การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี มีการกําหนดเกณฑประเมินมาตรฐานที่จะใชในการประเมิน
และจัดระดับความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน รวมทั้งกําหนด Risk Profile ดังนี้
เกณฑระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่เกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
นอย
นอยมาก

คําอธิบาย
มีโอกาสเกิดขึ้นเปนประจํา
มีโอกาสเกิดขึ้นบอยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นนอยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ ร ะดั บ ความรุ น แรงของผลกระทบ (Impact) เชิ งคุ ณ ภาพ ที่ ส งผลกระทบด า นการดํ า เนิ น งาน
(บุคลากร)
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่เกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
นอย
นอยมาก

คําอธิบาย
ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง
ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง
สรางบรรยากาศในการทางานที่ไมเหมาะสม
สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง
สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนานๆครั้ง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ลําดับ
1
2
3
4

ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)
ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)
ความเสี่ยงระดับต่ํา (Low Risk : L)

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

หมายเหตุ ระดับความเสี่ยงพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)

ซึ่งจัดแบงเปน 4 ระดับสามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพื้นที่เปน 4 สวน (4 Quadrant) ใชเกณฑในการ
จัดแบงดังนี้
ระดับความเสี่ยง
คะแนนระดับความเสี่ยง
มาตรการกําหนด
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)
15-25 คะแนน
มีมาตรการลดและประเมินซ้ํา
หรือถายโอนความเสี่ยง
เสี่ยงสูง (High)
9-14 คะแนน
มีมาตรการลดความเสี่ยง
ปานกลาง (Medium)
4–8 คะแนน
ยอมรับความเสี่ยงแตมีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง
ต่ํา (Low)
1–3 คะแนน
ยอมรับความเสี่ยง

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
5

5

10

15

20

25

4

4

8

12

16

20

3

3

6

9

12

15

2

2

4

6

8

10

1

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

การแสดงสีสัญลักษณ
สีแดง
สีสม
สีเหลือง
สีเขียว

ตารางการวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน
ประเด็น
ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

1.การจัดหา
พัสดุ

การจัดหาพัสดุไม
เปนไปตาม
ระเบียบที่
เกี่ยวของ มีการ
แบงซื้อแบงจาง
และแสวงหา
ผลประโยชน
สวนตัวใน
ตําแหนงหนาที่

2. การจัดทํา
โครงการ
ฝกอบรม
ศึกษา ดูงาน
ประชุมและ
สัมมนา

3. การ
คัดเลือก
บุคลากรเขา
รับการ
ฝกอบรม

วัตถุประสงค

เพื่อใหการจัดหาพัสดุ
ภาครัฐโดยการซื้อ จาง
เชา แลกเปลี่ยนหรือโดย
วิธีอื่นใดใหสอดคลองกับ
ประกาศ ระเบียบ
หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ
และมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวของรวมถึง
ดําเนินการตามเกณฑ
การประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ
(Integrity and
Transparency
Assessment : ITA)
การจัดทํา
เพื่อใหการจัดทํา
โครงการฝกอบรม โครงการฝกอบรม ศึกษา
ศึกษาดูงาน
ดูงาน ประชุม และ
ประชุม และ
สัมมนาถูกตองไมใหเกิด
สัมมนาเปนเท็จ การแสวงหา
และไมเปนไปตาม ผลประโยชน สวนตัวใน
ระเบียบที่
ตําแหนงหนาที่อันมิควร
เกี่ยวของ
โดยชอบกฎหมาย
การสงบุคคลากร
ที่เขารับการ
ฝกอบรมใน
บางครั้งไมตรงกับ
หลักสูตรและ
ลักษณะงานที่
ปฏิบัติอยู

เพื่อใหการสงบุคคลากร
เขาอบรมในแตละ
หลักสูตร ใหมีการผาน
คณะกรรมการทรัพยากร
บุคคลพิจารณา บุคลากร
ที่เหมาะสมและคํานึงถึง
ประโยชนที่จะไดกลับมา

การประเมินความเสี่ยงดานผลประโยชนทับ
ซอน
โอกาส ผลกระทบ ระดับ ลําดับ
ความ ความ
เสี่ยง
เสี่ยง
5
5
25
1

3

3

9

2

4

2

6

3

ตารางแสดงผลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน
ผลการวิเคราะหดานผลประโยชนทับซอน
1.การจัดหาพัสดุ

จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง
ลําดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน)

2. การจัดทําโครงการ ฝกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม
และสัมมนา

ลําดับ 2 (สูงมาก = 9 คะแนน)

3. การคัดเลือกบุคลากรเขารับการฝกอบรม

ลําดับ 3 (สูงมาก = 6 คะแนน)

แนวทางแกไข
ผลการวิเคราะหดานผลประโยชนทับซอน
1.การจัดหาพัสดุ

แนวทางแกไข
มีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการจัดหา
พัสดุ และดําเนินการจัดหาโดยวิธีการซื้อจาง เชา
แลกเปลี่ยนหรือโดยวิธีอื่นใดใหสอดคลองกับประกาศ
ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวของ
2. การจัดทําโครงการ ฝกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม ดําเนินการจัดทําโครงการ ฝกอบรม ศึกษาดูงาน
และสัมมนา
ประชุมและสัมมนา โดยเชื่อมโยงและสอดคลองกับ
นโยบาย ยุทธศาสตรกรมการแพทยและโรงพยาบาล
พรอมทั้งโครงการตองผานการอนุมัติจากผูบริหาร
3. การคัดเลือกบุคลากรเขารับการฝกอบรม
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลพิจารณา บุคลากรที่
เหมาะสมและคํานึงถึงประโยชนที่จะไดกลับมา

