บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาลสามเงา ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๕๕ ๘๐๐๕๙๗-๘ ต่อ ๓๑๑–๓๑๒
ที่ ตก ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๕๔๐
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของ
โรงพยาบาลสามเงา บน website ของหน่วยงาน
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลสามเงา
ตามกรอบการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิ นงาน ของหน่ วยงานภาครั ฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กาหนดให้หน่วยงานมีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ตามแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence
- Based Integrity and Transparency Assessment) EB ๑๙ นั้น
ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตแพร่คู่มือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ ทั บซ้อนโรงพยาบาลสามเงา บน website ของหน่ วยงานเพื่ อประชาสั มพั นธ์ เจ้ าหน้ าที่
บุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป รับทราบเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(นางสาวอัมภวรรณ นาสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุ

อนุมัติ
(นายปุริฉัตร ยิ่งรังสรรค์)
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสามเงา

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานพ.ศ. 2561
สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสามเงา
วัน/เดือน/ปี

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

หัวข้อ ขอเผยแพร่ คู่มือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของ
โรงพยาบาลสามเงา http://samngao-hospital.go.th/
รายละเอียดข้อมูล
คู่มือการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลสามเงา

Linkภายนอก เว็บไซต์โรงพยาบาลสามเงา http://samngao-hospital.go.th/
ผู้รบั ผิดชอบการให้ข้อมูล
(นางสาวอัมภวรรณ นาสุข)
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ผู้อนุมตั ิรับรอง
(นายปุริฉัตร ยิ่งรังสรรค์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาลสามเงา

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึน้ เผยแพร่
(นางสาวอัมภวรรณ นาสุข)
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

วิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน

โรงพยาบาลสามเงา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สารบัญ
หนา
คํานํา

ก

สารบัญ

ข

บทนํา
๑.๑ หลักการและเหตุผล

๑

๑.๒ วัตถุประสงค

๒

กรอบการประเมินความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน
๒.๑ กรอบการประเมินความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน

๓

๒.๒ กรอบแนวคิดการควบคุมภายใน

๓

๒.๓ กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๔

๒.๔ องคประกอบที่ทําใหเกิดการทุจริต

๔

๒.๕ ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต

๕

๒.๖ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน

๕

การประเมินความเสี่ยนงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนโรงพยาบาลสามเงา

๖

คํานํา
โรงพยาบาลสามเงา ไดดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
ตามมาตรฐาน COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread Commission)
เพื่อกําหนดมาตรการสําคัญเรงดวนเชิงรุกในในการปองกันทุจริต การบริหารงานที่โปรงใส ตรวจสอบไดและแกไข
ปญหาการกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐที่เปนปญหาสําคัญและอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังนําความเสี่ยงที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน มากําหนดเปนคูมือปองกันการเกิดผลประโยชนทับซอนเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายตามนโยบายสําคัญเรงดวนหรือภารกิจที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda Base)
โรงพยาบาลสามเงา

บทที่ ๑
บทนํา

๑

๑.๑ หลักการและเหตุผล
การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่งเพราะเปนการแสวงหาประโยชนสวน
บุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ไปแทรก แซง การใชดุลยพินิจใน
กระบวนการตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐ จนทําใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมใน หนาที่สาธารณะขาดความเปนอิสระ
ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชน สาธารณะของสวนรวมและทําใหผลประโยชนหลัก
ขององคกรหนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไปโดยผลประโยชนที่สูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทาง
การเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคาอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแตระดับ
องคกรจนถึงระดับสังคม อยางไร ก็ตามทามกลางผูที่จงใจกระทําความผิดยังพบผูกระทําความผิดโดยไมเจตนาหรือไม
มีความรูในเรื่องดังกลาวเปนจํานวนมาก จนนําไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา
ผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม(Conflictof interest
: COl)เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่
รุนแรงขึ้น และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศอีกดวย
โรงพยาบาลสามเงา ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับชอน โดย
วิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนตามมาตรฐาน COSO (TheCommittee of
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เปนกรอบการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชนทับชอน
การวิเคราะหความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงที่เปนระบบในการบริหารปจจัยและ
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน
ผลประโยชนทับซอนหมาย ถึงสภาวการณ หรือขอเท็จจริงที่บุคคล ไมวาจะเปนนักการเมืองขาราชการ
พนักงานบริษัท หรือผูบริหารซึ่งมีอํานาจหนาที่ของรัฐปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู และ
สงผลกระทบตอประโยชนสวนรวม ซึ่งการกระทํานั้นอาจจะเกิดขึ้นอยางรูตัวหรือไมรูตัว ทั้ง เจตนาและไมเจตนา และ
มีรูปแบบที่หลากหลายไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้นแตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆไมใชในรูปตัวเงิน
หรือทรัพยสินก็ได อาทิ การแตงตังพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ ทั้งในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
และบริษัทจํากัดหรือการที่บุคคลผูมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับ
สัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการ โดยมิชอบ สงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึด
ผลประโยชนสวนตนเปนหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติการกระทําแบบนี้เปนการกระทําที่ผิดทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณ
การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับชอน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงที่เปน
ระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหาย
จากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวมเปนสําคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือยิ่งมีสถานการณหรือสภาวการณของการ
ขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมมากเทาใดก็ยิ่งมีโอกาสกอใหเกิดหรือนําไปสูการทุจริตมาก
เทานั้น

2
สามารถจําแนกความเสี่ยงออกเปน 4 ลักษณะ ดังนี้
๑. ความเสี่ยงตานกลยุทธ(Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายและพันธกิจ
ในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกที่สงผลตอกลยุทธที่กําหนดไว และการ
ปฏิบัติตามแผนกุลยุทธไมเหมาะสม รวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบายเปาหมายกลยุทธ โครงสรางองคกร
ภาวการณแขงขัน ทรัพยากรและสภาพแวดลอม อันสงผลกระทบตอวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร
๒. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวของกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผลการ
ปฏิบัติงาน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององคกร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือ
นวัตกรรมที่ใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูล สงผลตอประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ
๓. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk: F) เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน
เชน การบริหารการเงินที่ไมถูกตอง ไมเหมาะสม ทําใหขาดประสิทธิภาพ และไมทันตอสถานการณหรือเปนความเสี่ยง
ที่เกี่ยวของกับการเงินขององคกร เชน การประมาณการงบประมาณไมเพียงพอ และไมสอดคลองกับขั้นตอนการ
ดําเนินการ เปนตน เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูล การวิเคราะห การวางแผน การควบคุม และการจัดทํารายงานเพื่อ
นํามาใชในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกลาว
๔. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)เกี่ยวของกับการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบตางๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากความไมชัดเจนความไมทันสมัยหรือความไม
ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมถึงการทํานิติกรรมการรางสัญญาที่ไมครอบคลุมการ
ดําเนินงาน
การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในดานตางๆมาดําเนินการ
วิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขการ
วิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนนี้จะชวยใหสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบถึงความเสี่ยง
ดานผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นสามารถกําหนดความสําคัญเรงดวนเชิงรุกในการปองกันการทุจริต การบริหารงานที่
โปรงใส ตรวจสอบได และการแกไขปญหาการกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐที่เปนปญหาสําคัญและพบบอย
นอกจากนี้ ยังบรรลุเปาหมายตามนโยบายสําคัญเรงดวนหรือภารกิจที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ อีกดวย
๑.๒ วัตถุประสงค
๑. เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมสุจิต และแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิดความคิดแยกแยะ
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
๒. เพื่อแสดงความมุงมั่นในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมภิบาล
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่รัฐไมใหเกิดการแสวงหาผลประโยชน
สวนตัวในตําแหนงหนาที่อันมิควรได โยชอบตามกฎหมายใหยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เปนแบบอยางที่ดียืนหยัดทํา
ในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม ถูกกฎหมาย โปรงใส และตรวจสอบได
๔. เพื่อสรางความเชื่อมั่นศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียและ
ประชาชน

บทที่ ๒
กรอบการประเมินความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน

๓

๑. กรอบการประเมินความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน
การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใชในองคกรจะชวยใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่ง
วาการดําเนินงานขององคกรจะไมมีการทุจริต มาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ เปนการควบคุมภายในตามแนวทางใหม ทํา
ใหมั่นใจวาระบบการควบคุมภายในที่ใชงานอยูทําหนาที่ไดอยางเหมาะสม แตละองคประกอบตองทํางานรวมกันอยาง
บูรณาการตั้งแตตนจนจบ หากมีประเด็นที่ยังออนแอ เปนจุดออน หรือไมเพียงพอจะตองรายงานและปอนกลับถึงผูที่
เกี่ยวของ และมีหนาที่ดําเนินการแกไขทันทีในกดรอบเวลาที่เหมาะสม
สิ่งที่เปนความเชื่อของ COSO๒๐๑๓คือ การเปลี่ยนแปลงของระบบควบคุมภายใน ควรจะสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางของธุรกิจ หรือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการ เปลี่ยนแปลง
กระบวนการดําเนินงานที่เคยดําเนินงานเองสูการวาจางผูใหบริการภายนอกดําเนินการแทนซึ่งตองทําให ขยายการ
กํากับควบคุมออกไปสูบุคลากรผูใหบริการภายนอก ดําเนินการแทนซึ่งตองทําใหขยายการกํากับควบคุมออก ไปสู
บุคลากรผูใหบริการภายนอกดวยการปรับกรอบแนวทางการควบคุมภายในจาก COSO ๑๙๙๒ สู COSO ๒๐๑๓ จึง
ทําให
(๑) กิจกรรมตางๆ มีการทบทวนระดับกลยุทธวาควรจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเปนการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในหรือไม
(๒) ทําใหกิจกรรมมีโอกาสในการบูรณาการและเชื่อมโยงหนาที่ในการคนหาความเสี่ยงและการ กํากับ
การปฏิบัติหนาที่ตามกฎเกณฑ (Compliance) ใหแทรกแซงในระหวางการดําเนินการธุรกรรมกิจกรรมให ชัดเจนขึ้น
(๓) ทําใหกิจกรรมตองมั่นใจวาระบบการควบคุมภายในตองทําให ๑ . มีอยู ๒. ปฏิบัติไดจริง ในการ
ทําหนาที่กํากับภาระงานตางๆภายในกิจการ
๒. กรอบแนวคิดการควบคุมภายใน
๑.องคกรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม
สภาพแวดลอม
๒.คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอการกำกับดูแล
๓.คณะกรรมการและฝายบริหารมีอำนาจสั่งการชัดเจน
๔.องคกรจูงใจรักษาไวและจูงใจพนักงาน
๕.องคกรผลักดันใหทุกตำแหนงรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน
การประเมินความเสี่ยง
๖.กำหนดเปาหมายชัดเจน
๗.ระบุและวิเคราะหความเสียงอยางครอบคลุม
๘.พิจารณาโอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจริต
๙. ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบตอการควบคุมภายใน
กิจกรรมการควบคุม
๑๐.ควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
๑๑.พัฒนาระบบเทคโนโลยีทใี ชในการควบคุม
๑๒.ควบคุมใหนโยบายสามารถปฏิบัติได
สารสนเทศเละการสื่อสาร
๑๓.องคกรมีขอมูลที่เกี่ยวของและมีคุณภาพ
๑๔.มีการสื่อสารขอมูลภายในองคกรใหควบคุมภายในดําเนินการตอไปได
๑๕.มีการสื่อสารกับหนวยงานภายนอกในประเด็นที่อาจกระทบตอการ
กิจกรรมการกำกับติดตามและ ๑๖.ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
ประเมินผล
๑๗. ประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในทันเวลาและ

๔
ทั้งนี้ องคประกอบการควบคุมภายในแตละองคประกอบและหลักการจะตองมีอยูจริงและปฏิบัติได
อีกทั้ง ทํางานอยางสอดคลองและสัมพันธกันจะทําใหการควบคุมภายในมีประสิทธิผล
สําหรับการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนนี้ จะเนนมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓
องคประกอบที่ ๒หลักการที่ ๘ในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตเปนหลัก
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๑.การระบุความเสี่ยง
๒.การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง
๓.เมทริกสระดับความเสี่ยง(หาคาความเสี่ยงรวม)
๔.การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
๕.แผนบริหารความเสี่ยง
๖.การจัดทํารายงานการเฝาระวังความเสี่ยง
๗.จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง
๘.การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง
๙.การรายงานผลการดำเนินงานแผนการบริหารความเสี่ยง
๓. กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมี ๔กระบวนการ ดังนี้
กรอบหรือกระบวนงาน
นิยาม
Corrective
แกไขปญหาที่เคยรับรูวาเกิดขึ้นสิ่งที่มีประวัติอยูแลวทำ
อยางไรจะไมใหเกิดอ
ซ ีก
Detective
เฝาระวังสอดสองติดตามพฤติกรรมเสี่ยงทำอยางไรจะ
ตรวจพบตองสอดสองตั้งแตแรกตั้งขอบงชี้บางเรืองที่
นาสงสัยทําการลดระดับความเสี่ยงหรือใหขอมูล
เบาะแสแกผูบริหาร
Preventive
ปองกันหลีกเลี่ยงพฤติกรรมนําไปสูการสุมเสี่ยงตอการ
กระทําผิดในสวนพฤติกรรมที่เคยรับรูวาเกิดมากอน
คาดหมายไดวามีโอกาสสูงทีจ่ ะเกิดอ
ซ ีก(Know
Factors)ทั้งที่รูวาทำไปมีความเสี่ยงตอการทุจริต
จะตองหลีกเลี่ยงดวยการปรับWorkFlowใหมไมเปิด
ชองวาใหการทุจริตเขามาไดอีก
Forecasting
การพยากรณประมาณการสิ่งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นและ
ปองกันปอวงปรามลวงหนาในประเด็นทีไมคุนเคยใน
สวนที่เปนปจจัยความเสี่ยงทีมาจากพยากรณประมาณ
การลวงหนาในอนาคต(Unknowfactors)
๔. องคประกอบทีท่ ำใหเกิดการทุจริต
ประกอบดวย Pressure/Incentive หรือ แรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิด
จากชองไขวของระบบตางๆ คุณภาพการควบคุม กํากับการควบคุมภายในขององคกรมีจุดออน และ Rationalization
หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทําตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)

๕. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ความเสี่ยงการทุจริตแบงออกเปน ๓ ดาน ดังนี้
๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานที่มีภารกิจ
ใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๕

๒. ความเสี่ยงทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่
๓. ความเสี่ยงทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (
ITA)
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การปองกันผลประโยชนทับซอน
๑. การระบุความเสี่ยง
๒. การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง
๓. เมทริกสระดับความเสี่ยง (หาคาความเสี่ยงรวม)
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
๕. แผนบริหารความเสี่ยง
๖. การจัดทํารายงานการเฝาระวังความเสี่ยง
๗. จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง
๘. การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง
๙. การรายงานผลการดําเนินงานแผนการบริหารความเสี่ยง
๖. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน
ขั้น ตอนการประเมิน ความเ สียงเ กีย วกับ ผลประโยชนทับซอนมี๙ขั้น ตอนด ังนี้๑ .การระบุความ
เสียง ๒.การวิเคราะหสถานะความเสีย ง ๓.เมทริกสระดับความเสียง(หาคาความเสียงรวม) ๔. การประเมินการ
ควบคุม ความเสี่ยง๕.แผนบริหารความเสี่ยง๖ .การจัดทำรายงานการเฝาระวั งความเสีย ง๗.จัดทำระบบการบริห าร
ความเสียง๘.การจัดทำรายงานการบริหารความเสียง๙.การรายงานผลการดำเนินงานแผนการบริหารความเสียง

๖

บทที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน
โรงพยาบาลสามเงา
การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลสามเงาไดกําหนด ขั้นตอนการ
ประเมินความเสี่ยง เพื่อดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนกระบวนงานที่จะ ประเมินความ
เสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนจากภาระงานดานภารกิจ สนับสนุนตาม อํานาจหนาที่ของ
โรงพยาบาล สามเงา จํานวน ๗กระบวนงาน ไดแก (๑) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ อาจเกิดผลประโยชนทับ
ซอนดานการจัดซื้อจัดจาง (๒) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน ทับซอนดานการจัดทํา
โครงการฝกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา (๓) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชนทับ
ซอนดานการเบิกจายคาตอบแทน (๔) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนดานการใชรถ
ทางราชการ (๕) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนดานการนําวัสดุอุปกรณทางราชการ
ไปใชในกิจการสวนตัว (๖) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชนทับซอนดานการการจายยา และ
เวชภัณฑที่มิใชยาเกินความจําเปน (๗) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนดานการ
สั่งซื้อยาเกินความจําเปนในการรักษาผูปวย ซึ่งมีความเสี่ยงตอ การเกิดทุจริตสูงจํานวน ๘ ขั้นตอน ใน ๙ ขั้นตอน
กําหนดขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงเพื่อดําเนินการ วิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผละ
ประโยชนทับซอนจากภาระงานดานภารกิจดาน สนับสนุน
สําหรับขั้นตอนที่ ๙ เปนการรายงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน ซึ่ง
จะดําเนินงานรายงานภายหลังจากดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน
โรงพยาบาล สามเงา ไดพิจารณาเลือกประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน ซึ่งจะดําเนินการรายงานภายหลังจากการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชนทับซอน
การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนจากภาระงานดาน
ภารกิจสนับสนุนตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไดนําประเด็นความเสี่ยงจากการ
ปฏิบัติงานตามคําสั่งสํานักงานงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๔๑๙๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได
ทําการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนจากภาระงานดานภารกิจดาน
สนับสนุน จํานวน ๒ กระบวนงาน และไดนําความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดผลประโยชนทับซอนมาทําการพิจารณา
(๑) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนดานการใชรถทางราชการ
(๒) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนดานการเบิกจายการเบิก
คาใชจายการเดินทางไปราชการ

๗

คาตอบแทน
การวิเคราะหความเสี่ยง “การขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในลักษณะที่เปนเวรหรือผลัด”เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
หมายถึง เปนกระบวนการเพื่อประเมินโอกาสและความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบุคคล/องคกร
หรือราชการที่ไดรับผลกระทบความเสี่ยงทั้งทางตรงและทางออม กับความเสี่ยงตามสภาวการณที่เกิดขึ้น อันเกิดจาก
ดานผลประโยชนทับซอน ไดแก ระดับโอกาสที่เกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบและระดับความเสี่ยงของ
การขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในลักษณะที่เปนเวรหรือผลัดของโรงพยาบาลสามเงา
กระบวนการประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยง
จําแนกประเภทของกิจกรรมของงาน
โอกาสเกิด และผลกระทบ
กําหนดความเสี่ยง
ตัดสินวาเปนความเสี่ยงที่ยอมรับได
หรือไม
เตรียมแผน

ทบทวนความเพียงพอของแผนปฏิบัติ
การ

๘

การใหนิยามผลกระทบ/ความรุนแรง
ผลกระทบ/ความรุนแรงจาก
ความเสี่ยง
สูงมาก Highly(๕)

สูง likely (๔)

ปานกลาง possible (๓)

นอย unlikely (๒)
นอยมาก Rare (๑)

นิยาม
บุคลากรมีการใชเวลาราชการไปในกิจกรรมสวนตัวมากกวา ๑ ชั่วโมง ,
และสงผลกระทบถึงงานบริการและงานบริหารอื่นๆขององคกรระดับมาก
เชนไมมีรถสงตอผูปวย หรือไดรับการรองเรียนเรื่องการใชรถราชการในงาน
สวนตัว เปนตน , ผิดระเบียบการใชรถราชการฯ ชัดเจน และรถเกิด
อุบัติเหตุ
บุคลากรมีการใชเวลาราชการไปในกิจกรรมสวนตัวมากกวา ๑ ชั่วโมง ,
และสงผลกระทบถึงงานบริการและงานบริหารอื่นๆขององคกรระดับมาก
เชนไมมีรถสงตอผูปวย หรือไดรับการรองเรียนเรื่องการใชรถราชการในงาน
สวนตัว เปนตน , ผิดระเบียบการใชรถราชการฯ ชัดเจน
เกิดความเสียหายแกองคกร/งานราชการขององคกร ลาชา คือการเสีย
คาใชจาย >๑๐๐ บาท/ครั้ง , บุคลากรมีการใชเวลาราชการไปในกิจกรรม
สวนตัวมากกวา ๑ ชั่วโมง , เริ่มสงผลกระทบถึงงานบริการและงานบริหาร
อื่นๆขององคกร , ผิดระเบียบการใชรถราชการฯ
เกิดความเสียหายแกองคกรนอย คือการเสียคาใชจายระหวาง ๕๑ – ๑๐๐
บาท/ครั้ง หรือเสียเวลาราชการไมถึง ๓๐ นาที/ครั้ง
เกิดความเสียหายแกองคกรนอยมาก คือการเสียคาใชจายระหวาง ๐- ๕๐
บาท/ครั้ง หรือเสียเวลาราชการไมถึง ๑๕ นาที/ครั้ง

ระดับความเสี่ยงจากตารางเมทริกซ
ซึ่งจัดแบงเปน ๔ สวน สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพื้นที่ ๔ สวน ใชเกณฑ ดังนี้
การแสดง
ระดับ
ระดับความเสี่ยง
ความหมาย
สี
คะแนน
สัญลักษณ
ความเสี่ยงสูงมาก
สีแดง
๑๗-๒๕ ระดับที่ไมสามารถยอมรับไดเปนตองเรงจัดการความ
เสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับไดทันที
ความเสี่ยงสูง
สีสม
๑๐-๑๖ ระดับที่ไมสามารถยอมรับไดโดยตองจัดการความเสี่ยง
เพื่อใหอยูในระดับที่ยอมรับไดตอไป
ความเสี่ยงปานกลาง
สีเหลือง
๔-๙
ระดับที่พอยอมรับได แตตองมีการควบคุม เพื่อปองกัน
ไมใหความเสี่ยงเคลื่อนยายไปยังระดับที่ยอมรับไมได
ความเสี่ยงต่ํา
สีเขียว
๑-๓
ระดับที่ยอมรับได โดยไมตองควบคุมความเสี่ยง ไมตอง
มีการจัดการเพิ่มเติม
๙
ผังประเมินความเสี่ยง (RiskAssessmentMatrix)

ความเสี่ยงที่ยอมรับได
ต่ํามาก/
นอยมาก

Risk Assessment
Matrix
ผลกระทบ/
ความรุนแรง

ความเสี่ยงที่ยอมรับไมได

ต่ํา/นอย ปานกลาง

สูง/บอย

สูงมาก/บอย
มาก

๑

๒

๓

๔

๕

สูงมาก

๕

๕

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

สูง

๔

๔

๘

๑๒

๑๖

๒๐

ปานกลาง

๓

๓

๖

๙

๑๒

๑๕

ต่ํา / นอย

๒

๒

๔

๖

๘

๑๐

ไมเปน สาระสําคัญ / ๑
นอยมาก

๑

๒

๓

๔

๕

ระดับความเสี่ยง
การใหนิยามโอกาส
โอกาสของในการเกิดความเสี่ยง

นิยาม

สูงมาก Highly(๕)

มีการปฏิบัติเชนนี้เปนประจํา >๘๐ %

สูง likely (๔)

มีการปฏิบัติเชนนี้บอยครั้ง

ประมาณ ๖๐ –๗๙ %

ปานกลาง possible (๓)

มีการปฏิบัติเชนนี้บางครั้ง

ประมาณ ๓๐ –๕๙ %

นอย unlikely (๒)

มีการปฏิบัติเชนนี้นอยครั้ง

ประมาณ ๑๐ –๒๙ %

นอยมาก Rare (๑)

มีการปฏิบัติเชนนี้โอกาสเกิดขั้นยาก

<๑๐ %

๑๐

วิเคราะห์ความเสี่ยงด้ านผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
(Risk Assessment for Conflict of Interest)
ประเด็นความเสี่ยง

ปั จจัยเสี่ยง

เจาหนาที่ไมปฏิบัติตามแนวทางและ
๑. บุคลากรเดินทางไปราชการ
ในชวงนอกเวลามาขึ้นปฏิบัติอยูเวร ขอตกลงการใชรถราชการสวนกลางที่
กําหนด
เรียกรับผลประโยชนซ้ําซอน

๒. เจาหนาที่ขึ้นปฏิบัติงานอยูเวรใช เจาหนาที่ไมปฏิบัติตามแนวทางและ
ขอตกลงการใชรถราชการสวนกลางที่
เวลาไปนวดแผนไทย
กําหนด

วัตถุประสงค์
เพื่อใหการขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการอยูเปนเวรเปนผลัดถูกตอง
ไมใหเกิดการแสวงหาผลประโยชน
สวนตัวในตําแหนงหนาที่อันมิควรได
โดยชอบตามระเบียบ หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไข การจาย
คาตอบแทนวาดวยการจายเงิน
คาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
ใหกับหนวยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ ๕)
เพื่อใหการขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการอยูเปนเวรเปนผลัดถูกตอง
ไมใหเกิดการแสวงหาผลประโยชน
สวนตัวในตําแหนงหนาที่อันมิควรได
โดยชอบตามระเบียบ หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไข การจาย
คาตอบแทนวาดวยการจายเงิน
คาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
ใหกับหนวยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ ๕)

การประเมินความเสี่ยงด้ านผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
โอกาส ผลกระทบ ระดับความ ลําดับความ
เสี่ยง
เสี่ยง
๓
๓
๑
๓
ต่ํา

๒

๓

๖

๖
ปานกลาง

๑๑

วิเคราะห์ความเสี่ยงด้ านผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
(Risk Assessment for Conflict of Interest)
ประเด็นความเสี่ยง
๓. เจาหนาที่ขึ้นปฏิบัติงานไมลง
นามขึ้นปฏิบัติงานในวันที่ขึ้น
ปฏิบัติงาน

ปั จจัยเสี่ยง

วัตถุประสงค์

เจาหนาที่ไมปฏิบัติตามแนวทางและ
ขอตกลงการใชรถราชการสวนกลางที่
กําหนด

เพื่อใหการขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการอยูเปนเวรเปนผลัดถูกตอง
ไมใหเกิดการแสวงหาผลประโยชน
สวนตัวในตําแหนงหนาที่อันมิควรได
โดยชอบตามระเบียบ หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไข การจาย
คาตอบแทนวาดวยการจายเงิน
คาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
ใหกับหนวยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ ๕)
เพื่อใหการขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการอยูเปนเวรเปนผลัดถูกตอง
ไมใหเกิดการแสวงหาผลประโยชน
สวนตัวในตําแหนงหนาที่อันมิควรได
โดยชอบตามระเบียบ หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไข การจาย
คาตอบแทนวาดวยการจายเงิน
คาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
ใหกับหนวยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ ๕)

๔. เจาหนาที่ไมปฏิบัติตามระเบียบ เจาหนาที่ไมปฏิบัติตามแนวทางและ
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการ ขอตกลงการใชรถราชการสวนกลางที่
จายคาตอบแทนวาดวยการจายเงิน กําหนด
คาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
ใหกับหนวยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕)

การประเมินความเสี่ยงด้ านผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
โอกาส ผลกระทบ ระดับความ ลําดับความ
เสี่ยง
เสี่ยง
๓
๓
๑
๓
ตํ่า

๓

๕

๑๕

๑๕
สูง

แนวทางการแกไขความเสี่ยง“การขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ”เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน
ลักษณะความเสี่ยง
๑. บุคลากรเดินทางไป
ราชการในวันเดียวชวง
นอกเวลามาขึ้นปฏิบัติงาน
อยูเวรเรียกรับ
ผลประโยชนทับซอน
๒. บุคลากรขึ้นปฏิบัติงาน
อยูเวรนอกเวลาใชเวลาอยู
เวรไปรับการนวดแผนไทย

แนวทางการควบคุม

๑. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจกับบุคลากรถึงระเบียบการเดินทางไปราชการและ
ระเบียบการจายคาตอบแทนฯและเนนย้ําหามปฏิบัติงานที่ซับซอนกัน รวมทั้งชี้แจงถึง
ฐานความผิดและบทลงโทษ
๒. ควบคุม กํากับ ติดตาม โดยหัวหนา งานสังกัดนั้น โดยสุมประเมินอยางนอยเดือน
ละ ๑ ครั้ง ปฏิบัติตามระเบียบในขอ ๑
๑. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจกับบุคลากรถึงระเบียบการขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและระเบียบการจายคาตอบแทนฯและเนนย้ําหามปฏิบัติงานที่ซับซอนกัน
รวมทั้งชี้แจงถึงฐานความผิดและบทลงโทษ
๒. ควบคุม กํากับ ติดตาม โดยหัวหนา งานสังกัดนั้น โดยสุมประเมินอยางนอยเดือน
ละ ๑ ครั้ง ปฏิบัติตามระเบียบในขอ ๑
๓. กําหนดบทลงโทษมีการรายงานผูบังคับบัญชาเมื่อพบการกระทําผิดเพื่อพิจารณา
บทลงโทษตามระเบียบการจายคาตอบแทนฯ
๓. บุคลากรขึ้นปฏิบัติงาน ๑. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจกับบุคลากรถึงระเบียบการขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลา
ไมลงนามขึ้นปฏิบัติงาน ราชการและระเบียบการจายคาตอบแทนฯและเนนย้ําหามปฏิบัติงานที่ซับซอนกัน
ทันทีเมื่อขึ้นกลับลงนาม รวมทั้งชี้แจงถึงฐานความผิดและบทลงโทษ
ยอนหลัง
๒. ควบคุม กํากับ ติดตาม โดยหัวหนา งานสังกัดนั้น โดยสุมประเมินอยางนอยเดือน
ละ ๑ ครั้ง ปฏิบัติตามระเบียบในขอ ๑
๓. กําหนดบทลงโทษมีการรายงานผูบังคับบัญชาเมื่อพบการกระทําผิดเพื่อพิจารณา
บทลงโทษตามระเบียบการจายคาตอบแทนฯ
๔. บุคลากรไมปฏิบัติตาม ๑. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจกับบุคลากรถึงระเบียบการขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลา
ระเบียบหลักเกณฑ
ราชการและระเบียบการจายคาตอบแทนฯและเนนย้ําหามปฏิบัติงานที่ซับซอนกัน
วิธีการ และเงื่อนไขการ รวมทั้งชี้แจงถึงฐานความผิดและบทลงโทษ
จายเงินคาตอบแทนวา
๒. ควบคุม กํากับ ติดตาม โดยหัวหนา งานสังกัดนั้น โดยสุมประเมินอยางนอยเดือน
ดวยการจายเงิน
ละ ๑ ครั้ง ปฏิบัติตามระเบียบในขอ ๑
คาตอบแทนเจาหนาที่ที่ ๓. กําหนดบทลงโทษมีการรายงานผูบังคับบัญชาเมื่อพบการกระทําผิดเพื่อพิจารณา
ปฏิบัติงานใหกับหนวย
บทลงโทษตามระเบียบการจายคาตอบแทนฯ
บริการในสังกัด กระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ ๕)

๑๒

๑๓

การใชรถราชการ
การวิเคราะหความเสี่ยง “การใชรถราชการ”เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
หมายถึง กระบวนการประเมินโอกาสและความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นกับบุคคล/องคกรหรืองานราชการ ที่ไดรับ
ผลกระทบ ทั้งทางตรงและทางออม กับความเสี่ยงตามสภาวการณที่เกิดขึ้น อันเกิดจากผลประโยชนทับซอน ของการ
ใชรถราชการ ของโรงพยาบาลสามเงา
กระบวนการประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยง
จําแนกประเภทของกิจกรรมของงาน
โอกาสเกิด และผลกระทบ
กําหนดความเสี่ยง
ตัดสินวาเปนความเสี่ยงที่ยอมรับได
หรือไม
เตรียมแผน

ทบทวนความเพียงพอของแผนปฏิบัติ
การ

๑๔
การใหนิยามผลกระทบ/ความรุนแรง
ผลกระทบ/ความรุนแรงจาก
ความเสี่ยง
สูงมาก Highly(๕)

สูง likely (๔)

ปานกลาง possible (๓)

นอย unlikely (๒)
นอยมาก Rare (๑)

นิยาม
บุคลากรมีการใชเวลาราชการไปในกิจกรรมสวนตัวมากกวา ๑ ชั่วโมง ,
และสงผลกระทบถึงงานบริการและงานบริหารอื่นๆขององคกรระดับมาก
เชนไมมีรถสงตอผูปวย หรือไดรับการรองเรียนเรื่องการใชรถราชการในงาน
สวนตัว เปนตน , ผิดระเบียบการใชรถราชการฯ ชัดเจน และรถเกิด
อุบัติเหตุ
บุคลากรมีการใชเวลาราชการไปในกิจกรรมสวนตัวมากกวา ๑ ชั่วโมง ,
และสงผลกระทบถึงงานบริการและงานบริหารอื่นๆขององคกรระดับมาก
เชนไมมีรถสงตอผูปวย หรือไดรับการรองเรียนเรื่องการใชรถราชการในงาน
สวนตัว เปนตน , ผิดระเบียบการใชรถราชการฯ ชัดเจน
เกิดความเสียหายแกองคกร/งานราชการขององคกร ลาชา คือการเสีย
คาใชจาย >๑๐๐ บาท/ครั้ง , บุคลากรมีการใชเวลาราชการไปในกิจกรรม
สวนตัวมากกวา ๑ ชั่วโมง , เริ่มสงผลกระทบถึงงานบริการและงานบริหาร
อื่นๆขององคกร , ผิดระเบียบการใชรถราชการฯ
เกิดความเสียหายแกองคกรนอย คือการเสียคาใชจายระหวาง ๕๑ – ๑๐๐
บาท/ครั้ง หรือเสียเวลาราชการไมถึง ๓๐ นาที/ครั้ง
เกิดความเสียหายแกองคกรนอยมาก คือการเสียคาใชจายระหวาง ๐- ๕๐
บาท/ครั้ง หรือเสียเวลาราชการไมถึง ๑๕ นาที/ครั้ง

ระดับความเสี่ยงจากตารางเมทริกซ
ซึ่งจัดแบงเปน ๔ สวน สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพื้นที่ ๔ สวน ใชเกณฑ ดังนี้
การแสดง
ระดับความเสี่ยง
ระดับ
สี
ความหมาย
คะแนน
สัญลักษณ
ความเสี่ยงสูงมาก
สีแดง
๑๗-๒๕ ระดับที่ไมสามารถยอมรับไดเปนตองเรงจัดการความ
เสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับไดทันที
ความเสี่ยงสูง
สีสม
๑๐-๑๖ ระดับที่ไมสามารถยอมรับไดโดยตองจัดการความเสี่ยง
เพื่อใหอยูในระดับที่ยอมรับไดตอไป
ความเสี่ยงปานกลาง
สีเหลือง
๔-๙
ระดับที่พอยอมรับได แตตองมีการควบคุม เพื่อปองกัน
ไมใหความเสี่ยงเคลื่อนยายไปยังระดับที่ยอมรับไมได
ความเสี่ยงต่ํา
สีเขียว
๑-๓
ระดับที่ยอมรับได โดยไมตองควบคุมความเสี่ยง ไมตอง
มีการจัดการเพิ่มเติม
๑๕

ผังประเมินความเสี่ยง (RiskAssessmentMatrix)
ความเปนไปได
ต่ํามาก/
นอยมาก

Risk Assessment
Matrix
ผลกระทบ/
ความรุนแรง

ต่ํา/นอย ปานกลาง

สูง/บอย

สูงมาก/บอย
มาก

๑

๒

๓

๔

๕

สูงมาก

๕

๕

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

สูง

๔

๔

๘

๑๒

๑๖

๒๐

ปานกลาง

๓

๓

๖

๙

๑๒

๑๕

ต่ํา / นอย

๒

๒

๔

๖

๘

๑๐

ไมเปน สาระสําคัญ / ๑
นอยมาก

๑

๒

๓

๔

๕

ระดับความเสี่ยง

การใหนิยามโอกาส
โอกาสของในการเกิดความเสี่ยง

นิยาม

สูงมาก Highly(๕)

มีการปฏิบัติเชนนี้เปนประจํา >๘๐ %

สูง likely (๔)

มีการปฏิบัติเชนนี้

ประมาณ ๖๐ – ๗๙ %

ปานกลาง possible (๓)

มีการปฏิบัติเชนนี้

ประมาณ ๓๐ – ๕๙ %

นอย unlikely (๒)

มีการปฏิบัติเชนนี้

ประมาณ ๑๐ – ๒๙ %

นอยมาก Rare (๑)

มีการปฏิบัติเชนนี้

<๑๐ %

๑๖

วิเคราะห์ความเสี่ยงด้ านผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
(Risk Assessment for Conflict of Interest)
ประเด็นความเสี่ยง

ปั จจัยเสี่ยง

วัตถุประสงค์

๑.พนักงานขับรถนํารถที่ใชขับ
ประจําวัน กลับไปรับประทาน
อาหารที่บานตนเอง

ผูขอใชรถปฏิบัติตามแนวทางและ
ขอตกลงการใชรถราชการสวนกลางที่
กําหนดไว

๒.พนักงานขับรถนํารถที่ใชขับ
ประจําวัน ไปใชขนสัมภาระ หรือ
รีบ-สงญาติตนเอง

ผูขอใชรถปฏิบัติตามแนวทางและ
ขอตกลงการใชรถราชการสวนกลางที่
กําหนดไว

เพื่อใหการใชรถราชการถูกตองตาม
ระเบียบการใชรถราชการสวนกลาง
ไมใหเกิดการแสวงหาผลประโยชน
สวนตัวในตําแหนงหนาที่อันมิควรได
โดยชอบตามกฎหมาย
เพื่อใหการใชรถราชการถูกตองตาม
ระเบียบการใชรถราชการสวนกลาง
ไมใหเกิดการแสวงหาผลประโยชน
สวนตัวในตําแหนงหนาที่อันมิควรได
โดยชอบตามกฎหมาย
เพื่อใหการใชรถราชการถูกตองตาม
ระเบียบการใชรถราชการสวนกลาง
ไมใหเกิดการแสวงหาผลประโยชน
สวนตัวในตําแหนงหนาที่อันมิควรได
โดยชอบตามกฎหมาย

๓. บุคลากรออกพื้นที่บริการ/เยี่ยม ผูขอใชรถปฏิบัติตามแนวทางและ
บานผูปวยเมื่อเสร็จภารกิจ สั่งให ขอตกลงการใชรถราชการสวนกลางที่
กําหนดไว
พนักงานขับรถไปสงเพื่อทํา
กิจกรรมสวนตัวในเขตพื้นที่ใกล
โรงพยาบาล(ภายในอําเภอสามเงา)

การประเมินความเสี่ยงด้ านผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
โอกาส ผลกระทบ ระดับความ ลําดับความ
เสี่ยง
เสี่ยง
๓
๑
๓
ตํ่า
๑
๒

๓

๖

ปานกลาง
๒

๒

๔

๘

ปานกลาง
๒

๑๗

วิเคราะห์ความเสี่ยงด้ านผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
(Risk Assessment for Conflict of Interest)
ประเด็นความเสี่ยง

ปั จจัยเสี่ยง

วัตถุประสงค์

๔. บุคลากรออกพื้นที่บริการ/เยี่ยม
บานผูปวยเมื่อเสร็จภารกิจ สั่งให
พนักงานขับรถไปสงเพื่อทํา
กิจกรรมสวนตัวในเขตพื้นที่นอก
อําเภอวังทอง หรือในอําเภอวังทอง
แตตําบลอื่นที่ไมใชตําบลวังทอง
๕. การใชรถราชการเพื่อบริการงาน
สวนตัว/เจาหนาที่ ที่ไมใชภารกิจ
ของโรงพยาบาล

ผูขอใชรถปฏิบัติตามแนวทางและ
ขอตกลงการใชรถราชการ
สวนกลางที่กําหนดไว

เพื่อใหการใชรถราชการถูกตองตามระเบียบ
การใชรถราชการสวนกลางไมใหเกิดการ
แสวงหาผลประโยชนสวนตัวในตําแหนง
หนาที่อันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย

ผูขอใชรถปฏิบัติตามแนวทางและ
ขอตกลงการใชรถราชการ
สวนกลางที่กําหนดไว

๖. การใชบิลน้ํามันเติมรถราชการ
ไปเติมรถสวนตัว

ผูขอใชรถปฏิบัติตามแนวทางและ
ขอตกลงการใชรถราชการ
สวนกลางที่กําหนดไว

๗. การนํารถราชการไปใชนอก
ภารกิจของโรงพยาบาล และเกิด
อุบัติเหตุ

ผูขอใชรถปฏิบัติตามแนวทางและ
ขอตกลงการใชรถราชการ
สวนกลางที่กําหนดไว

เพื่อใหการใชรถราชการถูกตองตามระเบียบ
การใชรถราชการสวนกลางไมใหเกิดการ
แสวงหาผลประโยชนสวนตัวในตําแหนง
หนาที่อันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย
เพื่อใหการใชรถราชการถูกตองตามระเบียบ
การใชรถราชการสวนกลางไมใหเกิดการ
แสวงหาผลประโยชนสวนตัวในตําแหนง
หนาที่อันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย
เพื่อใหการใชรถราชการถูกตองตามระเบียบ
การใชรถราชการสวนกลางไมใหเกิดการ
แสวงหาผลประโยชนสวนตัวในตําแหนง
หนาที่อันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย

การประเมินความเสี่ยงด้ านผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
โอกาส ผลกระทบ ระดับคะแนน ลําดับความ
เสี่ยง
๑
๔
๔
ตํ่า
๑

๓

๓

๙

ปากลาง
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๑๘
แนวทางการแกไขความเสี่ยง“การใชรถราชการ”เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน

ลักษณะความเสี่ยง

แนวทางการควบคุม

๑.พนักงานขับรถนํารถที่
ใชขับประจําวัน กลับไป
รับประทานอาหารที่บาน
ตนเอง

๑. ประขุมชี้แจง ทําความเขาใจ กับพนักงานขับรถ ถึงระเบียบการใชรถราชการฯและ
ย้ําเนนหามใชรถราชการในกิจกรรมสวนตัว รวมทั้งชี้แจงถึงฐานความผิดและ
บทลงโทษ
๒. ควบคุมกํากับ โดยการสุมประเมินอยางนองสัปดาหละ ๑ ครั้ง

๒.พนักงานขับรถนํารถที่
ใชขับประจําวัน ไปใชขน
สัมภาระ หรือรีบ-สงญาติ
ตนเอง

๑. ประขุมชี้แจง ทําความเขาใจ กับพนักงานขับรถ ถึงระเบียบการใชรถราชการฯและ
ย้ําเนนหามใชรถราชการในกิจกรรมสวนตัว รวมทั้งชี้แจงถึงฐานความผิดและ
บทลงโทษ
๒. ควบคุมกํากับ โดยการสุมประเมินอยางนองสัปดาหละ ๑ ครั้ง
๓. กําหนดบทลงโทษชัดเจน มีการราบงานผูบังคับบัญชาเมื่อพบการกระทําเพื่อ
พิจารณาบทลงโทษ
๑. ประขุมชี้แจง ทําความเขาใจ บุคลากร ถึงระเบียบการใชรถราชการฯและย้ําเนน
หามใชรถราชการในกิจกรรมสวนตัว รวมทั้งชี้แจงถึงฐานความผิดและบทลงโทษ
๒. จัดทําคูมือการใชรถราชการ ใชประจําทุกหนวยงานเพื่อการปฏิบัติที่ถูกตองตรง
ตามระเบียบการใชรถราชการฯ
๓. แจงระเบียบฯดังกลาวในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและแจงในวัน
ประชุมเจาหนาที่ประจําเดือน
๔. ย้ําเนนพนักงานขับรถยนต ไมอนุญาตนํารถออกนอกแผนที่กําหนด และกิจการ
สวนตัวของบุคลากรที่ขอใชรถ
๕. ประเมินผลจากบันทึกการใชรถประจําวัน
๑. ประขุมชี้แจง ทําความเขาใจ บุคลากร ถึงระเบียบการใชรถราชการฯและย้ําเนน
หามใชรถราชการในกิจกรรมสวนตัว รวมทั้งชี้แจงถึงฐานความผิดและบทลงโทษ
๒. จัดทําคูมือการใชรถราชการ ใชประจําทุกหนวยงานเพื่อการปฏิบัติที่ถูกตองตรง
ตามระเบียบการใชรถราชการฯ
๓. แจงระเบียบฯดังกลาวในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและแจงในวัน
ประชุมเจาหนาที่ประจําเดือน
๔. ย้ําเนนพนักงานขับรถยนต ไมอนุญาตนํารถออกนอกแผนที่กําหนด และกิจการ
สวนตัวของบุคลากรที่ขอใชรถ
๕. ประเมินผลจากบันทึกการใชรถประจําวัน/ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงแตละ
กิจกรรม
๖. ควบคุมกํากับ โดยการสุมประเมินอยางนองสัปดาหละ ๑ ครั้ง

๓. บุคลากรออกพื้นที่
บริการ/เยี่ยมบานผูปวย
เมื่อเสร็จภารกิจ สั่งให
พนักงานขับรถไปสงเพื่อ
ทํากิจกรรมสวนตัวในเขต
พื้นที่ใกลโรงพยาบาล
(ภายในอําเภอสามเงา)
๔. บุคลากรออกพื้นที่
บริการ/เยี่ยมบานผูปวย
เมื่อเสร็จภารกิจ สั่งให
พนักงานขับรถไปสงเพื่อ
ทํากิจกรรมสวนตัวในเขต
พื้นที่นอกอําเภอสามเงา
หรือในอําเภอสามเงาแต
ตําบลอื่นที่ไมใชตําบล
สามเงา

๑๙
แนวทางการแกไขความเสี่ยง“การใชรถราชการ”เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
(ตอ)
ลักษณะความเสี่ยง
๕. การใชรถราชการเพื่อ
บริการงานสวนตัว/
เจาหนาที่ ที่ไมใชภารกิจ
ของโรงพยาบาล

แนวทางการควบคุม

๑. ประขุมชี้แจง ทําความเขาใจ บุคลากร ถึงระเบียบการใชรถราชการฯและย้ําเนน
หามใชรถราชการในกิจกรรมสวนตัว รวมทั้งชี้แจงถึงฐานความผิดและบทลงโทษ
๒. จัดทําคูมือการใชรถราชการ ใชประจําทุกหนวยงานเพื่อการปฏิบัติที่ถูกตองตรง
ตามระเบียบการใชรถราชการฯ
๓. แจงระเบียบฯดังกลาวในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและแจงในวัน
ประชุมเจาหนาที่ประจําเดือน
๔. ย้ําเนนพนักงานขับรถยนต ไมอนุญาตนํารถออกนอกแผนที่กําหนด และกิจการ
สวนตัวของบุคลากรที่ขอใชรถ
๕. ประเมินผลจากบันทึกการใชรถประจําวัน/ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงแตละ
กิจกรรม
๖. ควบคุมกํากับ โดยการสุมประเมินอยางนองสัปดาหละ ๑ ครั้ง
๖. การใชบัตรการดเติม ๑. ประขุมชี้แจง ทําความเขาใจ กับพนักงานขับรถ ถึงระเบียบการใชรถราชการฯและ
น้ํามันเติมรถราชการ ไป ย้ําเนนหามนํารถสวนตัวมาเติมน้ํามันราชการเด็ดขาด รวมทั้งชี้แจงถึงฐานความผิด
เติมรถสวนตัว
และบทลงโทษฐานทุจริต ตองถูกลงโทษทางวินัยรายแรง อาจถึงไลออกจากราชการ
๒. ควบคุมกํากับ โดยการสุมประเมินอยางนองสัปดาหละ ๑ ครั้ง
๓. ตรวจสอบและประเมินผลการใชน้ํามันกับระยะทางบริการ ในบันทึกการใชรถ
ประจําวันวาสอดคลองกันหรือไม อยางไร
๔. ทําMOU รวมกับปมนํามันที่ใชบริการ เรื่องระเบียบการจายน้ํามันใหรถราชการ
เชน มีการตรวจสอบหลักฐานจากใบอนุมัติเติมน้ํามันลงนามโดยผูมีอํานาจ , มีการ
บันทึกหมายเลขทะเบียนรถทุกครั้งที่เติม รวมทั้งไมอนุญาตใหมีการนําภาชนะใส
น้ํามันโดยไมเติมกับรถราชการ เปนตน
๕. ลงโทษผูกระทําความผิดทางวินัยราชการ ตามฐานความผิด
๗. การนํารถราชการไปใช ๑. ประขุมชี้แจง ทําความเขาใจ บุคลากร ถึงระเบียบการใชรถราชการฯและย้ําเนน
นอกภารกิจของ
หามใชรถราชการในกิจกรรมสวนตัว รวมทั้งชี้แจงถึงฐานความผิดและบทลงโทษ
โรงพยาบาล และเกิด ๒. จัดทําคูมือการใชรถราชการ ใชประจําทุกหนวยงานเพื่อการปฏิบัติที่ถูกตองตรง
อุบัติเหตุ
ตามระเบียบการใชรถราชการฯ
๓. แจงระเบียบฯดังกลาวในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและแจงในวัน
ประชุมเจาหนาที่ประจําเดือน
๔. ย้ําเนนพนักงานขับรถยนต ไมอนุญาตนํารถออกนอกแผนที่กําหนด และกิจการ
สวนตัวของบุคลากรที่ขอใชรถ
๕. ประเมินผลจากบันทึกการใชรถประจําวัน/ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงแตละ
กิจกรรม
๖. ควบคุมกํากับ โดยการสุมประเมินอยางนองสัปดาหละ ๑ ครั้ง
๗. ใหความชวยเหลือเบื้องตนทั้งรถราชการและเจาหนาที่รวมทั้งคูกรณี(ถารพ.ผิด)
๘. รายงานอุบัติเหตุตามขั้นตอน และดําเนินการตาม พรบ.ละเมิดโดยขอคําปรึกษากับ
นิติกร จังหวัดใหถูกตองตามระเบียบราชการ

