รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลศรีสาคร
ประจาปีงบประมาณ 2564

คำนำ
โรงพยาบาลศรีสาคร ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) กาหนดมาตรการ
สาคัญเร่งด่วนเชิงรุกวิธีการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และแก้ไขปัญหาการกระทา
ผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสาคัญและพบบ่อยนอกจากนี้ ยังนาความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้มากาหนดเป็นคู่มือป้ องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลศรีสาคร เพื่อ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 –
2564)

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนา
1. หลักหารและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
(Risk Assessment for Conflict of Interest)
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
(Risk Assessment for Conflict of Interest) สานักงานสาธารณสุขอาเภอศรีสาคร
3. แผนการจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ส่วนที่ 1
บทนำ
1. หลักกำรให้เหตุผล
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนบุคคล โดยการละเมิดกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง
การใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ จนทาให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อสาธารณะของ่วนรวม และ
ทาให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน และสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียอาจอยู่ในรูป
ของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพของการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจน
โอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางของผู้ที่ จงใจกระทาความผิด ยัง
พบผู้กระทาความผิด โดยไม่เจตนา หรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวเป็นจานวนมาก จนนาไปสู่การกล่าวหา
ร้องเรียนเรื่องทุจริต หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐใน
ปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาด
หลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย
โรงพยาบาลศรี ส าคร ดาเนิ นการวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ยงเกี่ย วกั บการปฏิ บั ติ ง านที่ อ าจเกิ ด
ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเฉพาะความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
กำรวิเ ครำะห์ควำมเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่เป็นระบบในการ
บริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุขอโอกาสที่จะทาให้เกอดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมาย และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผล
ต่อกลยุ ทธ์ที่กาหนดไว้ และการปฏิบั ติตามแผลกลยุทธ์ ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่ส อดคล้ องกันระหว่าง
นโยบายเป้ าหมายกลยุ ทธ์ โ ครงสร้ างขององค์กรภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสิ่ งแวดล้ อม อันส่ งผลต่อ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร
2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรดำเนินงำน (Operational Rick : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็น ความเสี่ยง เนื่องจากระบบงานภายในของ
องค์กร กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพประ
สิทธิพลในการดาเนินโครงการ
3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Rick : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมทาให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อ
สถานการณ์หรือเป็นการเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ
ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดาเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การ
ควบคุม และการจัดทารายงานเพื่อนามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงิน ดังกล่าว

4. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ (Compliance Rick : C)
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่
ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทานิติ
กรรมสัญญา การร่างสัญญา ที่ไม่ครอบคลุมการดาเนินงาน
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ
1. ปัจจัยภำยใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรมของบุคลากร และ
การเปลี่ ย นแปลงระบบงาน ความเชื่ อ ถื อ ได้ ข องระบบงาน ความเชื่ อ ถื อ ได้ ข องระบบสารสนเทศ การ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บ่อยครั้งการควบคุมกากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย
ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น
2. ปั จ จั ย ภำยนอก กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ของทางราชการ การเปลี่ ย นปลงทาง
เทคโนโลยี หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการใด ๆ ตามอานาจหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมี ส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือการดาเนินการที่เอื้อผลประโยชน์ ให้กับตนเอง
หรือ พวกพ้อง ทาให้การใช้อานาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้ เกิดผลเสียต่อภาครัฐ โดยการกระทาที่เข้า
ข่าย ผลประโยชน์ทับซ้อน
กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มีได้หลายรูปแบบไม่จากัด
อยู่ เฉพาะในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัว
เงินหรือ ทรัพย์สินด้วย ทั้งนี้ John Langford และ Kenneth Kernaghan ได้จาแนกรูปแบบของการขัดกัน
ระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น 7 รูปแบบ และสานักงาน ป.ป.ช. กาหนดเพิ่ม
อีก 2 รูปแบบ รวมทั้งสิ้น 9 รูปแบบ ได้แก่
1. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ และผลจากการรับผลประโยชน์นั้น ส่งผลต่อการตัดสินใจใน
การดาเนินการตามอานาจหน้าที่
2. การทาธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา
3. การทางานหลั งจากออกจากตาแหน่ง สาธารณะหรื อหลั งเกษีย ณ โดยใช้อิท ธิพลหรื อ
ความสัมพันธ์จากที่เคยดารงตาแหน่งในหน่วยงานนั้นหาประโยชน์จากหน่วยงาน
4. การทางานพิเศษ โดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ
5. การรู้ข้อมูลภายในแล้วนาข้อมูลไปหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น
6. การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน
7. การนาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง
8. การใช้ตาแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism)
9. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะ
ท าให้ เ กิ ด ความเสี ย หายจากการปฏิ บั ติ ง านที่ อ าจเกิ ด ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น หรื อ ความขั ด แย้ ง ระหว่ า ง
ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ อันเกี่ยวเนื่อง เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต
กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์ หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม
มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิด หรือนาไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้ นาเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ
มาดาเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of
the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลศรีสาคร
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทาให้
1. การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ของข้าราชการ เป็นไปในลักษณะที่ขาด หรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ
2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทาให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมี
จริยธรรม
3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
พร้อมกันนี้ ยังสามารถกาหนดมาตรการ แนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการ
ทุจริต และเพื่อกาหนดมาตรการ หรือแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การ
กระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสาคัญ และพบบ่อยอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างจิตสานึกวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด
ความคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
2. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงาน และการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตาแห่งหน้าที่ อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
เป็นแบบอย่างที่ดี ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใสและตรวจสอบได้
4. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และประชาชน

ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดาเนินการวิเคราะห์
และจั ดล าดับ ความเสี่ ย ง โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ ยง ด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้กาหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถ
ระบุตัวเลขหรือจานวนเงินที่ชัดเจนได้
เกณฑ์ระดับโอกำสที่เกิดควำมเสี่ยง (likelihood) เชิงคุณภำพ
ระดับ
โอกำสที่เกิด
5
สูงมาก
4
สูง
3
ปานกลาง
2
น้อย
1
น้อยมาก

คำอธิบำย
มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจา
มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับของควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภำพที่ส่งผลกระทบด้ำนกำรดำเนินงำน
(บุคลำกร)
ระดับ
โอกำสที่เกิด
คำอธิบำย
5
สูงมาก
ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
4
สูง
ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
3
ปานกลาง
สร้างบรรยากาศในการทางานไม่เหมาะสม
2
น้อย
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
1
น้อยมาก
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง จะต้องมีการกาหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก
การพิจารณาจัดระดับความสาคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่
เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยใช้
เกณฑ์ความเสี่ยงในระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ X ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile และแบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrants) ใช้เกณฑ์
ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ระดับควำมเสี่ยง
ต่า (Low)
ปานกลาง (Medium)

คะแนนระดับ
ควำมเสี่ยง
1-3 คะแนน
4-8 คะแนน

เสี่ยงสูง (High)
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)

9-14 คะแนน
15-25 คะแนน

มำตรกำรกำหนด

กำรแสดงสีสัญลักษณ์

ยอมรับความเสี่ยง
ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง
มีมาตรการลดความเสี่ยง
มี ม าตรการลด และประเมิ น ซ้ า
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง

สีเขียว
สีเหลือง
สีส้ม
สีแดง

ตำรำงระดับควำมเสี่ยง (Degree of Risk)

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

1

5

10

15

20

25

2

4

8

12

16

20

3

3

6

9

12

15

4

2

4

6

8

10

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4
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โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
โรงพยำบำลศรีสำคร
โรงพยาบาลศรีสาคร มีการดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
1) กำรพิจำรณำกระบวนงำนที่มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริตหรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทาประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวก
พ้อง
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม
คือ มี การเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันการสร้างอุปสรรค
- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทาง
ลบต่อ ผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

2) โดยมีกระบวนงำนที่เข้ำข่ำยมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริตหรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
- การรับ
– จ่าย
- การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย/ การจัดทาบัญชีทางการเงิน
- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ
- การกาหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การกาหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า
- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์
- การปฏิบัติงานของเจ้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
- การจัดหาพัสดุ
- การจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา
- การเบิกค่าตอบแทน
- การใช้รถราชการ
- ฯลฯ

3) ควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นหำกไม่มีกำรป้องกันที่เหมำะสม
- สูญเสียงบประมาณ
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อานาจหน้าที่ทาให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทาผิดในทางมิชอบด้วย
หน้าที่
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
4) แนวทำงกำรป้องกันควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
(1) กำรเสริมสร้ำงจิตสำนึกให้บุคลำกรของโรงพยำบำลศรีสำคร รังเกียจกำร
ทุจริตทุกรูปแบบ เช่น
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในสังกัด
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี
(2) กำรป้องกันเหตุกำรณ์หรือพฤติกรรมที่อำจเป็นภัยต่อหน่วยงำน เช่น
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. สรุปผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยำบำลศรีสำคร กำหนดควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเด็นหลัก ดังนี้
1. กระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

จำนวน 3

2. กระบวนการใช้รถราชการ
3. กระบวนการจัดหาพัสดุ
เมื่อพิจ ารณาโอกาส /ความถี่ ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิ จกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความ
เสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทาให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหาร
จัดการก่อน
ที่ มาตรการ
เรื่อง
โอกาส ค ว า ม รวม ลาดับ
รุนแรง
1 การเบิกค่าตอบแทน 1.1 การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
2
5
10 ๑ (เสี่ยง
นอกเวลาซ้าซ้อน
สูง)
2 การใช้รถราชการ
2.1 ใช้รถราชการไม่เป็นไปตามระเบียบ
2
4
8
2
3 การจัดหาพัสดุ
3.1 การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการ
1
4
4
3
จัดซื้อ จัดจ้าง
แผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map)

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

1
2

(1)
(3)

(2)

1

2

3
4

5
3

4
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โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
จำกตำรำง ในการวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาล
ศรีสาคร คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้ร่วมกัน
พิจารณาความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยง พบว่า การดาเนินงานที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับตน หรือพวกพ้อง
หรือใช้อานาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ที่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อภาครัฐ ที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
หน่วยงานทาให้มีการบริหารงานที่ไม่โปร่งใส พบมากคือการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาซ้าซ้อน
รองลงมา คือการใช้ รถราชการไม่เป็นไปตามระเบียบ และการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดหาพัสดุ
ตามลาดับ

มำตรกำรและแนวทำงในกำรป้องกันลดกำรเกิดสถำนกำรณ์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน
มำตรกำร : กำรเบิกค่ำตอบแทน
ที่
เรื่อง
แนวทำงกำรป้องกัน
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ผลกำรดำเนินงำน
1 การเบิกค่าตอบแทนการ 1.ควบคุมการเบิกจ่าย
1. ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ 1. คณะกรรมการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ค่าตอบแทนนอกเวลาให้ จากผู้มอี านาจ
ตรวจสอบฯดาเนินการ
ซ้าซ้อน
เป็นไปตามระเบียบ
2. จัดทาคาสั่งและตาราง
ตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน
กระทรวงการคลังว่าด้วย การ ปฏิบัติงานนอกเวลา
นอกเวลาของ เจ้าหน้าที่ที่
การเบิกจ่ายเงินตอบ
ของ เจ้าหน้าที่ใน
มีชื่อในการปฏิบัติงานนอก
แทน การปฏิบัติงานนอก โรงพยาบาล
เวลาว่ามีการปฏิบัติงาน
เวลา ราชการ พ.ศ.2550 3. เมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้ ตามเวลาที่กาหนดไว้ จริง
มีอานาจแล้วให้แจ้งตาราง หรือไม่
การ ปฏิบัติงานให้กับ
2. คณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ตรวจสอบฯ แจ้งผลการ
หน่วยงานให้มีการ
ตรวจสอบต่อหัวหน้างาน
บริหารงาน ที่โปร่งใส
การเงินและบัญชี
4. คณะกรรมการตรวจสอบ
ฯ ดาเนินการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของเจ้าหน้าที่
มำตรกำร : กำรใช้รถรำชกำร
ที่
เรื่อง
แนวทำงกำรป้องกัน
1 การใช้รถราชการไม่ เป็ นไป กำรขอใช้บริกำร
ตามระเบียบ
1.ผู้ขอใช้เขียนใบอนุญาต
ใช้ รถยนต์ส่วนกลาง
(แบบ 3) เสนอผู้บริหาร
หรือผู้มีอานาจลงนาม
อนุมัติตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
รถยนต์ราชการ พ.ศ.
2545
2.กรณีที่ต้องเดินทางไป
ต่างจังหวัดผู้ขอใช้
รถยนต์ ต้องทาบันทึกขอ
อนุญาตไป ราชการโดย
รถยนต์ราชการ
3.ให้มีการบารุงรักษา
และ ซ่อมแซมรถ

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
กำรให้บริกำร
1.พนักงานขับรถรับใบขอ
อนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
(แบบ 3) ที่ได้รับการอนุมัติ
ใน การเดินทาง
2.รับผู้ขอใช้รถและขับรถไป
ยัง ที่หมายตามที่ระบุใน
ใบอนุญาตใช้รถยนต์
ส่วนกลาง (แบบ 3)
3.นารถกลับมาที่จอด
4.บันทึกการใช้รถยนต์
5.พนักงานขับรถทาความ
สะอาดรถยนต์ให้เรียบร้อย
ก่อนส่งรถ
6.หากมีรายการซ่อมบารุงให้
จัดทารายละเอียดการซ่อม

ผลกำรดำเนินงำน
ปฏิบัติตามมาตรการ
หลักการปฏิบัติในการใช้
รถราชการหมวด
ยานพาหนะ

มำตรกำร : กำรใช้รถรำชกำร (ต่อ)
ที่
เรื่อง
แนวทำงกำรป้องกัน
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
- พนักงานขับรถทาความ บารุง
สะอาดรถยนต์ตาม
กาหนด
- นารถยนต์เข้าตรวจ
สภาพ เมื่อถึงระยะทางที่
กาหนด โดยเขียน
รายละเอียดการ ซ่อม
บารุงแจ้งให้ผู้มีอานาจ
ลงนามรับทราบ
- พิจารณาและเปลี่ยน
ยาง เมื่อรถวิ่งได้ใน
ระยะทางที่กาหนดและ
ตามสภาพความ เป็นจริง
ของยางในขณะนั้น
- จัดทารายละเอียดการ
ซ่อมบารุง
มำตรกำร : กำรจัดหำพัสดุ
ที่
เรื่อง
1 การเอื้อประโยชน์ต่อ
พวกพ้องในการจัดซื้อ
จัดจ้าง

แนวทำงกำรป้องกัน
1.ควบคุมการจัดซื้อจัด
จ้าง ให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ
2. คณะกรรมการตรวจ
รับ ตรวจสอบพัสดุให้
ตรงตาม รายการที่ได้รับ
อนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
1. งานพัสดุ จัดทารายการ
วัสดุที่จะจัดซื้อตามโครงการ
2.ขออนุมัติจากผู้มีอานาจ
3. เมื่อได้รับอนุมัติแล้วแจ้ง
หัวหน้างานพัสดุดาเนินการ

ผลกำรดำเนินงำน

ผลกำรดำเนินงำน
1.งานพัสดุรับบันทึกขอ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างจาก
หน่วยงาน
2.งานพัสดุดาเนินการ
จัดทา เอกสารขออนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้าง ตามขั้นตอน
โดยยึดตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัด จ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
3.งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
ตามรายการวัสดุที่ขอและ
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ตรวจรับพัสดุให้ตรง
ตามรายการที่ขออนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้าง
4.งานพัสดุส่งมอบพัสดุ

มำตรกำร : กำรจัดหำพัสดุ (ต่อ)
ที่
เรื่อง
แนวทำงกำรป้องกัน

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน

ผลกำรดำเนินงำน
ให้กับกลุ่มงาน

3. แผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ปัจจัยที่จะเกิดควำม
เสี่ยง
1. กระบวนการจัดซื้อ
จั ด จ้ า งไม่ เ ป็ น ไปตาม
ระเบียบ

5

ควำม
รุนแรง
5

การใช้อานาจหน้าที่
เรี ย กรั บ ผลประโยชน์ /
ก า ร ใ ห้ แ ล ะ ก า ร รั บ
ของขวั ญ สิ น น้ าใจเพื่ อ
หวังความก้าวหน้า

3

4

2.

ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร

โอกำสและผลกระทบ
โอกำส

มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง

ไตรมำสที่ 2

ไตรมำสที่ 3

ไตรมำสที่ 4

ผู้รับผิดชอบ
ระดับควำม
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เสี่ยง
64 64 64 64 64 64 64 64 64
25
1. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
งานพัสดุ ฝ่าย
บุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนว
บริหารงาน
ทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
ทั่วไป
2. ควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ลให้ เ จ้ า เจ้ า หน้ า ที่
รั บ ผิ ด ชอบด้ า นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง จั ด ท า
รายงานสรุปการจัดซื้ อจัดจ้า งรายไตรมาส
และเสนอให้ผู้มีอานาจรับทราบทุกครั้ง
3.
ควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ลให้ เ จ้ า หน้ า ที่
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นพั ส ดุ แ ละบุ ค ลากรที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองความ
ไม่ เ กี่ ย วข้ อ งสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ เ สนองานในการ
จัดซื้อจัดจ้าง
4. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุ ค ลากรให้ ป ฏิ บั ติ ต าม พ.ร.บ.การจั ด ซื้ อ
จัดจ้างอย่างเคร่งครัด
12
1. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
ฝ่ ายบริหารงาน
บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บการเบิ ก จ่ า ย
ทั่วไป
การเงินการคลัง อย่างเคร่งครัด
2. ควบคุ ม กากับ ดู แลข้า ราชการ และ
บุคลากรให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้น
การปฏิ บัติห น้า ที่ และการประพฤติมิ ชอบ
อย่างเคร่งครัด

ปัจจัยที่จะเกิดควำม
เสี่ยง

ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร

โอกำสและผลกระทบ
โอกำส

3.
การเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณที่ไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ

3

ควำม
รุนแรง
4

ระดับควำม
เสี่ยง
12

4. การเบิกค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา
ซ้าซ้อน

2

5

10

5. การใช้รถราชการไม่
เป็นไปตามระเบียบ

2

4

8

มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ควบคุม กากับ ดูแลให้ขา้ ราชการ และ
บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่าย
การเงินการคลัง อย่างเคร่งครัด
2. ควบคุม ก ากับ ดูแ ลข้า ราชการ และ
บุคลากรให้ปฏิบตั ิตามประกาศหลักเกณฑ์
การปฏิบตั ิเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้น
การปฏิบตั ิหน้าที่ และการประพฤติมิชอบ
อย่างเคร่งครัด
1.ควบคุมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลา
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ พ.ศ.2550
กำรขอใช้บริกำร
1.ผู้ ข อใช้ ก รอกข้ อ มู ล การขอใช้ ร ถยนต์
ส่วนกลาง(แบบ 3) เสนอผู้มีอานาจพิจารณา
อนุมัติ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วย รถยนต์ราชการ พ.ศ. 2545
2.กรณีที่ต้อ งเดินทางไปต่างจังหวัดผู้ขอใช้
รถยนต์ต้องทาบันทึกขออนุญาตเดินทางไป
ราชการโดยรถยนต์ราชการทุกครั้ง
3.ให้มีการบารุงรักษาและซ่อมแซมรถ
- พนักงานขับรถทาความสะอาดรถยนต์ตาม
1.

ไตรมำสที่ 2

ไตรมำสที่ 3

ไตรมำสที่ 4

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
64 64 64 64 64 64 64 64 64

ผู้รับผิดชอบ
งานการเงิน
ฝ่ ายบริหารงาน
ทั่วไป

งานการเงิน ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป
ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป

ปัจจัยที่จะเกิดควำม
เสี่ยง

6. การเอื้อประโยชน์ต่อ
พวกพ้ อ งในการจั ด ซื้ อ
จัดจ้าง

ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร

โอกำสและผลกระทบ
โอกำส

2

ควำม
รุนแรง

4

ระดับควำม
เสี่ยง

8

มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
กาหนด
- นารถยนต์เข้าตรวจสภาพเมื่อถึงระยะทาง
ที่ ก าหนด โดยเขี ย นรายละเอี ย ดการซ่ อ ม
บารุง แจ้งให้ผู้มีอานาจลงนามรับทราบ
- พิจ ารณาและเปลี่ย นยางเมื่ อรถวิ่งได้ใน
ระยะทางที่กาหนดและตามสภาพความเป็น
จริงของยางในขณะนั้น
- จัดทารายละเอียดการซ่อมบารุง
1.ควบคุ ม การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งให้ เ ป็ น ไปตาม
ระเบียบฯ
2. คณะกรรมการตรวจรับตรวจสอบพัสดุให้
ตรงตามรายการที่ได้รับอนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง

ไตรมำสที่ 2

ไตรมำสที่ 3

ไตรมำสที่ 4

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
64 64 64 64 64 64 64 64 64

ผู้รับผิดชอบ

งานพั สดุ ฝ่า ย
บ ริ ห า ร ง า น
ทั่วไป

