รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน

โรงพยาบาลแม่ใจ

ก

คำนำ
โรงพยาบาลแม่ ใ จ ดำเนิ น การวิ เ คราะห์ ค วามเสี ่ ย งเกี ่ย วกั บ การปฏิ บ ั ต ิง านที ่อ าจเกิ ด
ผลประโยชน์ ทับ ซ้อ น โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบตั งิ านที่อาจเกิดผลประโยชน์ท ับ ซ้อนตาม
ม า ต ร ฐ า น COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)
เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญ เร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
การแก้ไขปัญหาการกระทำผิด วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความ
เสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับ ซ้อนที่ได้นี้ มากำหนดเป็นกรอบแนวทางการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลแม่ใจ เพื่อบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิ จที่ได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
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บทที่ ๑ บทนำ
..............................................................
๑.๑ หลักการและเหตุผล
การมีผ ลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ ส ่ ว นบุค คลโดยการละเมิ ดต่ อ กฎหมายหรื อ จริ ยธรรมด้ว ยการใช้ อ ำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไป
แทรกแซง การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะของ ส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป
โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรม
ในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้ง แต่ร ะดับองค์ก รจนถึงระดับสัง คม อย่างไรก็ต าม
ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีก
เป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาร้ องเรียนเรื่อ งทุจ ริตหรือ ถูก ลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วยรวม (Conflict of interest : COI)
เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหาร ภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับ
ที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมมาภิบาล และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย
โรงพยาบาลแม่ ใ จ จึ ง ได้ดำเนิน การวิ เ คราะห์ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลแม่ใจ ประจำปีง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิเ คราะห์ความเสี่ย ง
เกี ่ ย วกั บ การปฏิ บ ั ต ิ ง านที ่ อ าจเกิ ด ผลประโยชน์ ท ั บ ซ้ อ นตามมาตรฐาน COSO (The Committee of
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
การวิเ คราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติง านที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับ ซ้ อน หมายถึง สภาวการณ์ห รือ ข้อเท็จ จริง ที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการพนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ ที่บุคคล
นั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว
ทั้งเจตนาและไม่เจตนาและมีรูป แบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สิน
เท่านั้นแต่ร วมถึง ผลประโยชน์อี่นๆที่ไม่ใช่ในรูป ตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิก ารแต่ง ตั้ง พรรคพวกเข้ า ไป
ดำรงตำแหน่ง ในองค์ก รต่างๆทั้งในหน่วยงานราชการรัฐ วิสาหกิจและบริษัท จำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจ
หน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทาน หรือผลประโยชน์จากทางราชการโดย
มิชอบ ส่ง ผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เ ที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึง
เกิดขึ้นกับประเทศชาติการกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
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การวิเ คราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับ ซ้อน จึง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์
ความ เสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะ
ทำให้เ กิด ความเสี ย หายจากการปฏิ บั ติง านที่ อ าจเกิด ผลประโยชน์ท ับ ซ้ อ น หรื อ ความขัดแย้ง ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนือ่ งเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต
กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์ หรื อ สภาวการณ์ ข องการขั ด กั น ของผลประโยชน์ ส ่ ว นตนและผลประโยชน์
ส่ วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น
สามารถจำแนกความเสี่ยงออกเป็น ๔ ลักษณะ ดังนี้
๑.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากการเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์
ที่ กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุท ธ์ไม่เ หมาะสม รวมถึงความไม่ส อดคล้องกันระหว่างนโยบาย
เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร
๒.ความเสี่ ย งด้ า นการดำเนิ น งาน (Operational Risk : O) เกี่ ย วข้ อ งกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ
๓.ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงิน เช่น การบริ ห ารการเงิน ที่ ไ ม่ถูก ต้ อ ง ไม่เ หมาะสม ทำให้ขาดประสิท ธิ ภาพ และไม่ท ัน ต่ อ
สถานการณ์ห รื อ เป็ น ความเสี่ย งที่เ กี่ย วข้อ งกับ การเงิ น ขององค์ ก ร เช่ น การประมาณการงบประมาณไม่
เพียงพอ และไม่ สอดคล้ อ งกับ ขั้น ตอนการดำเนิ นงาน เป็นต้ น เนื่อ งจากการขาดการจัดหาข้อ มูล การ
วิเคราะห์ การวางแผน การ ควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงิน
ดังกล่าว
๔.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับการ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความ
ไม่ ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา
การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้ นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ
มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of
the Tread way Commission) และตามบริบ ทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลแม่ใจ
การ วิ เ คราะห์ ค วามเสี่ย งเกี่ย วกับ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นนี้ จะช่ ว ยให้ โ รงพยาบาลแม่ใจทราบถึงความเสี่ยง
ด้าน ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นที่เ กิด ขึ้น สามารถกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกั นการทุจริต
การ บริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหา
สำคัญและพบบ่อ ย นอกจากนี้ ยัง บรรลุ เป้ าหมายตามนโยบายสำคัญ เร่ งด่วนหรือ ภารกิจทีไ่ ด้รับมอบหมาย
เป็นพิเศษ (Agenda Based) อีกด้วย
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๑.๒ วัตถุประสงค์
๑.เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริต ในการบริหารราชการให้เกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงความมุง่ มั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๓. เพือ่ ตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าทีร่ ัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็น
แบบอย่างที่ดี ยืนหยัดทำในสิง่ ที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้
๔. เพือ่ สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รบั บริการ ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
และประชาชน
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บทที่ ๒
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
..................................
๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
การวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ย งด้า นผลประโยชน์ ทับ ซ้อ น เป็ น การวิ เ คราะห์ระดับโอกาสที่จะ
เกิด ผลกระทบของความเสี่ ย งต่ า งๆ เพื่ อ ประเมิ น โอกาสและผลกระทบของความเสี่ ย ง ดำเนินการ
วิเคราะห์ และ จัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์ การประเมินมาตรฐานที่จะใช้การประเมินความเสี่ยง
ด้ า นผลประโยชน์ ท ับ ซ้ อ น ได้ แ ก่ ระดั บ โอกาสที่ จ ะเกิด ความเสี่ ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) และ ระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิง พรรณา
ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
โอกาสที่เกิด
คำอธิบาย
๕
สูงมาก
มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔
สูง
มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดขึ้นบางครัง้
๒
น้อย
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑
น้อยมาก
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการ
ดำเนินงาน (บุคลากร)
ระดับ
๕
๔
๓
๒
๑

โอกาสที่เกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คำอธิบาย
ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัตงิ านบ่อยครั้ง
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัตงิ านนานๆครัง้

5
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง
โดย พิจ ารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จ ะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับ ระดับ ความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ล าดับ 1 2 3
ลำดับ
ระดับความเสี่ยง
๑
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)
๒
ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)
๓
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)
๔
ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)

ช่วงคะแนน
๑๕ – ๒๕ คะแนน
๙ – ๑๔ คะแนน
๔ – ๘ คะแนน
๑ – ๓ คะแนน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก
การ พิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่
ที่
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ตา่ งๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ตา่ งๆ
(Likelihood x Impact)
ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant)
ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
คะแนนระดับความเสี่ยง
มาตรการกำหนด
การแสดงสีสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)
๑๕ – ๒๕ คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ำหรือ
สีแดง
ถ่ายโอนความเสี่ยง
เสี่ยงสูง (High)
๙ – ๑๔ คะแนน
มีมาตรการลดความเสี่ยง
สีสม้
ปานกลาง (Moderate)
๔ – ๘ คะแนน
ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการ
สีเหลือง
ควบคุมความเสี่ยง
ต่ำ (Low)
๑ – ๓ คะแนน
ยอมรับความเสี่ยง
สีเขียว
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ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ความรุนแรง
ของผลกระทบ
(Impact)
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โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
๒.๒ การวิเคราะห์ความเสีย่ งด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
โรงพยาบาลแม่ใจ
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงาน ว่าก่อให้เกิดระดับของความ
เสี่ยงในระดับใดใน ตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดทีจ่ ะต้องบริหาร
จัดการก่อน
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โรงพยาบาลแม่ใจ จึงกำหนดความเสีย่ งที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๔ ประเด็น
หลัก ที่พบการกระทำผิดวินัยข้าราชการพลเรือนที่ได้จากการร้องเรียน กล่าวโทษ และพบเป็นสาเหตุของการ
กระทำผิดวินัยมากที่สุดของโรงพยาบาลแม่ใจ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบด้วย
(๑) การจัดหาพัสดุ
(๒) การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
(๓) การเบิกค่าตอบแทน
(๔) การใช้รถราชการ
ตารางที่ 2 วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
โรงพยาบาลแม่ใจ
ประเด็น
ความเสี่ยง
๑.การจัดหา
พัสดุ
๒.การจัดทำ
โครงการ
ฝึกอบรม
ศึกษาดูง า น
ประชุม และ
สั ม มนา
๓.การเบิก
ค่าตอบแทน

๔.การใช้
รถยนต์
ราชการ

๑.การจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปอย่างโปร่งใส
และประหยัดงบประมาณของทางราชการ
๒. มีการเบิกวัสดุทมี่ าก
๑. การดำเนินโครงการการฝึกอบรมศึกษา
ดูงาน ประชุม และสัมมนา ไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และประหยัดงบประมาณของ
ทางราชการ
๒. ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม ไม่ได้อยู่ใน
กลุ่มเป้าหมาย

๕

๕

ระดับ
ความเสี่ยง
๒๕

๓

๔

๑๒

๒

๑.การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธ์ที่ควรจ
ได้รับ
๒.การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการและในวันหยุดราชการ ไม่
เป็นไปตามระเบียบทีเ่ ยวข้อง
๑.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการในเรื่อง
ส่วนตัว
๒.ผู้ขอใช้รถยนต์ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของ
การใช้รถยนต์ราชการ

๓

๕

๑๕

๑

๕

๕

๒๕

๑

ปัจจัยความเสี่ยง

โอกาส ผลกระทบ

ลำดับ
ความเสี่ยง
๑
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๒.๓ การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
ความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact)
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โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญ
ของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทบั ซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของ
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ตามตารางที่ ๓
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ผลการวิเคราะห์ความเสีย่ งด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
การจัดหาพัสดุ
การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
การเบิกค่าตอบแทน
การใช้รถราชการ

จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
ความเสี่ยงระดับสูงมาก
ความเสี่ยงระดับสูง
ความเสี่ยงระดับสูงมาก
ความเสี่ยงระดับสูงมาก
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จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๒ ระดับคือสูงมาก
และสูง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลแม่ใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
มาตรการกำหนด
ปัจจัยความเสี่ยง
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มี ๑.การจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปอย่าง
มาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือ โปร่งใส และประหยัดงบประมาณ
ถ่ายโอนความเสี่ยง
ของทางราชการ
๒.มีการเบิกวัสดุที่มากเกินความ
จำเป็น
๓.การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธ์ที่
ควรจะได้รับ
๔.การเบิกค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ
ใน วันหยุดราชการ ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
๕.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ในเรื่องส่วนตัว
๖.ผู้ขอใช้รถยนต์ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบของการใช้รถยนต์ราชการ
เสี่ยงสูง (High)
จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง ๑.การดำเนินโครงการฝึกอบรม
และมีมาตรการลดความเสี่ยง
ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ประหยัดงบประมาณของทาง
ราชการ
๒.ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม ไม่ได้
อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย
ปานกลาง (Medium)
ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยง
ต่ำ (Low)
ยอมรับความเสี่ยง
-
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๒.๔ แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเด็นความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยง
๑.การจัดหาพัสดุ

๒.การจัดทำ
โครงการฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน ประชุม
และสัมมนา

๓.การเบิก
ค่าตอบแทน

๔.การใช้รถยนต์
ราชการ

๑.การจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปอย่าง
โปร่งใส และประหยัดงบประมาณของทาง
ราชการ
๒. มีการเบิกวัสดุที่มากเกินความ
จำเป็น

มาตรการจัดการความเสี่ยง

๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษอย่าง
เคร่งครัด
๒.ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้า
ส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง
๓.ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
๔.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม
พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด
๑.การดำเนินโครงการฝึกอบรม ศึกษาดู
๑. งานยุทธศาสตร์และแผนงานตรวจสอบการจัดทำโครงการ
งาน ประชุม และสัมมนา ไม่เป็นไปตาม
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ ให้มีเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์และประหยัด
รายละเอียดการดำเนินงานฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา
งบประมาณของทางราชการ
ที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนางานของหน่วยงานหรือ
๒.ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม ไม่ได้อยู่ใน
องค์กรอย่างชัดเจน
กลุ่มเป้าหมาย
๒.กลุ่มงานการเงินตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ
จะต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริง ทั้งด้านกิจกรรม
จำนวนผู้เข้าอบรมระยะเวลา และการจัดการต่างๆ ที่สอดคล้องและ
เป็นตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓.รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
ประชุม และสัมมนาให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ
๑.การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธ์ที่ควร
๑.จัดให้มีการลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จะได้รับ
ทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
๒.การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
๒.ในกรณีเดินทางไปราชการ(ประชุม) ตรงกับวันที่ต้อง
นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการไม่ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้ดำเนินการจัดทำบันทึกการ
เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
แลกเปลี่ยนเวรนอกเวลาราชการทุกครั้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
๓.จัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทน เป็นปัจจุบันประจำทุก
เดือน และมีการตรวจสอบก่อนส่งขออนุมัติเบิกจ่ายทุกครั้ง
๑.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการใน
๑.กำหนดนโยบายด้านความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม
เรื่องส่วนตัว
จริยธรรม และมาตรการป้องกันการทุจริต ยับยั้งการกระทำผิด
๒.ผู้ขอใช้รถยนต์ไม่ปฏิบัติตาม
วินัยของเจ้าหน้าที่พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของหน่วยงาน
ระเบียบของการใช้รถยนต์ราชการ
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตาม
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
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๒.๕ สรุปประเด็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลแม่ใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มีสาระสำคัญ ดังนี้
๑.มาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไข
ปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยใน ๔ ประเด็น คือ
(๑) การจัดหาพัสดุ
(๒) การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
(๓) การเบิกค่าตอบแทน
(๔) การใช้รถราชการ
๒.นำประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาจัดทำกรอบแนว
ทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลแม่ใจ ประจำปี ๒๕๖๓ ต่อไป
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บรรณานุกรม
-ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยรถราชการของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๖๑
-หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายงานประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ มกราคม
๒๕๖๑
-พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
-คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

