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คานา
โรงพยาบาลสุ ไหงโก-ลก ได้ดาเนินการวิเคราะห์ ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน coso ๒๐๑๓ (the committee of sponsoring Organization of the
tread commission) เพื่อกาหนดมาตรการสาคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้และแก้ไขปัญหาการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสาคัญและอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยัง
น าความเสี่ ย งที่เกิดจากการปฏิบั ติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทั บซ้อน มากาหนดเป็นคู่มือป้องกันการเกิดผล
ประโยชน์ ทับ ซ้อน เพื่อให้ บ รรลุ เป้ าหมายตามนโยบายส าคัญเร่งด่ว นหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
(Agenda Base)

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

-1บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ หลักการและเหตุผล
การมีผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้อ นถื อเป็ นการทุ จริต คอร์ รั ป ชั่ นประเภทหนึ่ง เพราะเป็น การแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการ
ใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทาให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในหน้าที่สาธารณะ ขาด
ความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ สาธารณะของส่วนรวมและทา
ให้ผลประโยชน์หลักขององค์กรหน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไปโดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูป
ของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่นๆ ตลอดจนโอกาสใน
อนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทาความผิดยังพบผู้กระทาความผิด
โดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวเป็นจานวนมาก จนนาไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือการ
ลงโทษทางอาญาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
(Conflictof interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศอีกด้วย
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ดาเนินวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยวิเคราะห์ ความเสี่ ยงเกี่ย วกับ การปฏิบัติงานที อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและ
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิดความเสี ยหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนัก การเมืองข้าราชการ
พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอานาจหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งหน้าที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และ
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทานั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา
และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ไม่ใช่ในรูป
ตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้า ไปดารงตาแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอานาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วน
เสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการ โดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม
เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติการกระทาแบบนี้เป็นการกระทาที่ผิด
ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

-2การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็น
ระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิดความเสียหาย
จากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็นสาคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของ
การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนาไปสู่การทุจริต
มากเท่านั้น
สามารถจาแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธ
กิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ และ
การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้าง
องค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร
2. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผล
การปฏิ บั ติ ง าน ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้น เป็ น ความเสี่ ยงเนื่ อ งจากระบบงานภายในขององค์ กร/กระบวนการ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิประสิทธิผลในการดาเนิน
โครงการ
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน เช่นการบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทาให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็น
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่พอเพียง และไม่สอดคล้องกับ
ขั้นตอนการดาเนินการเป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการ
จัดทารายงานเพื่อนามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ Compliance ( Risk : C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่ทันสมัยหรือ
ความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทานิติกรรมการร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุม
การดาเนินงาน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นาเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มาดาเนินการ
วิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COCO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบถึงความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นสามารถกาหนดมาตรการสาคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การ
บริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทาผิดวินั ยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสาคัญและ
พบบ่ อ ย นอกจากนี้ ยั ง บรรลุ เ ป้ า หมายตามนโยบายส าคั ญ เร่ ง ด่ ว นหรื อ ภารกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเป็ น พิ เ ศษ
(AgendaBased) อีกด้วย
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๑. เพื่อสร้างสื บทอดวัฒ นธรรมสุ จริต และแสดงเจตจานงสุ จริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัวในตาแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัด
ทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้
4. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชน
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กรอบการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
1. กรอบการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
การนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่ง
ว่า การดาเนินงานขององค์กรจะไม่มีการทุจริต มาตรฐาน COSO 2013 เป็นการควบคุมภายในตามแนวทางใหม่
ทาให้ มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่ใช้งานอยู่ ทาหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม แต่ละองค์ประกอบต้องทางาน
ร่วมกันอย่างบูรณาการตั้งแต่ต้นจนจบ หากมีประเด็นที่ยังอ่อนแอ เป็นจุดอ่อน หรือไม่เพียงพอ จะต้องรายงานและ
ป้อนกลับถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีหน้าที่ดาเนินการแก้ไขทันทีในกรอบเวลาที่เหมาะสม
สิ่งที่เป็นความเชื่อของ COSO 2013 คือการเปลี่ยนแปลงของระบบควบคุมภายใน ควรจะสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของธุรกิจ หรือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการดาเนินงานที่เคยดาเนินงานเองสู่การว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอกดาเนินการแทน ซึ่งต้องทาให้ขยายการ
กากับควบคุมออกไปสู่บุคลากรผู้ให้บริการภายนอกดาเนินการแทน ซึ่งต้องทาให้ขยายการกากับควบคุมออกไปสู่
บุคลากรผู้ให้บริการภายนอกด้วยการปรับกรอบแนวทางการควบคุมภายในจาก COSO 1992 สู่ COSO 2013
จึงทาให้
(1)กิ จ กรรมต่ า ง ๆ มี ก ารทบทวนระดั บ กลยุ ท ธ์ ว่ า ควรมี ก ารเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ เป็ น การปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในหรือไม่
(2) ทาให้กิจกรรมมีโอกาสในการบูรณาการ และเชื่อมโยงหน้าที่ในการค้นหาความเสี่ยงและการกากับ
การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ให้แทรกแซงในระหว่างการดาเนินการธุรกรรมกิจกรรมให้ชัดเจน
ขึ้น
(3) ทาให้กิจกรรมต้องมั่นในว่าระบบการควบคุมภายใน ต้องทาให้ 1. มีอยู่ 2.ปฏิบัติได้จริง ในการทา
หน้าที่กากับภาระงานต่าง ๆ ภายในกิจการ
2. กรอบแนวคิดการควบคุมภายใน
สภาพแวดล้อม
1. องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม
2. คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกากับดูแล
3. คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอานาจสั่งการชัดเจน
4. องค์กรจูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน
5. องค์กรผลักดันให้ทุกตาแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน
การประเมินความเสี่ยง
6. กาหนดเป้าหมายชัดเจน
7. ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม
8. พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
9. ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน
กิจกรรมการควบคุม
10. ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
11. พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม
12. ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้
สารสนเทศและการสื่อสาร
13. องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ
14. มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้ควบคุมภายในดาเนินการต่อไปได้
15. มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน

-5กิจกรรมการกากับ ติดตาม และ 16. ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
ประเมินผล
17. ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม
ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้องมีอยู่จริง และปฏิบัติได้ อีกทั้งทางาน
อย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จะทาให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล
สาหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะเน้นมาตรฐาน COSO 2013
องค์ประกอบที่ 2 หลักการที่ 8 ในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตเป็นหลัก
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
1. การระบุความเสี่ยง
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (หาค่าความเสี่ยงรวม)
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
5. แผนบริหารความเสี่ยง
6. การจัดทารายงานการเฝ้าระวังความเสี่ยง
7. จัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง
8. การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
9. การรายงานผลการดาเนินงานแผนการบริหารความเสี่ยง
3. กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการดังนี้
กรอบหรือกระบวนการ
นิยาม
Corrective
แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิดขึ้น สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทาอย่างไรจะไม่ให้เกิดซ้าอีก
Detective
เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทาอย่างไรจะตรวจพบ ต้องสอดส่องตั้งแต่
แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัย ทาการลดระดับความเสี่ยง หรือให้ข้อมูลเบาะแส
แก่ผู้บริหาร
Preventive
ป้องกัน หลีกเลี่ยงพฤติกรรมนาไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทาผิดในส่วนพฤติกรรมที่
เคยรับรู้ว่าเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้าอีก (Know Factors) ทั้ง
ที่รู้ว่าทาไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Work Flow ใหม่
ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก
Forecasting
การพยากรณ์ประมาณการสิ่ งที่อาจจะเกิดขึ้น และป้องกันป้องปราม ล่ ว งหน้าใน
ประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการ
ล่วงหน้าในอนาคต (Unknow factors)
4. องค์ประกอบที่ทาให้เกิดการทุจริต
ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดัน หรือแรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิด
จากช่ อ งไขว้ ข องระบบต่ า ง ๆ คุ ณ ภาพการควบคุ ม ก ากั บ การควบคุ ม ภายในขององค์ ก รมี จุ ด อ่ อ น และ
Rationalization หรือการหาเหตุผลสนับสนุนการกระทาตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)

-65. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ความเสี่ยงการทุจริตแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยที่มีภารกิจให้บริการประชาชน
อนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558)
2. ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
3. ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ตามกรอบการประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (ITA)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
1. การระบุความเสี่ยง
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (หาค่าความเสี่ยงรวม)
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
5. แผนบริหารความเสี่ยง
6. การจัดทารายงานการเฝ้าระวังความเสี่ยง
7. จัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง
8. การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
9. การรายงานผลการดาเนินงานแผนการบริหารความเสี่ยง
6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน มี 9 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การระบุความเสี่ยง
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (หาค่าความเสี่ยงรวม) 4. การประเมินการควบคุม
ความเสี่ยง 5. แผนบริหารความเสี่ยง 6. การจัดทารายงานการเฝ้าระวังความเสี่ยง 7. จัดทาระบบการบริหารความ
เสี่ยง 8. การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง 9. การรายงานผลการดาเนินงานแผน การบริหารความเสี่ยง
Download ได้ทาง http://www.stopcorruption.go.th/index.php/mail/p_detail/page/427
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การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้กาหนดขั้นตอน
การประเมินความเสี่ยง เพื่อดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน กระบวนงานที่จะประเมิน
ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากภาระงานด้านภารกิจสนับสนุนตามอานาจ
หน้าที่ของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จานวน 7 กระบวนงาน ได้แก่ (1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติ งานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง (2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผล ประโยชน์ทับซ้อน
ด้านการจัดทาโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงานและสัมมนา (3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน (4) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนด้านการใช้รถทางราชการ (5) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการนาวัสดุ
อุปกรณ์ทางราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว (6) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ด้านการจ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเกินความจาเป็น (7) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับ ซ้อนด้านการสั่ งซื้อยาเกินความจ าเป็นในการรักษาผู้ป่ว ย ซึ่งมีความเสี่ ยงต่อการเกิดการทุจริต จานวน 8
ขั้นตอนใน 9 ขั้นตอน กาหนดขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงเพื่อดาเนิน การวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากภาระงานด้านภารกิจสนับสนุน
สาหรับขั้นตอนที่ 9 เป็นการรายงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่ง
จะดาเนินงานรายงานภายหลังจากดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้พิจารณาเลือกประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผล
ประโยชน์ ทับ ซ้อน ซึ่งจะดาเนิ นการรายงานภายหลั งจากการดาเนินการตามแผนบริห ารความเสี่ ยง เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
การประเมินความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากภาระงาน ด้าน
ภารกิจสนับสนุนตามอานาจหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยได้นาประเด็นความเสี่ยงจากการ
ปฏิบัติงานตามคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 4195/2561 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ได้ทา
การประเมินความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จากภาระงานด้านภารกิจสนับสนุน
จานวน 5 กระบวนงาน และได้นาความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนมาทาการพิจารณาและวิเคราะห์
ความเสี่ยงเพิ่มอีก 2 กระบวนงาน ซึ่งเป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรของทางราชการโดยมีความ
เสี่ยง
(1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง
(2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทาโครงการฝึกอบรม
ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา
(3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
(4) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติ งานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถทางราชการ

-8(5) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการนาวัสดุ อุปกรณ์ทาง
ราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว
(6) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจ่ายยา และเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาเกินความจาเป็น
(7) ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการสั่ งซื้อยาเกินความ
จาเป็นในการรักษาผู้ป่วย
ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนด้าน
(1) การจัดซื้อ จัดจ้าง
(2) การจัดทาโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา
(3) การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
(4) การใช้รถทางราชการ
(5) การนาวัสดุ อุปกรณ์ทางราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว
(6) การจ่ายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเกินความจาเป็น
(7) การสั่งซื้อยาเกินความจาเป็นในการรักษาผู้ป่วย
ชื่อกระบวนการ
(1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง
(2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทาโครงการ
ฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา
(3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
(4) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติ งานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถทาง
ราชการ
(5) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการนาวัสดุ อุปกรณ์
(6) ทางราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว
(7) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจ่ายยา และ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเกินความจาเป็น
(8) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการสั่งซื้อยาเกินความ
จาเป็นในการรักษาผู้ป่วย
ชื่อหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
นางสาวศศิธร เทพกาเนิด

-9ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
ตารางที่ 1 ระบุความเสี่ยง (Know factor และ Unknow Factors)
ลา
ดับ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ
ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง
- มีโอกาสเกิดความเสี่ยง เนื่องจากผู้รับผิดชอบหน้าที่ในการจัดซื้อ จัดหาพัสดุ และผู้ทาหน้าที่ในการบริหารคลังพัสดุ
- การสั่งซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ จากญาติสายตรง (บิดา มารดา ญาติ)
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทา โครงการฝึกอบรม
ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา
ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง
- ผู้รับผิดชอบโครงการฯ : การเบิก – การจ่ายค่าอาหาร กรณีไม่มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ การเงิน การคลัง
อาจมีโอกาสเสี่ยงในการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และอาจทาให้เกิดการหาผลประโยชน์ให้ตัวเองได้ทั้ง
ที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง
- การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ : บางครั้งอาจไม่ได้ทาบันทึกเพื่อชี้แจงเหตุผลความจาเป็นใน
การขอปฏิบัติงานดังกล่าว อาจทาให้ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่สมเหตุ สมผล และการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับ
ความจาเป็นเร่งด่วน ตามความจริง อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าแรงของโรงพยาบาลที่สูงขึ้น
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถทางราชการ
ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง
- การขอใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม
- การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จแก่โรงพยาบาล ในด้านการซ่อมบารุง ดูแล รักษารถทางราชการ
- การจัดทาข้อมูลการใช้รถทางราชการเป็นเท็จ
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัตงิ านที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการนาวัสดุอุปกรณ์ทางราชการไปใช้
ในกิจการส่วนตัว
ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง
- บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการดูแล ควบคุมวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจ่ายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
เกินความจาเป็น
ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง
- มีการจัดหาบุคคลมารับยาแทนหลาย ๆ ราย เพื่อนายาที่ได้จากแพทย์สั่งไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจของตนเอง
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการสั่งซื้อยา เกินความจาเป็นใน
การรักษาผู้ป่วย
ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง
- เจ้าหน้าที่ / ผู้ที่มีหน้าทีส่ ั่งจ่ายยา ทาการสั่งยาเกินความจาเป็น เนือ่ งจากมีความสนิทสนมกับผู้แทนจาหน่ายยาของ
บริษัทเป็นการส่วนตัว ซึ่งอาจมีผลประโยชน์ร่วมกันเชิงธุรกิจ

ประเภทความเสี่ยงการ
ทุจริต
Know Unknow
factor
factor
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ดับ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
ตารางที่ 2 แสดงสถานะความเสี่ยง
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ ขั้นตอน
ย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง
- มีโอกาสเกิดความเสี่ยง เนื่องจากผู้รับผิดชอบหน้าที่ในการจัดซื้อ จัดหาพัสดุ และผู้ทาหน้าที่ในการ
บริหารคลังพัสดุ
- การสั่งซื้อพัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ จากญาติสายตรง (บิดา มารดา ญาติ)
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทา โครงการ
ฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา
ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง
- ผู้รับผิดชอบโครงการฯ : การเบิก – การจ่ายค่าอาหาร กรณีไม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบการเงิน
การคลัง อาจมีโอกาสเสี่ยงในการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ ยวข้อง และอาจทาให้เกิดการหา
ผลประโยชน์ให้ตัวเองได้ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง
- การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ : บางครั้งอาจไม่ได้ทาบันทึกเพื่อชี้แจงเหตุผลความ
จาเป็ น ในการขอปฏิ บั ติ งานดั งกล่ าว อาจท าให้ ก ารเบิ กจ่ า ยค่ า ตอบแทนไม่ ส มเหตุ สมผล และการ
ปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับความจาเป็นเร่งด่วนตามความจริง อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าแรงของ
โรงพยาบาลที่สูงขึ้น
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถทางราชการ
ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง
- การขอใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม
- การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จแก่โรงพยาบาล ในด้านการซ่อมบารุง ดูแล รักษารถทางราชการ
- การจัดทาข้อมูลการใช้รถทางราชการเป็นเท็จ
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการ นาวัสดุ อุปกรณ์
ทางราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว
ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง
- บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการดูแล ควบคุมวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
กระบวนการความเสี่ ยงเกี่ย วกับ การปฏิบั ติ งานที่ อาจเกิ ด ผลประโยชน์ ทับ ซ้ อนด้ านการจ่ ายยา และ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเกินความจาเป็น
ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง
- มีการจัดหาบุคคลมารับยาแทนหลาย ๆ ราย เพื่อนายาที่ได้จากแพทย์สั่งไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจของ
ตนเอง
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการสั่งซื้อยาเกินความ
จาเป็นในการรักษาผู้ป่วย
ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง
- เจ้าหน้าที่/ ผู้ที่มีหน้าที่สั่งจ่ายยา ทาการสั่งยาเกินความจาเป็น เนื่องจากมีความสนิทสนมกับผู้แทน
จาหน่ายยาของบริษัทเป็นการส่วนตัว ซึ่งอาจมีผลประโยชน์ร่วมกัน เชิงธุรกิจ

เขียว

เหลือง

ส้ม

















แดง

-11ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix)
ตารางที่ 3 Scoring ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ
ลา
ดับ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ
ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง
- มีโอกาสเกิดความเสี่ยง เนื่องจากผู้รับผิดชอบหน้าที่ในการจัดซื้อ จัดหาพัสดุ และผู้ทาหน้าที่ใน
การบริหารคลังพัสดุ
- การสั่งซื้อพัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ จากญาติสายตรง (บิดา มารดา ญาติ)
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทา
โครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา
ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง
- ผู้รับผิดชอบโครงการฯ : การเบิก – การจ่ายค่าอาหาร กรณีไม่มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ
การเงิน การคลัง อาจมีโอกาสเสี่ยงในการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และอาจทา
ให้เกิดการหาผลประโยชน์ให้ตัวเองได้ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง
- การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ : บางครั้งอาจไม่ได้ทาบันทึกเพื่อชี้แจง
เหตุผลความจาเป็นในการขอปฏิบัติงานดังกล่าว อาจทาให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่สมเหตุ
สมผล และการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับความจาเป็นเร่งด่วนตามความจริง อาจส่งผลกระทบ
ต่อต้นทุนค่าแรงของโรงพยาบาลที่สูงขึ้น
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถทาง
ราชการ ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง
- การขอใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
- การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จแก่โรงพยาบาล ในด้านการซ่อมบารุง ดูแล รักษารถทางราชการ
- การจัดทาข้อมูลการใช้รถทางราชการเป็นเท็จ
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการนาวัสดุ
อุปกรณ์ทางราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว
ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง
- บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการดูแล ควบคุมวัสดุ อุปกรณ์ทางราชการ นาวัสดุและอุปกรณ์
ดังกล่าวไปใช้เพื่อการส่วนตัว เช่น นาวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจ่ายยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเกินความจาเป็น ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง
- มีการจัดหาบุคคลมารับยาแทนหลาย ๆ ราย เพื่อนายาที่ได้จากแพทย์สั่งไปใช้ประโยชน์ทาง
ธุรกิจของตนเอง
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการสั่งซื้อยา
เกินความจาเป็นในการรักษาผู้ป่วย
ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง
- เจ้าหน้าที่ / ผู้ที่มีหน้าที่สั่งจ่ายยา ทาการสั่งยาเกินความจาเป็น เนื่องจากมีความสนิทสนมกับ
ผู้แทนจาหน่ายยาของบริษัทเป็นการส่วนตัว ซึ่งอาจมีผลประโยชน์ร่วมกันเชิงธุรกิจ

ระดับความ
จาเป็นของการ
เฝ้าระวัง
321

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ
321

ค่าความ
เสี่ยงรวม
จาเป็น
x รุนแรง

3

2

6

3

2

6

3

3

9

2

2

4

2

2

4

2
2

2
2

4
4

2

3

6

1

2

2

2

1

4

-12ตารางที่ 3.1 ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง
ลาดับ

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

1.

กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหา
พัสดุ
ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง
- มีโอกาสเกิดความเสี่ยง เนื่องจากผู้รับผิดชอบหน้าที่ในการจัดซื้อ จัดหาพัสดุ และผู้ทาหน้า
ที่ในการบริหารคลังพัสดุ
- การสั่งซื้อพัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ จากญาติสายตรง (บิดา มารดา ญาติ)
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทา
โครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา
ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง
- ผู้รับผิดชอบโครงการฯ : การเบิก – การจ่ายค่าอาหาร กรณีไม่มีความรู้ ความเข้าใจใน
ระเบียบการเงิน การคลัง อาจมีโอกาสเสี่ยงในการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และอาจทาให้เกิดการหาผลประโยชน์ให้ตัวเองได้ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทน
ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง
- การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ : บางครั้งอาจไม่ได้ทาบันทึก เพื่อ
ชี้แจงเหตุผลความจาเป็นในการขอปฏิบัติงานดังกล่าว อาจทาให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่
สมเหตุ สมผล และการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับความจาเป็นเร่งด่วนตามความจริง อาจ
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าแรงของโรงพยาบาลที่สูงขึ้น
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถ
ทางราชการ ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง
- การขอใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.
2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
- การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จแก่โรงพยาบาล ในด้านการซ่อมบารุง ดูแล รักษารถทางราชการ
- การจัดทาข้อมูลการใช้รถทางราชการเป็นเท็จ
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการนา
วัสดุ อุปกรณ์ทางราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว
ขัน้ ตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง
- บุค ลากรที่รั บผิ ดชอบด้า นการดูแ ล ควบคุ มวัส ดุ อุป กรณ์ท างการแพทย์ไ ปใช้ใ นเรื่อ ง
ส่วนตัว
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจ่าย
ยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเกินความจาเป็น
ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง
- มีการจัดหาบุคคลมารับยาแทนหลาย ๆ ราย เพื่อนายาที่ได้จากแพทย์สั่งไปใช้ประโยชน์
ทางธุรกิจของตนเอง
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการสั่งซื้อ
ยาเกินความจาเป็นในการรักษาผูป้ ่วย
ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง
- เจ้าหน้าที่ / ผู้ที่มีหน้าที่สั่งจ่ายยา ทาการสั่งยาเกินความจาเป็น เนื่องจากมีความ สนิท
สนมกับผู้แทนจาหน่ายยาของบริษัทเป็นการส่วนตัว ซึ่งอาจมีผลประโยชน์ร่วมกันเชิงธุรกิจ

2.

3.

4.

5.

6.

7.

กิจกรรมหรือขั้นตอน
หลัก (MUST)

กิจกรรมหรือขั้นตอน
รอง (SHOILD)

-



-

-

-



-

-

-

-13ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balance Scorecard
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุม่ เป้าหมาย Customer/User
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process
ผลกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth

1

2
X
X
X
X
X

X

3
X
X
X

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control matrix Assessment)
ตารางที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ
ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง
- มีโอกาสเกิดความเสี่ยง เนื่องจากผู้รับผิดชอบหน้าที่ในการจัดซื้อ จัดหาพัสดุ และ
ผู้ทาหน้าที่ในการบริหารคลังพัสดุ
- การสั่งซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ จากญาติสายตรง (บิดา มารดา ญาติ)
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทาโครงการ
ฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา
ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง
- ผู้รับผิดชอบโครงการฯ : การเบิก – การจ่ายค่าอาหาร กรณีไม่มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบการเงิน
การคลัง อาจมีโอกาสเสี่ยงในการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และอาจทาให้เกิดการหา
ผลประโยชน์ให้ตัวเองได้ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน
ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง
- การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ : บางครั้งอาจไม่ได้ทาบันทึกเพื่อชี้แจงเหตุผล
ความจาเป็นในการขอปฏิบัติงานดังกล่าว อาจทาให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่สมเหตุ สมผล และการ
ปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกั บความจาเป็นเร่งด่วนตามความจริง อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าแรงของ
โรงพยาบาลที่สูงขึ้น
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถทางราชการ
ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง
- การขอใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
- การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จแก่โรงพยาบาล ในด้านการซ่อมบารุง ดูแล รักษารถทางราชการ
- การจัดทาข้อมูลการใช้รถทางราชการเป็นเท็จ
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้าน
การนาวัสดุอุปกรณ์ทางราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว
ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง
- บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการดูแล ควบคุมวัสดุ อุปกรณ์ทางราชการนาวัสดุและอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้
เพื่อการส่วนตัว เช่น นาวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัว

คุณภาพ
การจัดการ

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ค่าความ ค่าความเสี่ยง
ค่าความ
เสี่ยงระดับ
ระดับปาน
เสี่ยง
ต่า
กลาง
ระดับสูง

ดี

-

-

ปานกลาง

ดี

-

-

ปานกลาง

พอใช้

-

-

สูง 9

ดี

-

-

ปานกลาง

ดี

-

-

ปานกลาง

ดี
ดี

-

-

ปานกลาง
ปานกลาง

พอใช้

-

-

ปานกลาง

-14ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

คุณภาพ
การจัดการ

กระบวนการความเสี่ย งเกี่ ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจ่ายยา และ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเกินความจาเป็น
ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง
- มีการจัดหาบุคคลมารับยาแทนหลาย ๆ ราย เพื่อนายาที่ได้จากแพทย์สั่งไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจของ
ตนเอง
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการสั่งซื้อยาเกินความ
จาเป็นในการรักษาผู้ป่วย
ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง
- เจ้าหน้าที่ / ผู้ที่มีหน้าที่สั่งจ่ายยา ทาการสั่งยาเกินความจาเป็น เนื่องจากมีความสนิทสนมกับผู้แทน
จาหน่ายยาของบริษัทเป็นการส่วนตัว ซึ่งอาจมีผลประโยชน์ร่วมกันเชิงธุรกิจ

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ค่าความ ค่าความเสี่ยง
ค่าความ
เสี่ยงระดับ
ระดับปาน
เสี่ยง
ต่า
กลาง
ระดับสูง

ดี

-

-

ต่า

ดี

-

-

ปานกลาง

หมายเหตุ : ดี คือ จัดการได้ทันที
พอใช้ คือ บางครั้งยังจัดการไม่ได้
อ่อน คือ จัดการไม่ได้
ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง
ตารางที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
ลาดับ
แผนบริหารความเสี่ยง
มาตรการป้องกันการทุจริต
1. กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทา
โครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา
ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง
- ผู้รับผิ ดชอบโครงการฯ : การเบิก – การจ่ายค่ าอาหาร กรณี ไม่มีความรู้ ความเข้ าใจใน - งานการเงินทบทวน และให้ความรู้เพื่อสร้าง
ระเบียบการเงิน การคลัง อาจมีโอกาสเสี่ยงในการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ความเข้าใจแก่ผู้เขียนโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
และอาจทาให้เกิดการหาผลประโยชน์ให้ตัวเองได้ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ
- รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ วิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งที
เกิดขึ้น หลังการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่
เกี่ยวข้อง
- กาหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อให้เหมาะสม
เพื่ อ ลดหรื อ ขจั ด ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ใน
อนาคต
2. กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการนาวัสดุ
อุปกรณ์ทางราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว
ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง
- บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการดูแล ควบคุมวัสดุ อุปกรณ์ทางราชการนาวัสดุและอุปกรณ์ - มีการทาทะเบียนควบคุมการใช้งานและการ
ดังกล่าวไปใช่เพื่อการส่วนตัว เช่น นาวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
เบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
- สร้างจิตสานึกที่ดีให้กับบุคลากร
- มีกลไกตรวจสอบที่ใช้ได้จริง

-15ขั้นตอนที่ 6 การจัดทารายงานผลการเฝ้าระวัง
ตารางที่ 6 รายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
ลาดับ
1.

2.

มาตรการป้องกันการทุจริต
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนด้านการจัดทาโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา
ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง
- กลุ่มงานการเงินทบทวน และให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้เขียน
โครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- รวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น หลังการให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง
- กาหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อให้เหมาะสม เพื่อลดหรือขจัดความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนด้านการนาวัสดุ อุปกรณ์ทางราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว
ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง
- มีการทาทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
- สร้างจิตสานึกที่ดีให้กับบุคลากร
- มีกลไกตรวจสอบที่ใช้ได้จริง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

สถานะความเสีย่ ง
เขียว
เหลือง
แดง

- มีโอกาสที่ผู้จดั ทาโครงการ
ฝึกอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน
และสัมมนา อาจจะทาให้เกิด
การหาผลประโยชน์ให้ตัวเอง
ได้ ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ

- มีโอกาสที่บุคลากรจะนาวัสดุ
อุปกรณ์ทางราชการไปใช้เพื่อ
การส่วนตัว





หมายเหตุ : สีแดง หมายถึง เกินกว่าการยอมรับ
สีเหลือง หมายถึง เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้
สีเขียว หมายถึง ยังไม่เกิดการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
ขั้นตอนที่ 7 จัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง
ตารางที่ 7 จัดทาระบบความเสี่ยง
7.1 สถานะสีแดง Red เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
ความเสีย่ งการทุจริต
(สถานะสีแดง)
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้าน
การจัดทา โครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา
ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง
- มีโอกาสที่ผู้จัดทาโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน และสัมมนา อาจจะทา
ให้เกิดการหาผลประโยชน์ให้ตัวเองได้ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้าน
การนาวัสดุ อุปกรณ์ทางราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว
ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง
- บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการดูแล ควบคุมวัสดุ อุปกรณ์ทางราชการนาวัสดุและ
อุปกรณ์ดังกล่าวไปใช่เพื่อการส่วนตัว เช่น นาวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ไปใช้ใน
เรื่องส่วนตัว

มาตรการการป้องกันการทุจริต
(เพิ่มเติม)

- สร้ า งเครื อ ข่ า ยเขต ภายในจั ง หวั ด เพื่ อ เป็ น พี่ เ ลี้ ย งในการให้
คาปรึกษา ในกรณีจัดทาโครงการฝึกอบรม และกรณีต่าง ๆ

- สร้างกลไกการตรวจสอบที่ใช้ได้จริง
- กาหนดรูปแบบในการสุ่มตรวจสอบความถูกต้อง โปร่งใสในการทา
ทะเบียนคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด

-16ขั้นตอนที่ 8 การจัดทารายงานบริหารความเสี่ยง
คณะทางานฯ จัดทารายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ทีม่ ีสถานะเป็นสีแดง (เกินกว่าการยอมรับได้ และต้องกาหนดกิจกรรมเพิ่มเติมในระบบบริหารความ
เสี่ยง) เพื่อควบคุม กากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเกีย่ วกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของ
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
ตารางที่ 8 รายงานการบริหารความเสี่ยง
ลาดับ
1.
2.

เขียว

สรุปสถานะความเสีย่ งการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)
เหลือง
แดง
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิ ด ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น ด้ า นการจั ด ท า
โครงการ ฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน สัมมนา
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิ ด ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นด้ า นการน าวั ส ดุ
อุปกรณ์ ทางราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว

-17-

ภาคผนวก
ผู้จัดทา
นางสาวศศิธร เทพกาเนิด ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ที่ปรึกษา
1. นายสุวิชญ์ จิตติ ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
2. นายบรรยง เหล่าเจริญสุข ตาแหน่งผู้อานวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

