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วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลวาปีปทุม

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
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คานา
โรงพยาบาลวาปีปทุม สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสีย่ งเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the tread way Commission) เพื่อกาหนดมาตรการสาคัญ
เร่งด่วนเชิงรุก ในกรป้องกันการทุจริต การบริหารที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐทีเ่ ป็น
ปัญหาสาคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังนาความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้ มากาหนดเป็นคูม่ ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสาคัญ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลวาปีปทุม สานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดย
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

3

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 บทนา
การจาแนกความเสี่ยง
วัตถุประสงค์
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ตารางที่ 1 วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict
of Interest โรงพยาบาลวาปีปทุม

4
5
5
6
9
9

4

ส่วนที่ 1
บทนา
หลักเกณฑ์และเหตุผล
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา ผลประโยชน์ส่วน
บุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ไป
แทรกแซงการใช้ดุลยพินิจใน
กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทาให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการ ปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็น
อิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ สาธารณะของส่วนรวม และทาให้ผลประโยชน์
หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไปโดย ผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์
ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมใน สังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับ
องค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทาความผิด ยังพบผู้กระทาความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มี
ความรู้เรื่องดังกล่าวอีกเป็นจานวนมากจนนาไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญาผลประโยชน์
ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็น
ประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้นและ
ยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย
โรงพยาบาลวาปีปทุม ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดย
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้น ผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee
of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และ
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ พนักงาน หรือ
ผู้บริหารซึ่งมีอานาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทานั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่
หลากหลายไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆที่ ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน
ก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารงตาแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ทั้งใน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท
จากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอานาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือ บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับผลประโยชน์ จาก
ทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจ ที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย
จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทาแบบนี้เป็น การกระทาที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ เป็นระบบ
ในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิดความ เสียหายจากการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น
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สาคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริตกล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์ หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาส ก่อให้เกิดหรือนาไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น
สามารถจาแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและ พันธกิจใน
ภาพรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ และการปฏิบัติ
ตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร
ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ หรือเป็นขององค์กร
2. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk : O) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ องค์กร/
กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ดาเนินโครงการ
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ การเงิน
เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม ทาให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดาเนินการ
เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การ ควบคุม และการจัดทารายงานเพื่อนามาใช้ในการ
บริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นความเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความ ไม่ทันสมัย หรือความ
ไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทานิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการ
ดาเนินงาน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้ นาเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มาดาเนินการ
วิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลวาปีปทุม การวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวาปีปทุม ทราบถึงความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อนที่
เกิดขึ้น สามารถกาหนดมาตรการสาคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
และการแก้ไขปัญหาการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสาคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังบรรลุเป้าหมายตาม
นโยบายสาคัญ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด แยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
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3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา ผลประโยชน์
ส่วนตัวในตาแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ยืนหยัดทา
ในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้
4. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ ประชาชน

ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
การวิเคราะห์เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่ จะ
เกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดาเนินการวิเคราะห์และจัด
ลาดับความเสี่ยง โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง
ทั้งนี้กาหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจานวนเงินที่ชัดเจนได้
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่เกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คาอธิบาย
มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจา
มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (บุคลากร)
ระดับ
โอกาสที่เกิด
คาอธิบาย
5
สูงมาก
ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
4
สูง
ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
3
สูงปานกลาง
สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม
2
น้อย
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
1
น้อยมาก
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก ผลคูณ
ของระดับโอกาสที่เกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ ความเสี่ยงแต่ละ
สาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กาหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ลาดับ
ระดับความเสี่ยง
1
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)
2
ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)
3
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)
4
ความเสี่ยงระดับต่า (Low Risk : L)

ช่วงคะแนน
5-25 คะแนน
9-14 คะแนน
4-8 คะแนน
1-3 คะแนน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกาหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ พิจารณาจัดระดับความ
สาคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่ เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของ
ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood x
Impact)
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ จัดแบ่ง
ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
คะแนนระดับความเสี่ยง
มาตรการกาหนด
การแสดงสีสัญลักษณ์
ต่า (Low)
1-3 คะแนน
ยอมรับความเสี่ยง
สีเขียว
ปานกลาง (Medium)
4-8 คะแนน
ยอมรับความเสี่ยงแต่มี
สีเหลือง
มาตรการควบคุมความเสี่ยง
เสี่ยงสูง (High)
9-14 คะแนน
มีมาตรการลดความเสี่ยง
สีส้ม
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)
15-25 คะแนน
มีมาตรการลดและประเมินซ้า สีแดง
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง
ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ค่าความเสี่ยง
(ระดับ)
Impact : I
ระดับความรุ่น
แรงของ
ผลกระทบของ
ความเสี่ยง

5
4
3
2
1

Probability : P ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ
1
2
3
4
5
5
10
15
20
25
4
8
12
16
20
3
6
9
12
15
2
4
6
8
10
1
2
3
4
5
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for
Conflict of Interest)
โรงพยาบาลวาปีปทุม มีการดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ดังนี้
2.1 การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรืออาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะทาประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวก พ้อง
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือการเอื้อ
ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันการสร้างอุปสรรค
- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
2.2 โดยกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- การรับ-จ่ายเงิน
- การบันทึกบัญชีรับ-จ่าย/การจัดทาบัญชีทางการเงิน
- การกาหนดคุณลักษณ์วัสดุ ครุภัณฑ์ การกาหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า
- การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการ การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ , การบันทึกบัญชีรับ
วัสดุ
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
- การจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา
- การเบิกค่าตอบแทน
- การใช้รถราชการ
2.3 ความเสียหายที่เกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
- การสูญเสียงบประมาณ
- เปิดช่องทางและโอกาสให้เจ้าหน้าที่ใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบ
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
2.4 แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- การเสริมสร้างจิตสานึกให้บุคลากรของโรงพยาบาลวาปีปทุม ให้รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น
1) การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงพยาบาลวาปีปทุม
2) เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่
3) จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่
4) การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา เป็นตัวอย่างที่ดี
- การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น
1) การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
2) การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
3) การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคคลโรงพยาบาล
วาปีปทุม อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
4) จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลวาปีปทุม
ประจาปี พ.ศ.2563
โรงพยาบาลวาปีปทุม กาหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จานวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
2. การจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
3. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่ถูกต้องตามระเบียบ
4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไม่เป็นไปตามระเบียบ
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่
ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง
ต่อกิจกรรมหรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับความเสี่ยงในระดับใน ตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทาให้ทราบว่ามี
ความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน

ตารางที่ 1 วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทบั ซ้อน (Risk Assessment for Conflict
of Interest) โรงพยาบาลวาปีปทุม
ประเด็น
ความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
โอกา ผลกระ
ลาดับ
ระดับ
ส
ทบ
4
5
20
1
(สูง
มาก)

ปัจจัยความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

1.การจัดหา

พัสดุ การจัดหาพัสดุไม่
เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง มีการจัดซื้อ
นอกแผน ทาให้ไม่
เป็นไปตามแผนการเงิน
การ คลัง (Planfin)

เพื่อให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ โดย
การจัดซื้อจัดจ้าง เช่า ให้
สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติ ครม.
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ดาเนินการตาม
เกณฑ์การ ประเมินคุณธรรมและ
ความ โปร่งใสในการดาเนินงาน
ของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency
Assessment : ITA)

2.การจัดทา
โครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดู
งาน ประชุมและ
สัมมนา

การจัดทาโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
ไม่เป็นไปตาม ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การ
จัดซื้อจัดจ้างอาหาร
อาหารว่างและ
เครื่องดื่มไม่เป็นไปตาม
ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การจัดทาโครงการ ฝึกอบรม 2
ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
ถูกต้อง ไม่ให้เกิด การแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว ในตาแหน่ง
หน้าที่อันมิควรได้ โดยชอบตาม
กฎหมาย

3

6

3
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3. การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ
และในเวลา
ราชการ
ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติกับหน่วย
บริการใน สังกัด
กระทรวง
สาธารณสุข
4.การใช้รถ
ราชการ

ค่าตอบแทน มีการเบิก เพื่อให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนการ
1
ซ้าซ้อน
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ
ในวันหยุดราชการ ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติกับหน่วย บริการ
ในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข
เป็นไปตามระเบียบ ฯ การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน

1

1 (ต่า)

4

1.การใช้รถราชการไม่
ถูกต้องตามระเบียบ
สานัก นายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยรถ ราชการ
พ.ศ.2523 และ แก้ไข
เพิ่มเติม 2.ผู้ใช้รถ
ราชการละเลยการ
ปฏิบัติตามระเบียบ
สานัก นายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยรถ ราชการ
พ.ศ.2523 และ ฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม

2
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2

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

เพื่อให้การใช้รถราชการเป็นไป
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและ
ป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน

ความเสีย่ งที่ยอมรับ

4

ความเสีย่ งที่ยอมรับไม่ได้

Probability : P ระดับโอกาสในการเกิด
เหตุการณ์ต่างๆ
1
2
3
4
5
Impact : I
5
10
15
20(1)
25
5
ความเสีย่ งที่ยอมรับไม่ได้
ระดับความรุ่น
4
4
8 (4)
12
16
20
แรงของ
3
3
6 (2)
9
12
15
ผลกระทบของ
2
2
4 (3)
6
8
10
ความเสี่ยง
1
1
2
3
4
5
ความเสีย่ งที่ยอมรับได้
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของ ความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความ เสี่ยงด้านผลประโยชน์
ทับซ้อนดังตารางที่ 1
ค่าความเสี่ยง
(ระดับ)
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ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
การจัดหาพัสดุ
การจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา ไม่
ถูกต้องตามระเบียบ
การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
การใช้รถราชการ

จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ลาดับ 1 (สูงมาก = 20 คะแนน)
ลาดับ 3 (ต่า = 6 คะแนน)
ลาดับ 4 (ต่า = 1 คะแนน)
ลาดับ 2 (ปานกลาง = 8 คะแนน)

สรุปประเด็น
ในการวิเคราะห์ผลความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน มีสาระสาคัญดังนี้
1. มาตรการสาคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ การแก้ไข
ปัญหา การกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสาคัญและพบบ่อยใน 4 ประเด็น คือ
1) การจัดหาพัสดุ
2) การใช้รถราชการ
3) การจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม/สัมมนา
4) การเบิกค่าตอบแทน
2. นาประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาจัดทาคู่มือ ป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลฝาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อไป
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กระทรวงสาธารณสุข.คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน. 2562
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. แผนบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO โครงการ สาคัญตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์

โรงพยาบาลวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม www.wapihos.com
FB : https://www.facebook.com/wapipathumhospital/
โทรศัพท์ 0 4379 9110 และ โทรสาร 0 4379 9407

