รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกีย่ วกับผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
โรงพยาบาลนาเชือก

คานา
กระทรวงสาธารณสุข กาหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที่ 11 : การพัฒนา
ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงานใน
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 92) และถูกกาหนดให้เป็นเครื่องมือ
ภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 ประเด็นที่ 8 ธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม ที่
มุ่งเน้นการประเมินตนเอง (Self-Assessment) จากข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้จ ากเอกสาร/หลักฐานเชิง
ประจักษ์ ตามแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment :
EBIT) และน าผลการประเมิน มาพัฒ นาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ การบริห ารราชการของแต่ละ
หน่วยงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามหลัก ธรรมาภิบาล สอดคล้องกับแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2559-2564) และแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี พ.ศ. 2546 รองรับภารกิจ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และสอดคล้องกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessent :
ITA)
การรายงานรายงานผลการวิเ คราะห์ ค วามเสี่ ยงเกี่ ยวกั บ ผลประโยชน์ ทั บซ้ อ น โรงพยาบาล
นาเชือก เป็นรายงานให้ทราบถึง การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้สอดคล้องกับ การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
10 พฤศจิกายน 2564

สารบัญ
เรื่อง
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลนาเชือก

หน้า
1

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลนาเชือก ประจาปีงบประมาณ 2565
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ
ความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดาเนินการวิเคราะห์และจัดลาดับความเสี่ยง
โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบ และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กาหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ
เนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจานวนเงินที่ชัดเจนได้
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ระดับ

โอกาสที่เกิด

คาอธิบาย

5

สูงมาก

มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจา

4

สูง

มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

3

ปานกลาง

มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง

2

น้อย

มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง

1 น้อยมาก
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (บุคลากร)
ระดับ

โอกาสที่เกิด

คาอธิบาย

5

สูงมาก

ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง

4

สูง

ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

3

ปานกลาง

สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม

2

น้อย

สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง

1

น้อยมาก

สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง

ระดับของความเสี่ยงแสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงแต่ละเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ)
กาหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้

ระดับของความเสี่ยง
ระดับ

ระดับความเสี่ยง

ช่วงคะแนน

1

ความเสี่ยงระดับสูงมาก

15-25 คะแนน

2

ความเสี่ยงระดับสูง

9-14 คะแนน

3

ความเสี่ยงระดับปานกลาง

4-8 คะแนน

4

ความเสี่ยงระดับต่า

1-3 คะแนน

ในการวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งจะต้ อ งมี ก ารก าหนดแผนภู มิ ค วามเสี่ ย งที่ ไ ด้ จ ากการพิ จ ารณาจั ด ระดั บ
ความสาคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้น และขอบเขตของระดับความเสี่ยง
ที่สามารถยอมรับได้ (ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ) ซึ่ง
จัดแบ่งเป็น 4 ระดับ แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง

คะแนนระดับความเสี่ยง

มาตรการกาหนด

ต่า

1-3 คะแนน

ยอมรับความเสี่ยง

ปานกลาง

4-8 คะแนน

ยอมรับความเสี่ยง แต่มี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง

เสี่ยงสูง

9-14 คะแนน

มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง

เสี่ยงสูงมาก

15-25 คะแนน

มีมาตรการลดและประเมินซ้า
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง

ตารางระดับของความเสี่ยง

ความรุนแรงของผลกระทบ

5

10

15

20

25

4

8

12

16

20

3

6

9

12

15

2

4

6

8

10

1

2

3

4

5

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลนาเชือก
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัย
เสี่ยงแล้วให้นาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อ
กิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทาให้
ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน
โรงพยาบาลนาเชือก ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจาปีงบประมาณ 2565 เพื่อกาหนดมาตรการสาคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่รัฐกระทาผิดวินัยที่เป็นปัญหาสาคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสาคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษ(Agenda Based) 4 มาตรการสาคัญ คือ (1) มาตรการจัดหาพัสดุ (2)มาตรการการใช้รถ
ราชการ (3)มาตรการการเบิกค่าตอบแทน (4) มาตรการจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
และได้ออกประกาศเพื่อให้บุคลากรของทุกหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลนาเชือก ถือปฏิบัติ ดังนี้
1. มาตรการจัดหาพัสดุ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
 มีกระบวนการประชาสัมพันธ์ หรือประกาศการจัดซื้อ -จัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุตามโครงการ
หรือกิจกรรมพัฒนาต่างๆ ก่อนดาเนินการจัดหาฯทั้งในหน่วยงาน หรือสื่อสารต่างๆให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 หรือระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง
 มีการตรวจรั บ ตรวจสอบ และส่ งมอบพัส ดุต่างๆให้ เป็นไปตามจานวนหรือปริมาณและ
คุณภาพ และเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โครงการฯ และการดาเนินกิจกรรมต่างๆอย่างเหมาะสม

 มีกระบวนการป้ องกัน ตรวจสอบ และดาเนินการการมีผ ลประโยชน์ทับซ้อน หรือ มีเอื้อ
ประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ กับผู้รับจ้าง ผู้ขาย และ/หรือ ผู้มีความเกี่ยวข้องในประโยชน์
ดังกล่าว
2. มาตรการการใช้รถราชการ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
 การใช้รถราชการหรือรถส่วนกลาง ให้ดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
รถราชการ พ.ศ.2523 และแก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526 โดยเคร่งครัด
 การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็ บ หรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้น หากมี
เหตุจาเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจาเป็นและเร่งด่วน ให้ทาบันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการ
เป็นการชั่วคราว หรือเป็นครั้งคราว
 ห้ามข้าราชการหรือบุคลากรนารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นนาไปใช้
ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
 ให้ผู้บังคับบัญชา กากับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบารุง
โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดาเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด
3. มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
 ให้จัดทาคู่มือมาตรฐาน และกระบวนการปฏิบัติงานในหน่วยงาน/กลุ่มงานต่างๆในสังกัด
โรงพยาบาลนาเชือก ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ
 ให้หน่วยงานฯมีการกากับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไข
และเป้าประสงค์ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข และระเบียบการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง และชัดเจน
 ให้มีการกากับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่ อใช้
ประกอบในการบริหารจัดการ และการพัฒนามาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
4. มาตรการจัดทาโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
 การจั ด ท าโครงการฝึ ก อบรม ศึ ก ษาดู ง าน ประชุ ม และสั ม มนาต่ า งๆให้ มี เ ป้ า หมายและ
รายละเอียดการดาเนินงานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคล้องการแก้ปัญหาและพัฒนางานของ
หน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน
 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดาเนินงานที่เป็นจริงทั้งด้านกิจกรรมฯ
จานวนผู้เข้าอบรมฯระยะเวลาและการจัดการต่างๆที่สอดคล้องและเป็นตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงาน การดาเนินโครงการฯ
โดยมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหน่วยงานและภายนอกทุกโครงการ

 ให้ทุกกลุ่มงานในสังกัดโรงพยาบาลนาเชือก และหน่วยงานในสังกัด พัฒนาระบบกากับ ดูแล
ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงาน

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน โรงพยาบาลนาเชือก
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
1. กระบวนการจัดหาพัสดุ

2. การใช้รถราชการ

มาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง
1.1 มีกระบวนการประชาสัมพันธ์ หรือประกาศการจัดซื้อ -จัดจ้าง หรือ
จัดหาพัสดุตามโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาต่างๆ ก่อนดาเนินการจัดหาฯ
ทั้งในหน่วยงาน หรือสื่อสารต่างๆให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 หรือระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง
1.2 มีการตรวจรับ ตรวจสอบ และส่งมอบพัสดุต่างๆให้เป็นไปตามจานวน
หรือปริมาณและคุณภาพ และเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โครงการฯ
และการดาเนินกิจกรรมต่างๆอย่างเหมาะสม
1.3 มีกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ และดาเนินการการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน หรือมีเอื้อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ
กับผู้รับจ้าง ผู้ขาย และ/หรือ ผู้มีความเกี่ยวข้องในประโยชน์ดังกล่าว
2.1 การใช้รถราชการหรือรถส่วนกลาง ให้ดาเนินการตามระเบียบสานัก
นายกรัฐ มนตรีว่าด้ว ยรถราชการ พ.ศ.2523 และแก้ไขเพิ่มเติม และ
ระเบียบสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การใช้
การเก็บรักษา การซ่อมบารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526 โดย
เคร่งครัด
2.2 การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็ บ หรือบริเวณของส่วน
ราชการเท่านั้น หากมีเหตุจาเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการ
จาเป็นและเร่งด่วน ให้ทาบันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการเป็นการ
ชั่วคราว หรือเป็นครั้งคราว
2.3 ห้ามข้าราชการหรือบุคลากรนารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือ
ให้บุคคลอื่นนาไปใช้ ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอก
สถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติราชการ
2.4 ให้ผู้บังคับบัญชา กากับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่า
เชื้ อ เพลิ ง ค่ า ซ่ อ มบ ารุ ง โดยมี ก ระบวนการตรวจสอบ รั บ รอง และ
ดาเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
3. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน

4. การจัดทาโครงการฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา

มาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง
3.1 ให้จัดทาคู่มือมาตรฐาน และกระบวนการปฏิบัติงานในหน่วยงาน/
กลุ่มงานต่างๆในสังกัด โรงพยาบาลนาเชือก ให้เป็นไปตามระเบียบการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ
3.2 ให้หน่วยงานฯมีการกากับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามเงื่อนไข และเป้าประสงค์ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่า งๆ
ตามระเบี ย บของกระทรวงสาธารณสุ ข และระเบี ย บการเบิ ก จ่ า ย
ค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง และชัดเจน
3.3 ให้มีการกากับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย
งบประมาณ เพื่ อ ใช้ ป ระกอบในการบริ ห ารจั ด การ และการพั ฒ นา
มาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
4.1 การจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆให้
มีเป้าหมายและรายละเอียดการดาเนินงานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม
และสัมมนา ที่สอดคล้องการแก้ปัญหาและพัฒนางานของหน่วยงานหรือ
องค์กรอย่างชัดเจน
4.2 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดาเนินงานที่
เป็นจริงทั้งด้านกิจกรรมฯจานวนผู้เข้าอบรมฯระยะเวลาและการจัดการ
ต่างๆที่สอดคล้องและเป็นตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4.3 จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงาน
การดาเนินโครงการฯ โดยมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหน่วยงาน
และภายนอกทุกโครงการ
4.4 ให้ทุกกลุ่มงานในสังกัด โรงพยาบาลนาเชือก และหน่วยงานในสังกัด
พัฒนาระบบกากับ ดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงาน

