รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลสบปราบ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาปาง
ประจาปีงบประมาณ 2563

คำนำ
โรงพยาบาลสบปราบโดยคณะทางานรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ ทับ ซ้อน ประจ าปี งบประมาณ 2563 ดาเนินการวิเคราะห์ ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิ บั ติ ง านที่ อ าจเกิ ด ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น โดยวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านที่ อ าจเกิ ด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission) โดยมีการวิเคราะห์
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
4. ข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารในองค์กร (Information and Communication)
5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring)
เพื่อกาหนดมาตรการสาคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ แ ละการแก้ ไ ขปั ญ หาการกระท าผิ ด วิ นั ย ของเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ที่ เ ป็ น ปั ญ หาส าคั ญ และพบบ่ อ ย
นอกจากนี้ยังนาความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้ มากาหนดเป็นคู่มือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสบปราบอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย สาคัญเร่งด่วนหรือ
ภารกิจที่รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based)

(นางสาวสุภาพรรณ ชุณหการกิจ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสบปราบ
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บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทาให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะของส่วนรวม และทาให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป
โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรม
ในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม
ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทาความผิด ยังพบผู้กระทาความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีก
เป็นจานวนมาก จนนาไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI)
เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
อีกด้วย

โรงพยาบาลสบปราบโดยคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ต่อต้านการ
ทุจริต ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์
ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหา
ปั จ จั ย และควบคุมกระบวนการปฏิบั ติงานเพื่อลดมูล เหตุของโอกาสที่จะทาให้ เกิดความเสี ยหายจากการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการพนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมี อานาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ ในตาแหน่งหน้าที่ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทานั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว
หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่ จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิ น
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารง
ตาแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงาน ราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอานาจ
หน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการ
โดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึง
เกิดขึ้นกับประเทศชาติการกระทาแบบนี้เป็นการกระทาที่ผิดทาง จริยธรรมและจรรยาบรรณ

-1การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส
ที่จะทาให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต
กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนาไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น สามารถจาแนกความเสี่ยงออกเป็น 4
ลักษณะ ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกล
ยุทธ์ ที่กาหนดไว้และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย
เป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร
2. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการดาเนินโครงการ
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทัน
ต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่
เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดาเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์การ
วางแผน การควบคุม และการจัดทารายงานเพื่อนามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน
ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรม
สัญญาการร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดาเนินงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้ง
นี้นาเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาดาเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์
ทับ ซ้อนของโรงพยาบาลสบปราบการวิเคราะห์ ความเสี่ ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่ว ยให้
โรงพยาบาลสบปราบทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่ เกิดขึ้น สามารถกาหนดมาตรการสาคัญ
เร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทา
ผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังบรรลุเป้าหมาย ตามนโยบายสาคัญ
เร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) อีกด้วย

-21.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตาแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดียืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และประชาชน

บทที่ 2
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดาเนินการวิเคราะห์
และจัดลาดับความเสี่ยง โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้กาหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา
ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจานวนเงินที่ชัดเจนได้ เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)
เชิงคุณภาพเกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน
(บุคลากร)ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย
พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กาหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้
เกณฑ์ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภำพ
ระดับ

โอกาสทีเ่ กิด

คาอธิบาย

5

สูงมาก

4

สูง

3

ปานกลาง

มี โอกาสเกิดขึน
้ บางครั้ง

2

น้อย

มี โอกาสเกิดขึน
้ น้อยครั้ง

1

น้อยมาก

มี โอกาสเกิดขึน
้ เป็นประจา
มี อากสขึน
้ บ่อยครั้ง

มี โอกาสเกิดขึน
้ ยาก

-3เกณฑ์ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภำพ ที่ส่งผลกระทบด้ำนกำรดำเนินงำน
ระดับ

โอกาสทีเ่ กิด

5

สูงมาก

4

สูง

3

ปานกลาง

2

น้อย

1

น้อยมาก

คาอธิบาย
ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
ถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง
สร้างบรรยากาสในการทางานทีไ่ ม่เหมาะสม
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบตั งิ านบ่อยครั้ง
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบตั งิ านนานๆ ครั้ง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กาหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้
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2.2 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขส่วนกลำง
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์(Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นาผลที่ได้นามาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานก่อนว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงใน
ระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทาให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการ
ก่อน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่
เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทาให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และ ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมี
สถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่ง
มีโอกาสก่อให้เกิดหรือ นาไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนใน
ครั้งนี้นาเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาดาเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์
ทับซ้อน ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุ
1. การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ
2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม
3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
พร้อมกันนี้ ยังสามารถกาหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต
และเพื่อกาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทาผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสาคัญและพบบ่อยอีกด้วย
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทาประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือ
มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค
- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อื่น
ที่เกี่ยวข้อง

-52) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- การรับ – จ่ายเงิน
- การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดทาบัญชีทางการเงิน
- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ
- การกาหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การกาหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า
- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
- การจัดหาพัสดุ
- การจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อผลประโยชน์ต่อตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ของพวกพ้อง
- การจัดทาโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา
- การเบิกค่าตอบแทน
- การใช้รถราชการ
- การใช้อานาจหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์ หรือเพื่อประโยชน์ของพวกพ้อง
- การลงชื่อปฏิบัติราชการประจาวัน
- ฯลฯ
3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
- สูญเสียงบประมาณ
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อานาจหน้าทาให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทาผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
(1) การเสริมสร้างจิตสานึกให้บุคลากร รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร
- จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และต่อต้านการทุจริต
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี
(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงานเช่น
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-6สรุปผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีพ.ศ. 2563
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบ ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงใน
ระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทาให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการ
ก่อน
การจัดลาดับ

กิจกรรมทีม่ คี วามเสี่ยง

ความเสี่ยง

โอกาสเกิด

ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง

1

การจัดซื้อจัดจ้าง

3

4

สูง

2

เบียดบังเวลาราชการ พฤติกรรมมาสาย กลับก่อน

4

3

สูง

3

3

สูง

3

3

สูง

ไม่ลงชื่อปฏิบัตริ าชการประจาวัน
3

การจัดซื้อจัดจ้างทีเ่ อือ้ ผลประโยชน์ตอ่ ตนเอง หรือเพือ่
ประโยชน์ของพวกพ้อง

4

การใช้อานาจหน้าทีเ่ พือ่ เรียกรับผลประโยชน์ / เพือ่
ผลประโยชน์พวกพ้อง

5

การจัดประชุม อบรม และสัมมนา

3

3

สูง

6

การเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการ

3

3

สูง

7

การเบิกเงินค่าตอบแทนปฎิบัตงิ านนอกเวลาราชการ

3

3

สูง

8

การใช้รถราชการ

3

3

สูง

-73.รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสบปราบ จังหวัดลาปาง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3
ประเด็นความเสี่ยง
๑. การจัดหาพัสดุ

ปัจจัยเสี่ยง
การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อ แบ่งจ้างและ
แสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตัวใน
ตาแหน่งหน้าที่

มาตรการและแนวทางแก้ไข
๑. ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธี
ปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกีย่ วข้อง
๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน/ศูนย์
รับทราบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
๓. มีการสุ่มตรวจสอบ
๔. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์

๒. การใช้รถยนต์ราชการ

๑. ใช้รถยนต์ราชการไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติม

๓. การยืมเงินราชการ

๑. ยืมเงินไปราชการเกินกว่าความเป็น
จริง
๒. ยืมเงินเพื่อเดินทางไปราชการและ
ส่งคืนไม่ตรงเวลา
การับสินบนหรือรับของขวัญของ
เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง

ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ
๑. ยื่นใบขอใช้รถยนต์ราชการให้กบั งานพัสดุ
(ยานพาหนะ)
๒. หัวหน้างานยานพาหนะ ตรวจสอบหนังสือ
มอบหมายให้ไปราชการหรือแผนการออกปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานที่ขอ
๓. เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมตั ิ
๔. พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานตามใบขอให้รถยนต์
ราชการ โดยยึดหลัก ดังนี้
๔.๑ ตรวจเช็ครถยนต์ให้เกิดความพร้อมใช้งานทุกวัน
๔.๒ ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง
๔.๓ ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
๔.๔ ไม่ออกนอกเส้นทางที่ขออนุมตั ิ
๕. พนักงานขับรถยนต์บันทึกเลขไมล์ก่อนและหลังการ
ใช้รถยนต์ราชการทุกครั้ง
๖. ส่งใบใช้รถยนต์ให้หัวหน้างานยานพาหนะตรวจสอบ
ทุกสัปดาห์
๑. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ และป้องกันการเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อน

๔. การรับสินบนหรือรับ
ของขวัญ

๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รับทราบ
เรื่องการรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้
ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าทีร่ ับทราบ เรื่อง การ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ภายในหน่วยงาน
๓. สร้างจิตสานึกการไม่รับของรับสินบนหรือรับ
ของขวัญของเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่มหี น้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง
๔. มีการจัดทาคาสั่งสุ่มตรวจเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง
๕. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์

๕. การรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเข้าปฏิบัตริ าชการ

การนาญาติพี่น้องเข้ามาปฏิบตั ิราชการ

๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงานรับทราบเรื่อง
การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ
๒. มอบนโยบายให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้า
ทางาน ต้องถือปฏิบัติตามหลัก ธรรมาภิบาล มี
ความเที่ยงธรรม ยึดหลักคุณธรรมและมีหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกบุคคลที่ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้
๓. มีการสุ่มตรวจสอบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้า
ทางาน
๔. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์
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