รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจาปีงบประมาณ 2560
โรงพยาบาลบ่อเกลือ
**************************
1. ความเป็นมา
ด้วยโรงพยาบาลบ่อเกลือ เป็นหน่วยงานที่ให้ความสาคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2550 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ ที่ 3 (พ.ศ.
2560-2564) ก าหนดให้ ปลู ก ฝัง ค่ านิ ยม คุณ ธรรม จริ ยธรรมและจิ ตส านึ ก ในการรัก ษาศั ก ดิ์ศ รี ความเป็ น
ข้า ราชการและความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ควบคู่ กั บ การบริห ารจั ด การภาครัฐ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ รวมถึง คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้มีคาสั่งให้ทุกส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐกาหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วน
ราชการของหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี
ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 เรื่องการส่งเสริ มการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาล รวมถึงมาตรการกระทรวงสาธารณสุข 3ป 1ค (ปลูกจิตสานึก ป้องกัน ปราบปราม เครือข่าย)
2. หลักการและเหตุผล
การมี ผลประโยชน์ทั บซ้อนถือเป็นการทุจ ริตคอร์รัป ชั่นประเภทหนึ่ ง เนื่องจากเป็นการแสวงหา
ผลประโยชน์ ส่วนบุคคล โดยละเมิด ต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้ อานาจในต าแหน่ง หน้าที่ ไ ปแทรกแซง
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ จนทาให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็ นธรรม จนส่ง ผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
ส่วนรวม และท าให้ ผลประโยชน์ห ลักขององค์ กร หน่ว ยงาน สถาบัน และสัง คมต้ องสู ญ เสี ยไป โดยผลประโยชน์
ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการและความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่า
อื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามผู้ ที่จงใจกระทาความผิด อาจจะมี
ผู้กระทาความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจานวนมาก จนนาไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียน
เรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้ง กันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิด
ของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้นและยังสะท้อนปัญ หาการขาดหลักธรรมาภิบาล และเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย
การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น หมายถึ ง สภาวการณ์ ห รื อ ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ บุ ค คลไม่ ว่ า จะเป็ น นั ก การเมื อ ง
ข้าราชการ พนักงานบริษัทหรือผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งหน้าที่ส่งผลกระทบต่อ ส่วนรวม ซึ่ง
อาจกระทาโดยรู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลายไม่จากัดอยู่ที่ตัวเงินหรือทรัพย์สิน เท่านั้น หมายความ
รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย
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การวิเคราะห์ความเสียงผลประโยชน์ทับซ้อนจึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็น
ระบบ ในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดเหตุ โอกาส ที่จะทาให้เกิดความเสียหายจาก
การปฏิบั ติง านที่อ าจจะเกิดผลประโยชน์ ทับซ้ อนหรือความขัด แย้ง ระหว่า งผลประโยชน์ส่ว นตั วกับ ผลประโยชน์
ส่ ว นรวมเป็ น ส าคั ญ อั น เกี่ ย วเนื่ อ งเชื่ อ มโยงการทุ จ ริ ต กล่ า วคื อ ยิ่ ง มี ส ถานการณ์ ห รื อ สภาวการณ์ ขั ด กั น ของ
ผลประโยชน์มากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนาไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น
 ประเภทของความเสี่ยงแบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการดาเนินงานของ
องค์กร การกาหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน
2) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ
การเงินที่ใช้ในการดาเนินการโครงการนั้น ๆ
3) ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operation Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน
โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรในการปฏิบัติงาน
4) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) หรือ (Event Risk) คือ
ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม
หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
 สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ
1) ปัจ จัยภายนอก เช่น นโยบายของผู้บ ริหาร ความซื่ อสัตย์ จริยธรรม คุ ณภาพของบุคลากร และการ
เปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง ก าร
ควบคุมกากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น
2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ
สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น
3. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน(Risk Assessment for Conflict of Interest)
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ ความ
เสี่ยงต่างๆเพื่อประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง ดาเนินการวิเคราะห์และจัดลาดับความเสี่ยง โดยกาหนด
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง(Likelihood)และความรุนแรงของผลกระทบ(Impact)และระดับความเสี่ยง ทั้ง นี้ กาหนดเกณฑ์ในเชิง
คุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุตัวเลขหรือจานวนเงินที่ ชัดเจนได้
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
พบว่าความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่จาเป็นต้องดาเนินการบริ หารจัดการความ
เสี่ยงมีดังนี้
เกณฑ์กาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
o เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่เกิดความเสี่ยง
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่จะเกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คาอธิบาย
โอกาสเกิดขึ้นเป็นประจา
โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
โอกาสเกิดขึ้นบ้าง
โอกาสเกิดขึ้นน้อย
โอกาสเกิดขึ้นยาก
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o ผลวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจาปี พ.ศ. 2560
ลาดับ
ประเด็นความเสี่ยง
โอกาส มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
ที่
1 การรั บผลประโยชน์ หรือการเรียกร้ องสิ่ ง 4 - ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังค่านิยม และจิตสานึกด้าน
ตอบแทนจากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ค วาม
คุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับโดยการ
รับผิดชอบ
ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ธรรมาภิ
บาล แก่บุคลากรในโรงพยาบาล และให้ยึดถือและ
ปฏิบัติตามประกาศโรงพยาบาลบ่อเกลือเรื่อง
นโยบายโรงพยาบาลคุณธรรมอย่างเคร่งครัด
2 เจ้าหน้าที่ บุคลากรในหน่วยงานยังขาด
3 - จั ด ท าคู่ มื อ แน วทาง ปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ป้ อ งกั น
ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้
ผลประโยชน์ทับซ้อน
อานาจหน้าที่ในความรับผิดชอบ ไม่ทราบ
- จั ด ประชุ ม อบรม ประชาสั ม พั น ธ์ ก ฎหมาย กฎ
ว่ามีกฎ ระเบียบ กฎหมาย ห้ามไว้อย่าง
ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อ งกับการปฏิบัติง านเพื่อป้องกั น
ชัดเจนว่าเป็นกรณีผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
3 การน ารถยนต์ ร าชการไปใช้ ใ นกิ จ ธุ ร ะ 2 - มี ก ารควบคุ ม การใช้ ง านโดยการท าบั น ทึ ก ขอ
ส่วนตัว
อนุญาตใช้รถ และการบันทึกการใช้รถอย่างเคร่งครัด
และมีการรายงานการใช้รถทุกครั้ง
4 การ รั บง าน น อก หรื อก าร ท าธุ ร กิ จที่ 2 - ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังค่านิยม และจิตสานึกด้าน
เบียดเบียนเวลาราชการ/งานโดยรวมของ
คุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
หน่วยงาน
-การรับฝากงานทุกครั้ง ต้องมีการบันทึกลงสมุดคุม
ฝากงาน
5 การมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ 1 - เปิดโอกาสให้บุคลากร หรือประชาชนทั่วไปเข้ามามี
ในโรงพยาบาล
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการดาเนินกิจกรรม เช่น
การจัดซื้อจัดจ้าง, การดาเนินการตามโครงการต่าง ๆ
ของโรงพยาบาล
6 การขาดจิต สานัก ในการเสริ มสร้า งสั ง คม 3 - ส่งเสริมให้มีการบริหารราชการตามหลัก
แห่งคุณธรรม
ธรรมาภิบาล
- จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ให้ บุ ค ลากรภายในหน่ ว ยงาน
ตระหนักถึงความสาคัญในการต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ
5. แนวทางป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
5.1 ปรับปรุงนโยบาย มาตรการให้รัดกุม ชัดเจน ลดโอกาสที่จะใช้อานาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน
5.2 สังเกต ประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีระบบในกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น
เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด การจัดตั้งกลุ่มเพื่อตรวจสอบการดาเนินงานภายในหน่วยงาน เป็นต้น
5.3 มีระบบพิจารณาคัดเลือกผู้ทาหน้าที่ดูแลและตรวจสอบเรื่องการเงินของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพื่อสังเกตความ
ผิดปกติทางการเงินของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือการกู้ยืมเงินนอกระบบ หรือ
พฤติกรรมร่ารวยผิดปกติ
5.4 ทาการสารวจทัศนคติของประชาชน หรือผู้มารับบริการ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและโอกาสที่จะเกิด
การคอรัปชั่น

