
 
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
โรงพยาบาลราชบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

-------------------------------------------------------------- 

1. ความเป็นมา   

1.1 การทุจริตในประเทศไทยมีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น เห็นได้จากดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ในช่วงที่ผ่านมา ค่าคะแนนอยู่ในระดับต่่ากว่าครึ่งมาตลอดส่งผลถึง
ภาพลักษณ์และดัชนีความเชื่อมั่นต่อต่างชาติที่มีต่อประเทศไทย และจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. ๒๕60–๒๕64) ได้ก่าหนดเป้าประสงค์หลักในการเพ่ิมระดับของ
ค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยสูงกว่าร้อยละ 50 และเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ดังกล่าว ส่านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส่านักงาน ป.ป.ช.) ได้น่าเกณฑ์
การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด่าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) มาใช้ในการประเมินการด่าเนินงานของส่วนราชการ เพ่ือยกระดับความโปร่งใสซึ่งจะ
สนับสนุนให้ค่า CPI ของประเทศสูงขึ้น ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินผลที่ต้องการให้หน่วยงานรัฐยกระดับให้โปร่งใส
และต่อต้านการทุจริตในองค์กร โดยสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด่าเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน           
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการให้ความรู้ตามคู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  

1.2 การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่งเพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ่านาจในต่าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท่าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะของส่วนรวมและท่าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป         
โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ  และความเป็น
ธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืนๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม
ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท่าความผิดยังพบผู้กระท่าความผิดโดยไม่เจตนา หรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีก          
เป็นจ่านวนมากจนน่าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI)                 
เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับ  
ที่รุนแรงขึ้น และยงัสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ  

1.3 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องที่มีความส่าคัญดังกล่าวข้างต้น ในเกณฑ์การประเมิน
ความโปร่งใสในการด่าเนินของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จึงได้มีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริต          
ในองค์กรเกี่ยวกับการด่าเนินงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐาน               
เชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการด่าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือก่าหนดมาตรการส่าคัญในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส                      
และตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระท่าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่ เป็นปัญหาส่าคัญและพบบ่อย 
นอกจากนี้ ยังน่าความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้  มาก่าหนดเป็นคู่มือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย   

 

 
“วิสัยทัศน์โรงพยาบาลราชบุรี : เป็นโรงพยาบาลศูนย์ช้ันน่าของประเทศท่ีมีคณุภาพมาตรฐาน” 
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  

2.1 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง  
ข้าราชการ พนักงาน หรือผู้บริหาร ซึ่งมีอ่านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในต่าแหน่งหน้าที่              
ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระท่านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว
หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา และไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ่ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ เช่น การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด่ารง
ต่าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษัทจ่ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ่านาจหน้าที่
ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการ               
โดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย      
จึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระท่าแบบนี้เป็นการกระท่าที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  

2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท่าให้เกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

 ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้   
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการด่าเนินงาน

ขององค์กร การก่าหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน  
2) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่อง

งบประมาณ การเงินที่ใช้ในการด่าเนินการโครงการนั้นๆ  
3) ความเสี่ยงด้านการด่าเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงาน         

ทุกๆ ขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร
ในการปฏิบัติงาน  

4) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) หรือ (Event Risk) 
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมายที่มีอยู่   
ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน   

 สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ  
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร            

และการเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
บ่อยครั้ง การควบคุม ก่ากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน 
เป็นต้น  

2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น  

2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท่าให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส่าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ                            
ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด            
ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน่าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น  

 

 “ค่านิยมโรงพยาบาลราชบุร ี:  ร่วมใจ ใส่ใจ สุขใจ” 
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3. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ            
ในการปฏิบัติราชการและผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท่าให้ 
เกิดสิ่งต่างๆ ดังนี้ 

1. การปฏิบัติราชการตามอ่านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ                     
ไม่เพียงพอ    

2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางท่ีท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม    
3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค่านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึด

มัน่ในหลักธรรมาภิบาล  
 โรงพยาบาลราชบุรี ได้ด่าเนินการวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์

ทับซ้อน หรืออาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการนั้นโดยใช้แหล่งข้อมูลจาก เรื่อง
ร้องเรียน กล่าวหา หรือความผิดทางวินัย ดังนี้ 

 
 สรุป การด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที ่1-2  
โดยตรวจสอบจากเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือความผิดทางวินัย และตั้งประเด็นเรื่องที่ส าคัญไว้

ดังนี้     
  

ประเด็นที่ตรวจสอบ จ านวน 
1. การหาผลประโยชน์จากการด่ารงต่าแหน่ง 0 เรื่อง 
2. การประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง 0 เรื่อง 
3. การประพฤติมิชอบในด้านการเงิน การคลัง                
หรือการเบิกจ่ายงบประมาณ    

0 เรื่อง 

4. การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการเงิน การคลัง 
งานพัสดุและไม่รักษาประโยชน์ทางราชการ  

0 เรื่อง 

5. การใช้รถยนต์ราชการผิดระเบียบ 0 เรื่อง 
  
 จึงเห็นว่า ประเด็นที่ตรวจสอบ ไม่พบเรื่องร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต  

หรืออาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลราชบุรี ก็จ่าเป็นต้องวิเคราะห์ปัจจัยที่มีโอกาส
ความเสี่ยงต่อการทุจริต และหาแนวทางป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต หรืออาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในปีงบประมาณต่อไป ดังนี้   

1. การรับ-จ่ายเงิน 
2. การบันทกึบัญชีรับ-จ่าย/การจัดท่าบัญชีทางการเงิน 
3. การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ  
4. การก่าหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การก่าหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าเสนอราคาหรือขายสินค้า 
5. การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ 
6. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่ีไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
7. การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานราชการ 
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8. การจัดท่าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา 
9. การเบิกค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนนอกเวลา หรือ ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน P4P 
10. การใช้รถราชการ 
11. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
11. อื่นๆ    

 แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน           
หรือการทุจริต 

(1) การเสริมสร้างจิตส่านึกใหข้้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ทุกระดับของ โรงพยาบาลราชบุรี 
ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น  

- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน  
- เผยแพร่ค่านิยม วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงพยาบาลราชบุรีให้แก่เจ้าหน้าที ่
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ 
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา เป็นตัวอย่างที่ดี  

(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ บุคลากร 

หรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับอย่างสม่่าเสมอและต่อเนื่อง   
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
………………………………………………………………………………………………………… 
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