รายงานการวิเคราะห์ความเสีย่ ง
เกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านทีอ่ าจเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อนประจาปี
2562

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
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รายงานการวิเคราะห์ความเสีย่ งเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านทีอ่ าจเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อนประจาปี 2562
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
**************************
1. ความเป็นมา
ด้วยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เป็นหน่วยงานที่ให้ความสาคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ และเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2550 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) กาหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึก ในการรักษาศักดิ์ศรีความ
เป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริห ารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ รวมถึง คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้มีคาสั่งให้ทุกส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐกาหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วน
ราชการของหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี
ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาล รวมถึงมาตรการกระทรวงสาธารณสุข 3ป 1ค (ปลูกจิตสานึก ป้องกัน ปราบปราม เครือข่าย)
2. หลักการและเหตุผล
การมี ผ ลประโยชน์ทั บซ้อนถือเป็นการทุ จ ริตคอร์รัป ชั่นประเภทหนึ่ง เนื่องจากเป็นการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนบุคคล โดยละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อานาจในตาแหน่ง หน้าที่ ไปแทรกแซง
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ จนทาให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิ ส ระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่ง ผลกระทบต่อประโยชน์ส าธารณะ
ส่วนรวม และท าให้ผ ลประโยชน์ห ลัก ขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญ เสียไป โดยผลประโยชน์
ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการและความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่า
อื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามผู้ที่จงใจกระทาความผิด อาจจะมี
ผู้กระทาความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจานวนมาก จนนาไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียน
เรื่องทุจ ริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับ ซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิด
ของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้นและยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล และเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องที่มีความสาคัญดังกล่าวข้างต้น ในเกณฑ์การประเมินความ
โปร่ง ใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จึง ได้มี การประเมินในด้านการต่อต้านการทุจ ริตในองค์ก ร
เกี่ยวกับการดาเนินงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อกาหนด
มาตรการสาคัญในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทาผิดวินัย
ของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ นอกจากนี้ ยั ง น าความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านที่ อ าจเกิ ด ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น
ที่ได้นี้มากาหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ต่อไป
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3. คาจัดกัดความ
3.1 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการใด ๆ ตามอานาจหน้าที่ เพื่อประโยชน์
ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือการดาเนินการที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับตนหรือพวกพ้อง ทาให้
การใช้อานาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สจุ ริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ โดยการกระทาที่ เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น
1) การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ และผลจากการรับ ผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจในการ
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
2) การทาธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา
3) การท างานหลั ง จากออกจากต าแหน่ ง สาธารณะหรื อ หลั ง เกษี ย ณ โดยใช้ อิ ท ธิ พ ลหรื อ
ความสัมพันธ์จากที่เคยดารงตาแหน่งในหน่วยงานนั้นหาประโยชน์จากหน่วยงาน
4) การทางานพิเศษโดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ
5) การรู้ข้อมูลภายในแล้วนาข้อมูลไปหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น
6) การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน
7) การนาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง
ดังนั้น การดาเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงานจึงเป็นมาตรการอย่างหนึ่ง
ที่จะช่วยส่ง เสริม ให้หน่วยงานสามารถป้องกั นการทุจริตได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานจะมีการวิเคราะห์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดาเนินงานของหน่วยงานหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
และจะต้องมี ก ารสร้างระบบเพื่ อ ป้อ งกั นเรื่องผลประโยชน์ทั บ ซ้อนหรือการขัดกั นของผลประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งจะต้องมีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกั นผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมกับการให้
องค์ความรู้จากคู่มือดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ
ปลูกฝังและปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้มีความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์
ส่วนตัวออกจากเรื่องประโยชน์ส่วนรวมได้
3.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร ปัจจัยและ
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เ กิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิ ด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
 ประเภทของความเสี่ยงแบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1) ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการดาเนินงานขององค์กร
การกาหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน
2) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ
การเงินที่ใช้ในการดาเนินการโครงการนั้น ๆ
3) ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operation Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน
โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรในการปฏิบัติงาน
4) ความเสีย่ งด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) หรือ (Event Risk) คือความ
เสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือ
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
 สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ
1) ปัจ จัยภายนอก เช่น นโยบายของผู้บริห าร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ
เปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การ
ควบคุมกากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น

หน้า 4
2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ
สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น
4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
กระบวนการวิเ คราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจ จัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลด
มูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่ อาจเกิดผลประโยชน์ทั บซ้อนหรือความขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ อันเกี่ยวเนื่ องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต
กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกัน ของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมาก
เท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนาไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า
ความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่จาเป็นต้องดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงมี
ดังนี้
ลาดับ
ความเสีย่ งหรือ
แนวทางการบริหารจัดการ/
ที่
โอกาสทีจ่ ะเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน
แนวทางการป้องกันปัจจัยเสีย่ ง
1. เจ้าหน้าที่ บุคลากรในหน่วยงานยังขาดความรู้
- จั ด ท าคู่ มื อ แนวทางปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ป้ อ งกั น
ความเข้าใจที่ ถูก ต้อ งเกี่ ยวกั บ การใช้อานาจหน้า ที่ ผลประโยชน์ทับซ้อน
ในความรั บ ผิ ด ชอบ ไม่ ท ราบว่ า มี ก ฎ ระเบี ย บ - จัดประชุม อบรม ประชาสัม พันธ์ก ฎหมาย กฎ
ก ฎห ม า ย ห้ า ม ไ ว้ อ ย่ า ง ชั ด เ จ น ว่ า เ ป็ น ก ร ณี ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
2. การมี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ ใน - เปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากร หรื อ ประชาชนทั่ ว ไป
โรงพยาบาล
เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการตรวจสอบการด าเนิ น
กิจ กรรม เช่น การจัดซื้ อจัดจ้าง, การดาเนินการ
ตามโครงการต่าง ๆ ของโรงพยาบาล
3. การขาดจิ ต ส านั ก ในการเสริ ม สร้ า งสั ง คมแห่ ง - ส่งเสริมให้มีการบริหารราชการตามหลัก
คุณธรรม
ธรรมาภิบาล
- จั ด กิ จ กรรมเพื่อ ให้ บุ คลากรภายในหน่ ว ยงาน
ตระหนักถึงความสาคัญในการต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ
4. การรับผลประโยชน์จากตาแหน่งหน้าที่/
- ยึดถือและปฏิบัติตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จ
การได้รับ ของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการ พระยุพราชปัว เรื่อง นโยบายโรงพยาบาลคุณธรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
อย่างเคร่งครัด
5 การนารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว
มีการควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่าย โดยกาชับ
เจ้าหน้าที่ให้ล งบันทึกการใช้รถยนต์อย่างเคร่งครัดและ
และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง

หน้า 5
6

การรับของขวัญของกานัลจากบริษัทต่างๆ

1.บริษัทต่างๆต้องมีการยื่นในเสนอราคาก่อน
2.ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตาม
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอย่างเคร่งครัด
3.การจัดระบบเฝ้าระวังตรวจจับประเด็นความเสี่ยง
4.มีระบบการสอบสวนหาสาเหตุและมาตรการ
ควบคุมป้องกัน
5.การดาเนินงานตามมาตรการและป้องกันไม่ให้
เกิดซ้า

5. แนวทางป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
5.1 ปรับปรุงนโยบาย มาตรการให้รัดกุม ชัดเจน ลดโอกาสที่จะใช้อานาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน
5.2 สังเกต ประเมินพฤติกรรมความเสีย่ งต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีระบบในกรณีทมี่ ีเหตุการณ์เกิดขึน้
เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด การจัดตั้งกลุ่มเพื่อตรวจสอบการดาเนินงานภายในหน่วยงาน เป็นต้น
5.3 มีระบบพิจารณาคัดเลือกผู้ทาหน้าที่ดูแลและตรวจสอบเรื่องการเงินของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพื่อสังเกตความ
ผิดปกติทางการเงินของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือการกู้ยืมเงิ นนอกระบบ หรือ
พฤติกรรมร่ารวยผิดปกติ
5.4 ทาการสารวจทัศนคติของประชาชน หรือผู้มารับบริการ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและโอกาสที่จะเกิด
การคอรัปชั่น

(นายกิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

