั นของ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกั บการทุจริตในความโปร่งใสในการใช้ จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ได้ศึกษาปัญหาและแนวโน้มโอกาสในการเกิดการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่าย
งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จากรายงานผลการตรวจสอบภายในของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ดังนี้
3.ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง

กระบวนการตรวจ
สอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบและการ
เบิกจ่ายเงินตาม
ระเบียบ
กระบวนการบริ ห าร
รถราชการ

โอกาส/ความเสี่ยง
การทุจริต

เอกสารประกอบการจั ดซื้อจัดจ้างไม่
ครบถ้วนไม่ถูกต้อง
การเบิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทาง
ฝึ ก อบรม/สั ม มนา ไม่ เ หมาะสม ไม่
ถูกต้อง ตามระเบียบ
บันทึกข้อมูลในใบขออนุญาตใช้รถไม่
ครบถ้วน
มี บั น ทึ ก การใช้ ร ถ แต่ ไ ม่ มี ใ บขอ
อนุญาตใช้รถ
ไม่จดั ทำประวัติการซ่อมบำรุงรถยนต์

ประเภทความเสี่ยง
การทุจริต
Know Unknow
Factor Factor

สถานะความเสี่ยง
เขียว

เหลือง

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ส้ม

แดง

-4ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้
•สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
•สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติ
ควบคุมดูแลได้
•สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน
จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจเข้าควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
•สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้ จักสามารถตรวจสอบได้
ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรือสม่ำเสมอ
จากตารางวิเคราะห์ ความเสี่ย ง สามารถจําแนกความเสี่ย งได้ อ อกเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูงปานกลางและต่ ำ
โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่าย
งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประจำปปีีงบประมาณ พ.ศ.2563
ได้ดังตารางด้านล่างนี้
ความเสี่ยงระดับปานกลาง สามารถใช้ความระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้
ปัจจัยความเสี่ยง
1) กระบวนการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบและการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ
-การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางฝึกอบรม/สัมมนา ไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ
2) กระบวนการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบและการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ
-เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้อง
3) กระบวนการบริหารรถราชการ
-บันทึกข้อมูลในใบขออนุญาตใช้รถไม่ครบถ้วน
-มีบันทึกการใช้รถ แต่ไม่มใี บขออนุญาตใช้รถ
-ไม่จดั ทำประวัติการซ่อมบำรุงรถยนต์

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
หน่วยงานระดับกรม.........ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5..........
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
1.เอกสารประกอบการจั ดซื้อจัดจ้า งไม่
ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
2.การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง
ฝึกอบรม/สัมมนา ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
1.บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในใบขออนุ ญ าตใช้ ร ถ
ไม่ครบถ้วน
2.มีบนั ทึกการใช้รถ แต่ไม่มใี บขออนุญาต
ใช้รถ
3.ไม่จัดทำประวัติการซ่อมบำรุงรถยนต์

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล
กระบวนการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ และการเบิกจ่ายเงินตาม
ระเบียบ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
1. มีการรวบรวมระเบียบที่เกี่ยวข้ อง และจัดทำเป็นคู่มือฉบับย่อ เพื่อแจกจ่าย
ให้กับผู้ปฏิบัติงาน
3. เพิ่มการควบคุม การกำกับติดตามโดยหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย
4. ผู้บริหารของหน่วยงาน เน้นย้ำความสำคัญของการควบคุมภายใน การควบคุม
ความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยสร้างแรงจูงใจสำหรั บผู้
ปฏิบัติหน้าที่ และบทลงโทษสำหรับผู้ที่ละเลยการปฏิบัตหิ น้าที่
กระบวนการบริหารรถราชการ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
1. กำชับให้เมื่อมีก ารนำรถราชการออกไปใช้ ต้องมีการบันทึกรายละเอียดใน
บันทึกการใช้รถทุกครั้ง โดยบันทึกให้ครบถ้วนถูกต้องทุกช่อง เพื่อเป็นประโยชน์
ในการตรวจสอบรายละเอีย ดการใช้ร ถยนต์ และถู ก ต้ อ งตามระเบีย บสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. 2523
2. กำหนดให้การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ผู้ต้องใช้รถต้องระบุ รายละเอียดการขอให้
ชัดเจน ครบถ้ว น เช่น เวลาไป-กลบั สถานที่ไป เป็นต้น และเจ้าหน้าที่ ง าน
ยานพาหนะต้องตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อเป็นการควบคมุภายในที่ดี เป็ นการปฏิบัติ
ให้อยู่ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. 2523 ด้วย
3.หน่วยงานต้อจัดทำประวัติซ่อมบำรุงของรถแต่ละคัน และบันทึกให้เป็นปัจจุบัน
เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐ มนตรี ว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ.
2523

