รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
ดวยสถานการณปจจุบัน รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธจันทรโอชา ใหความสําคัญ
และ ผลักดันใหการปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติโดยการสงเสริมการบริหารราชการ แผนดินที่มี ธรร
มาภิบาล ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.๒๕60 – ๒๕๖4) คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ มีมติใหหนวยงานภาครัฐทุก หนวยงานเขา
ร ว มการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ ( Intergrity &
Transparency Assessment : ITA ) เพื่อใหการดําเนินงานดานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส เปนไป
อยางจริงจังตอเนื่อง สอดคลองกับนโยบายนายกรัฐมนตรีและกระทรวงสาธารณสุข ที่มุงเนนใหทุก หนวยใน
สังกัดดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ทุกหนวยงาน โดยใหหนวยงานภายใตสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข จัดสงขอมูลตามแบบสํารวจใชหลักฐานเชิง ประจักษ ( Evidencebased Intergrity &
Transparency Assessment ) ซึ่งการจัดทําขอมูลตามแบบสํารวจใชหลักฐานเชิงประจักษ (ITA) มีการมุงเนนใน
เรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอน และเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนยัง กําหนดเปนคําถามในแบบ
สํารวจใชหลักฐานเชิง ประจักษ (ITA) ซึ่งเจาหนาที่ในหนวยงานยัง ไมมีความรูความ เขาใจและตระหนักถึง
ความสําคัญในเรื่องปองกันและปราบปรามการทุจริตตามที่นโยบายของรัฐบาล ที่อาจทํา ใหการปฏิบัติงานตาม
หนาที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชนทับซอน
ปญหาอุปสรรค
เจาหนาที่ในหนวยงานมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหนาที่ที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน เพราะ
เจาหนาที่ ไมมีความรูความเขาใจในเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติหนาที่
แนวทางการแกปญหา
1. เห็นควรจัดประชุมใหความรูแกเจาหนาที่ในเรื่อง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการปองกัน
ผลประโยชน ทับซอน เพื่อใหความรู แกเจาหนาที่ในหนวยงานและปองกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหนาที่ที่อาจ
เกิด ผลประโยชนทับซอน
๒. เห็น จั ดทําคู มือบริหารจัดการเพื่ อปอ งกัน ผลประโยชนทับ ซอน เผยแพร ใหเจ าหน าที่ใ น
หน ว ยงาน เพื่ อ ให ค วามรู แ ก เ จ า หน า ที่ ใ นหน ว ยงานและป อ งกั น ความเสี่ ย งในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ที่ อ าจเกิ ด
ผลประโยชนทับซอน

การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบตั งิ านที่อาจเกิดผลประโยชนทบั ซอน
ประจําป 2563
โรงพยาบาลบานแพง
*********************************

1. ความเปนมา
ดวยโรงพยาบาลบานแพง ไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ประจําปง บประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อใหการปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สามารถ
นําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม โดยพิจารณาสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักร
ไทย(ฉับชั่วคราว)พ.ศ.557 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราช กฤษฎีกาวาดวย
หลัก เกณฑและวิ ธีการบริ หารกิจ การบา นเมื องที่ ดี พ.ศ.2546 ยุ ทธศาสตรช าติ วาด วยการ ปอ งกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) กําหนดใหปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการ ภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ รวมถึง คําสั่ง คณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการปองกันและแกไข ปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ไดมีคําสั่ง ใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือ
แนวทาง
ปองกันและแกปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการองหนวยงานองรัฐโดยมุงเนนการสราง ธรรมาภิ
บาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวังเพื่อสกัด กั้นมิให
เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบายคณะรัฐมนตรีที่พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลง
ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 อ10 เรื่องการสงเสริมการบริหารราชการ แผนดินที่มี
ธรรมาภิบาล รวมถึงมาตรการกระทรวงสาธารณสุข 3 ป 1 ค (ปลูกจิตสํานึก ปองกัน ปราบปราม เครือขาย)
2. หลักการและเหตุผล
การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสงวหา
ประโยชน สวนบุคคลโดยละเมิดตอกฎหมายและหลังจริยธรรมโดยการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ไปแทรกแซง
การใชดุลย พินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาที่ของรัฐ จนทําใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่
สาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความชอบ สงผลกระทบตอประโยชนสวนรวม ประกอบกับ
ทําใหผล ประโยชนของหนวยงาน องคกร สถาบัน สังคมตองสูญเสียไป โดยอาจอยูในรูปของผลประโยชนทาง
การเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม ฯลฯ อยางไรก็ตามทามกลางผูที่จงใจกระทําความผิดยัง
พบ ผูกระทําความผิดโดยไมเจตนาหรือกระโดยไมรูเปนจํานวนมาก นําไปสูการถูกกลาวหารองเรียนหรือถูก
ลงโทษ ดัง นั้น เรื่องผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยง กันระหวางผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชน
สวนรวม (Conflict of Interest : COI) จึงเปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบัน

การวิเคราะหความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงที่เปนระบบในการบริหาร
ปจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหายของการ
ปฏิบัติงานที่ อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณหรือขอเท็จจริงที่บุคคลไมวาจะเปนนักการเมือง
ขาราชการ พนักงานบริษัทหรือผูบริหาร เจาหนาที่ของรัฐ ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาที่สงผลกระทบตอ
สวนรวม ซึ่งอาจกระทําโดยรูตัวทั้งเจตนาและไมเจตนา และมีรูปแบบที่หลายไมจํากัดอยูที่ตัวเงินหรือทรัพยสิน
เทานั้น หมายความรวมถึงผลประโยชนอื่นๆที่ไมใชตัวเงินหรือทรัพยสินดวย
การวิเคราะหความเสี่ยงผลประโยชนทับซอนจึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงที่เปน
ระบบ ในการบริหารปจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดเหตุ โอกาส ที่จะทําใหเกิดความเสียหาย
จาก การปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตัวกับ
ผลประโยชน สวนรวมเปนสําคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงการทุจริต กลาวคือ ยิ่งมีสถานการณหรือสภาวการณ
ขัดกันของ ผลประโยชนมากเทาใดก็ยิ่งมีโอกาสกอใหเกิดหรือนําไปสูการทุจริตมากเทานั้น
3. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน(Risk Assessment for Conflict
of Interest)
การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนเปนการวิเคราะหระดับโอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบของ ความเสี่ยงตางๆเพื่อประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง ดําเนินการวิเคราะหและ
จัดลําดับความเสี่ยง โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานที่จะใชในการประเมินความเสี่ยงดานผลประโยชน
ทับซอนไดแก ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และ
ระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณนา ที่ไมสามารถระบุตัวเลขหรือ
จํานวนเงินที่ ชัดเจนได การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบวามีความเสียงหรือโอกาสที่จะเกการทุจริตหรือผลประโยชนทับซอนที่จําเปนตอง
ดําเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยงดังนี้

ลําดับ
ความเสี่ยง
1 - ผูบริหาร และเจาหนาที่ในหนวยงาน
ยัง ขาดความรู ความเขาใจ ที่ถูกตอง
เกี่ยวกับ การใชอํานาจหนาที่ในความ
รับผิดชอบไม ทราบวามีกฎ ระเบียบ
กฎหมาย หามไว อยางชัดเจนวาเปนกรณี
ผลประโยชนทับซอน
2

3

แนวทางจัดการ
- ประชาสัมพันธเผยแพรเพื่อ
สราง ความรู ความเขาใจ
ดาน กฎหมาย กฎระเบียบ
เรื่อง ผลประโยชนทับซอน
- จัดทําคูมือแนวทาง
ปฏิบัติงาน ใหแกเจาหนาที่
เพื่อปองกัน ผลประโยชนทับ
ซอน
- การเขาไปมีสวนรวมในการตรวจสอบ - เปดโอกาสใหประชาชน
การ ใชอํานาจยังถูกจํากัด
บุคลากร ภายในไดมีสวนรวม
ในการตรวจสอบ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจางของ
โรงพยาบาลบานแพง
- การขาดจิตสํานึกรวมในการเสริมสราง - สงเสริมใหมีการปลูกฝง
สังคมแหงคุณธรรมแหงคุณธรรม
คานิยม และ จิตสํานึกดาน
คุณธรรม จริยธรรมใหกับ
เจาหนาที่ทุกระดับ
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- การขาดจิตสํานึกรวมในการเสริมสราง
สังคมแหงคุณธรรม

- สงเสริมใหมีการบริหาร
ราชการตาม หลักธรรม
มาภิบาล
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- สังคมยังยึดตัดกับกระแสบริโภคนิยมให - สรางเครือขายเขามามี
สวนรวมในการ ปรับเปลี่ยน
คุณคากับความรวยและคนมีอํานาจ
ทัศนคติที่ไมทนตอการ
อิทธิพล
ทุจริต

การบริหารจัดการ
- จัดทําคูมือผลประโยชน
ทับซอน
- ปรับปรุงคูมือผลประโยชน
ทับซอนใหมีความรวบรัด
และเขาใจ งายพรอม
เผยแพรแกบุคลากรใน
โรงพยาบาลบานแพงทราบ
ทุกอยาง
- เปดโอกาสใหเปน
คณะกรรมการ ตรวจการ
จางโครงการกิจกรรมที่
ดําเนินการ
- จัดโครงการสัมมนาให
ความรู เกี่ยวกับเรื่อง
ผลประโยชนทับซอน
ธรรมาภิบาลแกบุคลากรใน
โรงพยาบาลบานแพง
- จัดกิจกรรมรณรงคให
บุคลากร ภายในแสดงพลัง
ตอตานการทุจริต ทุก
รูปแบบ
- ระดมความรวมมือจาก
บุคลากร ทุกระดับสราง
กระแสสังคมที่ไมทน ตอ
การคอรรัปชั่นผานสื่อสังคม
ออนไลน

3.1 การบริหารจัดการ ตามหลัก 4 ประการ สําหรับจัดการผลประโยชนทับซอน ประกอบดวย
1. ปกปองผลประโยชนสาธารณะ คือ เจาหนาที่ตองตัดสินใจภายในกรอบกฎหมาย และ
นโยบายตาม ขอบเขตหนาที่รับผิดชอบโดยไมใหมีผลประโยชนสวนตนมาแทรกแซง
2. สนับสนุนความโปรงใส และพรอมรับผิด คือ กําหนดขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจน และ
เปดเผยให ประชาชนทราบ รวมถึงเปดโอกาสใหตรวจสอบ

3. สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคล และปฏิบัติตนเปนแบบอยาง คือ เจาหนาที่ตองระบุ
ผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติและจัดการกับเรื่องสวนตัวเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาใหมากที่สุดโดยฝายบริหาร ตอง
รับผิดชอบเกี่ยวกับการสรางระบบปองกันพรอมกําหนดนโยบาย
4. สรางวัฒนธรรมองคกร คือ ผูบริหารตองสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายที่ชวยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้น
3.2 แนวทางการปองกันการเกิดผลประโยชนทับซอน
1. ปรับปรุงนโยบาย มาตรการ ใหรัดกุม ชัดเจน ลดโอกาสที่จะใชอํานาจเพื่อประโยชนสวนตน
2. คอยสังเกต ประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงตอการเกิดผลประโยชนทับซอนอยางมีระบบใน
กรณีที่มี เหตุการณเกิดขึ้นอาจใชทั้งการติดตั้งกลองวงจรปด และการใชสายสืบภายใน
3. ลดโอกาสการเกิดผลประโยชนทับซอน โดยวิธีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อปองกันการ
รวมกลุมหรือ syndicate
4. ตรวจสอบพฤติกรรมของเจาหนาที่ระดับบริหารเนื่องจากมีแนวโนมที่จะเกิดผลประโยชนสูง
5. มีระบบพิจารณาคัดเลือกผูทําหนาที่ดูแลเรื่องการเงินทุกระดับเปนพิเศษและควรให
ตรวจสอบ พฤติกรรมร่ํารวยผิดปกติ
6. ควรมีการศึกษาวิจัยอยางแทจริงในกลุมงานที่มีปญหาเรื่องผลประโยชนทับซอนสูง
7. ควรมีการทดสอบเรื่องความซื่อตรงของขาราชการ บุคลากร ในหนวยงานเปนครั้งคราว
8. ทําการสํารวจทัศนคติของประชาชน และผูมารับบริการ เพื่อประเมินผลการทํางานและการ
คอรรัปชั่น

