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กาหนดกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลบ้านตาขุนเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถ
ป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านตาขุน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อานาจในตาแหน่ง หน้าที่ไปแทรกแซง
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐจนทาให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
ของส่วนรวม หรือการจัดการประมูลทรัพย์สินของรัฐเพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพวกพ้อง ฯลฯ ทาให้
ผลประโยชน์ ห ลั กขององค์กร หน่ ว ยงาน ต้องสู ญเสี ยไป ทั้ง ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการ
ให้ บ ริ ก าร ความเป็ น ธรรมในสั ง คมจนน าไปสู่ ก ารถูก กล่ าวหาร้อ งเรีย น เรื่ องทุจ ริต หรื อถู กลงโทษทางอาญา
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of
interests : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐ จึงควรสร้างความตระหนักและหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เพื่อนามาสู่การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยม การสร้างจิตสานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ และ
พนักงานของรัฐในการทางานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการ
เป็นสาคัญ
โรงพยาบาลบ้ านตาขุน ได้ดาเนินการวิเคราะห์ ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน
COSO (The Committee of Sponsoring Organizatons of the Tread way Commission) เป็นกรอบการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่ อนามากาหนดกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของโรงพยาบาลบ้านตาขุน
1.2 แนวความคิดในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ความเสี่ยง (Risk) คือ การวัดความสามารถ ที่จะดาเนินการให้วัตถุประสงค์ ของงานประสบ
ความสาเร็จ ภายใต้การตัดสินใจ งบประมาณ กาหนดเวลา และข้อจากัดด้านเทคนิคที่เผชิญอยู่ ความเสี่ยงจึงอาจ
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอน และความจากัดของทรัพยากร การจัดการความเสี่ยง หรือ
การบริหารความเสี่ยง (Risk management) คือ การจัดการความเสี่ยง ทั้งในกระบวนการในการระวิเคราะห์
(Risk analysis) ประเมิน (Risk assessment) ดูแลตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับ กิจกรรมหน้าที่
และกระบวนการทางาน เพื่อให้องค์การลดความเสียหายจากความเสี่ยงมากที่สุด อันเนื่องมาจากภัยที่องค์กรต้อง
เผชิญในช่วงใดเวลาหนึ่ง หรือเรียกว่า อุบัติภัย (Accident)

-2ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน์ (conflict of interest) คือ สถานการณ์
หรื อ การกระท าที่ บุ ค คลผู้ ด ารงต าแหน่ ง อั น เป็ น ที่ ไ ว้ ว างใจ ( เช่ น ทนายความ นั ก การเมื อ ง ผู้ บ ริ ห าร หรื อ
ผู้ อ านวยการของบริ ษั ท เอกชน หรื อ หน่ ว ยงานรั ฐ ) เกิ ด ความขั ด แย้ ง ขึ้ น ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตั ว กั บ
ผลประโยชน์ทางวิชาชีพ (professional interests) อันส่งผลให้ เกิดปัญหาที่เขาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
เป็นกลาง / ไม่ลาเอียงผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น อาจส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจที่มีต่อบุคคลผู้นั้น ว่าเขาจะ
สามารถปฏิบัติงานตามตาแหน่งให้อยู่ในครรลองของคุณธรรมจริยธรรมได้มากน้อยเพียงใด
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ ความ
เสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทาให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์
หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาส
ก่อให้เกิดหรือนาไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น
สามารถจาแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ ที่กาหนด
ไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์
โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ขององค์กร
2. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการดาเนินโครงการ
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทาให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์
หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่
สอดคล้องกับขั้นตอนการดาเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การ
ควบคุม และการจัดทารายงานเพื่อนามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้อง กับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบัง คับต่างๆ รวมถึงการทานิติกรรมสัญญา การร่าง
สัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดาเนินงาน

-31.3 วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่ว นตัวในตาแหน่ งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดียืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และประชาชน
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
การวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งด้ า นผลประโยชน์ ทั บซ้ อ น เป็น การวิเ คราะห์ ร ะดับ โอกาสที่ จ ะเกิ ด
ผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ย ง และดาเนินการวิเคราะห์ และ
จัดลาดับความเสี่ยง โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับ
ความเสี่ยง ทั้งนี้ กาหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมู ลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือ
จานวนเงินที่ชัดเจนได้
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่เกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คาอธิบาย
มีโอกาสเกิดขึ้นประจา
มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (บุคลากร)
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่เกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คาอธิบาย
ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา จากผล
คูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความ
เสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กาหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ระดับ
โอกาสที่เกิด
1
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)
2
ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)
3
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)
4
ความเสี่ยงระดับต่า (Low Risk : L)

ช่วงคะแนน
15-25 คะแนน
9-14 คะแนน
4-8 คะแนน
1-3 คะแนน

-5ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกาหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ
พิจารณาจัดระดับความสาคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ
(Likelihood x Impact)
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ
จัดแบ่ง ดังนี้
ระดับความเสี่ยง

คะแนนระดับความเสี่ยง

มาตรการกาหนด

การแสดงสีสัญลักษณ์

ต่า (Low)

1–3 คะแนน

ยอมรับความเสี่ยง

สีเขียว

ปานกลาง (Medium)

4–8 คะแนน

ยอมรับความเสี่ยง แต่มี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง

สีเหลือง

เสี่ยงสูง (High)

9-14 คะแนน

มีมาตรการลดความเสี่ยง

สีส้ม

เสี่ยงสูงมาก (Extreme)

15-25 คะแนน

มีมาตรการลดและประเมินซ้า
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง

สีแดง

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

1

5

10

15

20

25

2

4

8

12

16

20

3

3

6

9

12

15

4

2

4

6

8

10

1

2

3

4

5

2

3

4

5

5

1

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
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2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
โรงพยาบาลบ้านตาขุน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภาระกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด ใน
ตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทาให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน
โรงพยาบาลบ้านตาขุน สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสุราษฎร์ธ านี จึงกาหนดความเสี่ยงที่
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จานวน 4 ประเด็นหลัก ที่มีความเสี่ยงต่อการกระทาผิดวินัยข้าราชการพลเรือน
ประกอบด้วย
1. การจัดหาพัสดุ เนื่องจากหากพบขั้นตอนการกระทาที่ไม่โปร่งใส หรือการกระทาผิด หรือละ
เว้น หรือประมาท จะส่งผลเสียต่อองค์กรในภาพรวม รวมถึงการบริหารงานในขั้นตอนภายในองค์กร และอาจ
รวมถึงเอื้อประโยชน์ให้ซึ่งกันและกันของเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงาน ที่ติดต่อราชการ ซึ่งส่งผลเสียหาย
ต่อภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง
2. การจั ดทาโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสั มมนา เช่น ขออนุมัติโครงการใน
ลักษณะของการจัดอบรม ซึ่งในโครงการมีการระบุค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รวมทั้งมีค่าอาหาร
กลางวันสาหรับผู้เข้ารับการอบรมหรือประชุม โดยในการจัดอบรมหรือประชุมไม่มีการเลี้ยงค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม รวมทั้งอาหารกลางวัน หรือเลี้ยงไม่ครบตามจานวนที่ขออนุมัติดาเนินการ แต่เจ้าของโครงการมีการเบิก
ค่าใช้จ่ายตามที่ได้รับอนุมัติในโครงการ
3. การเบิกค่าตอบแทน เนื่องจากสาเหตุบุคลากรมีการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ซึ่งมีการมาปฏิบัติงานไม่ครบตามจานวนเวลาที่กาหนด หรือมาปฏิบัติงานแต่ไม่เกิดผลการปฏิบัติงานจริง
หรือการออกไปทาธุระส่วนตัวนอกสถานที่ในช่วงการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใน
เรื่องของการรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอันเป็นเท็จให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนที่ไม่ควรได้รับ
4. การใช้ร ถราชการ เช่น การใช้รถยนต์ส่ว นกลางเป็นพาหนะในการเดินทางไปร่วมงานศพ
กรณีดังกล่าวถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 กระทาการ
ทุจริตและใช้อานาจหน้าที่มิชอบก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงินหรือทรัพย์สินของทางราชการ โดยอาศัยโอกาสที่
ตนมีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
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2.3 ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลบ้านตาขุน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประเด็นความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

(1) การจัดหาพัสดุ การจัดหาพัสดุไม่เป็นไป
ตามระเบียบที่เกีย่ วข้อง มี
การแบ่ง ซื้อแบ่งจ้าง และ
แสวงหา ผลประโยชน์
ส่วนตัวใน ตาแหน่งหน้าที่

(2) การจัดทา
โครงการฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ประชุม และ
สัมมนา
(3) การเบิก
ค่าตอบแทน

(4) การใช้รถ
ราชการ

การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการไม่เป็นไปตามที่
จ่ายจริง
การเบิกค่าตอบแทนการ
ปฏิบัตินอกเวลาราชการ
และในวันหยุดราชการ ไม่
เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
1.การใช้รถราชการไม่
ถูกต้องตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ. 2523 และ
ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.ผู้ใช้รถราชการละเลยการ
ปฏิบัติตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ. 2523 และ
ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การจัดหาพัสดุ ภาครัฐโดย
การซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือ
โดย วิธีอื่นใดให้สอดคล้องกับ
ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธี
ปฏิบัติ และ มติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องรวมถึง ดาเนินการตาม
เกณฑ์การ ประเมินคณุธรรมและ
ความ โปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency
Assessment : ITA)
เพื่อให้การจัดโครงการฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายถูกต้อง ไม่
เกิดการแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัว
เพื่อให้การเบิกค่าตอบแทนการ
ปฏิบัตินอกเวลาราชการและใน
วันหยุดราชการ เป็นไปตาม
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง ไม่เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
เพื่อให้การใช้รถราชการเป็นตาม
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องและป้องกัน
การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

การประเมินความเสีย่ งด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
โอกาส ผลกระทบ
ระดับ
ลาดับ
ความเสีย่ ง ความเสีย่ ง
2
2
4
3
(ปานกลาง)

2

2

4
(ปานกลาง)

3

1

2

2
(ต่า)

4

1

2

2
(ต่า)

4
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2.4 การจัดทาแผนภูมิความเสี่ยง

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

1
2

5
(1),(2)

10

ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

15

20

25

4

8

12

16

20

3

3

6

9

12

15

4

(3),(4)

2

4

6

8

10

1

2

3

4

5

1

2

3

5

4

ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

5

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญ
ของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของ ความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ตามตาราง ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
การจัดหาพัสดุ
การจัดทาโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
การเบิกค่าตอบแทน
การใช้รถราชการ

จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ลาดับ 3 (ปานกลาง = 4 คะแนน)
ลาดับ 3 (ปานกลาง = 4 คะแนน)
ลาดับ 2 (ต่า = 2 คะแนน)
ลาดับ 2 (ต่า = 2 คะแนน)

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดลาดับของความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับ ซ้อน เพื่อเป็น การป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐมีการตรวจสอบได้ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตาแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดย
ชอบตามกฎหมาย ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย
โปร่งใส และตรวจสอบได้ โรงพยาบาลบ้านตาขุนจึงนาผลที่ได้จากการวิเคราะห์มากาหนดมาตรการ วิธีการควบคุม
เพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนดังนี้
1. นาประเด็นหรือปัจจัยที่อาจเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาจัดทากรอบแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลบ้าน
ตาขุน ประจาปีงบประมาณ 2563 ต่อไป
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2. จัดทาแบบฟอร์มป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบ้านตาขุน มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
และผลประโยชน์ทับซ้อน
3. จัดทาสมุดบันทึกตรวจสอบการใช้รถยนต์ราชการเพื่อให้การใช้รถยนต์ราชการเป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

