รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจาปีงบประมาณ 2560
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
1. ความเป็นมา
ด้วย โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้การปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครั ฐ สามารถน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งเป็ น รู ปธรรม โดยพิ จ ารณาสอดคล้ อ งกั บ เจตนารมณ์ ข อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 ยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
กาหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและ
ความซื่อสัตย์สุจริต ควบคุมกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้มีคาสั่ง
ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการของหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมมาภิบาล ในการบริหารงาน
และส่งเสริ มการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริ ต
ประพฤติมิชอบ ตามนโยบายคณะรัฐมนตรีที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ 10 เรื่อง การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่
มีธรรมมาภิบาล
2. หลักการและเหตุผล
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจ ริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ ส่วนบุคคลโดยละเมิดต่อ กฎหมายและหลักจริยธรรม โดยการใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ไป
แทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทาให้เกิดการละทิ้งคุณธรรม
ในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความชอบธรรม ส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์ส่วนรวม ประกอบกับทาให้ผลประโยชน์ของหน่วยงาน องค์กร สถาบัน และสังคมต้องสูญเสียไป
โดยอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม ฯลฯ อย่างไร
ก็ตามท่ามกลางผู้ที่จูงใจกระทาความผิดยังพบผู้กระทาความผิดโดยไม่เจตนาหรือกระทาโดยไม่รู้เป็นจานวน
มากนาไปสู่การถูกกลล่าวหาร้องเรียนหรือถูกลงโทษ ดังนั้น เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม ( Conflict of interest : COI ) จึงเป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐ
ในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบระดับรุนแรง และยังสะท้อนปัญหาการขาด
หลักธรรมมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ ทับซ้ อน หมายถึง สภาวการณ์ หรื อข้ อเท็จจริงที่บุ คคลไม่ ว่าจะเป็ นนักการเมือง
ข้าราชการ พนักงานบริษัทหรือผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่ ส่งผลกระทบต่อ
ส่วนรวม ซึ่งอาจกระทาโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จากัดอยู่
ที่ตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น หมายความรวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย อาทิ
การแต่งตั้งพรรคพวกให้ดารงตาแหน่งในหน่วยงานหรือตัดสินใจให้ญาติพี่น้องเข้ามามีส่วนร่วมในประโยชน์
สาธารณะโดยมิชอบ ส่งผลเสียต่อส่วนรวม
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนจึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดเหตุ โอกาส ที่จะทาให้เกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
กับ ผลประโยชน์ ส่ วนรวมเป็ นส าคั ญ อันเกี่ ยวเนื่ องเชื่อมโยงอย่ างใกล้ ชิ ดกั บการทุ จริ ต กล่ าวคือ ยิ่ งมี
สถานการณ์หรือสภาวการณ์ขัดกันของผลประโยชน์มากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนาไปสู่การทุจริต
มากเท่านั้น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ( Risk Assessment for Conflict of Interest)
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่างๆเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงดาเนินการวิเคราะห์ และจัดลาดับ
ความเสี่ยง โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)และ
ระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กาหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุตัวเลข
หรือจานวนเงินที่ชัดเจนได้
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ได้ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ปรากฏว่าการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
1. งานภารกิจหลัก ได้แก่ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ การดาเนินการและให้บริการ
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข การกากับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อาเภอ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ งานพัฒนา
ระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษาและการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในพื้นที่อาเภอ
ผลการวิเคราะห์ : ไม่พบความเสี่ยงของการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
2. งานภารกิจสนับสนุน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป (คน เงิน ของ)
ผลการวิเคราะห์ :
- การนารถยนต์ราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว
- การนาทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น ปากกา น้ายาลบคาผิด
ปากกาเน้นคา
- บุคลากรในหน่วยงาน ยังขาด ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

การกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่เกิดจากความเสี่ยง
ระดับ
โอกาสที่จะเกิด
5
สูงมาก
4
สูง
3
ปานกลาง
2
น้อย
1
น้อยมาก

คาอธิบาย
ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ไล่ออก
ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ปลดออก
ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ลดเงินเดือน
ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ตัดเงินเดือน
ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ภาคทัณฑ์

เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง ( Degree of Risk)
5
ผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับ
5
4
3
2
1

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ผลกระทบ
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คาอธิบาย
โอกาสเกิดขึ้นเป็นประจา
โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
โอกาสเกิดขึ้นบาง
โอกาสเกิดขึ้นน้อย
โอกาสเกิดขึ้นยาก

4
3
2
1
1

2

3

4

5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง
ยอมรับได้
ต่า
ปานกลาง

ยอมรับไม่ได้
สูง
สูงมาก

ระดับความเสี่ยง คือการแสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของ
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) และน่า
มาจัดระดับความสาคัญของความเสี่ยง โดยมีการกาหนดแผนภูมิความเสี่ยง ( Risk Profile) ดังนี้
เกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง
ระดับ

ระดับความเสี่ยง

4

สูงมาก

3

เสี่ยงสูง

2

ปานกลาง

1

ต่า

ช่ ว งคะแนนระดั บ การแสดงแถบสี มาตรการกาหนด
ความเสี่ยง
15-25
จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงมี
มาตรการลด และประเมินซ้าหรือ
ถ่ายโอนความเสี่ยง
9-14
จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
และมีมาตรการลดความเสี่ยง
เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4-8
ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการ
ควบคุมป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง
เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับ
ไม่ได้
1-3
ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการ
ควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
พบว่า มีความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่จาเป็นต้องดาเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลประโยชน์ทับซ้อน ประจาปี พ.ศ.2560
ลาดับ ประเด็นความเสี่ยง
ความเสี่ยง
1

2

3

โอกาสและผลกระทบ
มาตรการป้ อ งกั น ความเสี่ ย ง
โอกาส
ผลกระทบ ระดั บ ความ ผลประโยชน์ทับซ้อน
เสี่ยง
การนารถยนต์
3
2
6
- มีการควบคุมการใช้งานและ
ราชการไปใช้ในกิจ
การเบิกจ่าย โดยกาชับ
ธุระส่วนตัว
เจ้าหน้าที่ให้ลงบันทึกการใช้
รถยนต์อย่างเคร่งครัดและ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุก
ครั้ง
การนาทรัพย์สินของ
5
1
5
- มีการทาทะเบียนควบคุม
ทางราชการไปใช้เพื่อ
การใช้งานและการเบิกจ่าย
ประโยชน์ส่วนตัว
อย่างเคร่งครัด
เช่น ปากกา น้ายาลบ
คาผิด ปากกาเน้นคา
บุคลากรในหน่วยงาน
2
1
2
- จัดทาคู่มือผลประโยชน์ทับ
ยังขาด ความรู้ ความ
ซ้อน
เข้าใจที่ถูกต้อง
- ปรับปรุงคู่มือผลประโยชน์
เกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อนให้มีความรวบรัดและ
ทับซ้อน
เข้าใจง่ายพร้อมเผยแพร่แก่
บุคลากรในสังกัด
- ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนแก่บุคลากรในสังกัด

แนวทางการป้องกันและเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
1) ให้ทุกคนรับทราบว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างในองค์กร และร่วมกันเฝ้าระวังมิให้เกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อนในลักษณะเดิมอีก
2) คอยสังเกต ประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเป็นระบบในกรณีที่มี
เหตุการณ์เกิดขึ้น
3) ปลูกฝังจิตสานึกที่ดีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสานักงาน
4) กาชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และยึดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
5) มีส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมในกิจกรรมต่างๆ อยู่เสมอ
6) การจัดการผลประโยชน์ทับ ซ้อนที่มีประสิทธิภาพ จาเป็นต้องอาศัยภาวะผู้นาของผู้ บริหารในการ
สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขัน สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน
และให้ความช่วยเหลือแก้ไข
7) หน่วยงานกาหนดแนวทางในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
งานในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขในสังกัดถือปฏิบัติ

