เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจาปีงบประมาณ 2562
เหตุการณ์
สาเหตุ
ระดับ
ระดับผล
ระดับความ
แนวทางการจัดการ
ช่วงเวลา
ความเสีย่ ง
โอกาสเกิด
กระทบ
เสี่ยง (หลังการ
ดาเนินการและ
ควบคุมที่มีอยู่)
กาหนดเสร็จ
1. การเผยแพร่และการละเมิดลิขสิทธิ์
ปัจจัยภายใน:
1
4
1X4 สูง
- เผยแพร่ประกาศกฎระเบียบ ข้อบังคับ กันยายน 2562
ผลงานทางวิชาการ
การประชาสัมพันธ์เรื่องการละเมิด
ให้แก่ผู้รับบริการ
ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน:
ลิขสิทธิ์
ชื่อเสียง
- จัดทาแบบฟอร์มขออนุญาตให้เผยแพร่
ค่าเสียหายในการฟ้องร้องถ้ามีการละเมิด ปัจจัยภายนอก:
และ
สไลด์ วีดิทัศน์ และ PowerPoint
ลิขสิทธิ์
ผู้รับบริการไม่เข้าใจถึงรายละเอียด
ภาพลักษณ์
- มีระบบการรับข้อร้องเรียนเกีย่ วกับการ
ผลกระทบทีไ่ ม่เป็นตัวเงิน:
ของกฎระเบียบที่ชัดเจน
องค์กร
นาผลงานทางวิชาการผู้อื่นมาเผยแพร่
ความเสียหายในชื่อเสียงขององค์กร
โดยไม่ได้รับอนุญาต
2. อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับ ปัจจัยภายใน:
2
2
2X2 ปาน - เวียนแจ้ง/จัดอบรมให้ความรู้เกีย่ วกับ กันยายน 2562
ซ้อนจากการจัดซื้อจัดจ้าง
- การจัดภาระงานของผูร้ ับผิดชอบ
กลาง
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างให้กับบุคลากร
ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน:
ซ้าซ้อนและไม่มรี ะบบการตรวจสอบ
ความ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- สิ้นเปลืองเงินงบประมาณ
- การทา TOR/Spec ไม่โปรงใส รับ
เสียหาย
- ตั้งคณะกรรมการทางวินัย, ปฏิบตั ติ าม
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการฟ้องร้อง/แก้ไข ผลประโยชน์
ทางการ
กฎระเบียบของคณะฯและกฎหมาย
ผลกระทบที่ไม่เป็นตัวเงิน:
ปัจจัยภายนอก:
เงิน
- ปรับพัฒนาระบบจัดซื้อ ตรวจรับ ให้มี
- ได้สิ่งของหรือความต้องการที่ไม่ตรงตาม - ปัญหาหนีส้ ินส่วนบุคคลของ
ประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้
คุณลักษณะหรือข้อกาหนด/เกิดความเสี่ยง
ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
อย่างเป็นระบบ
ต่อการใช้งาน/อายุงานต่า/ค่าใช้จ่ายในการ - ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลที่มา
ซ่อมแซมสูง
ดาเนินการจัดหาหรือรับจ้าง
- กรณีวัตถุดิบอาหารก่อให้เกิดความเสีย่ ง - ผู้แทน,ตัวแทนจัดซื้อ,จัดจาหน่าย
ต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการทั้งด้านคุณภาพ
หรือรับจ้างพยายามไม่ส่งของหรือ
และความปลอดภัย
ปฏิบัติตามระเบียบข้อกาหนด
- เสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร
- บริษัทผู้ผลิตให้สินบนเจ้าหน้าที่
3. ความไม่เท่าเทียมและการเลือกปฏิบัติใน ปัจจัยภายใน:
1
4
1X4 สูง
- สร้ า งความตระหนึ ก และให้ ค วามรู้ กันยายน 2562
การช่วยเหลือผู้ป่วย
- การกาหนด อานาจ วงเงิน การลด
เ กี่ ย ว กั บ ม า ต ร ฐา นวิ ชา ชี พ สั ง ค ม
ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน:
หน่อย ของนักสังคมสงเคราะห์
ชื่อเสียง
สงเคราะห์
จานวนเงินค่าลดหย่อน
- นักสังคมสงเคราะห์ยังไม่เข้าใจ
และ
ผลกระทบทีไ่ ม่เป็นตัวเงิน:
เกณฑ์และมาตรฐานทีเ่ กี่ยวข้อง
ภาพลักษณ์
ภาพลักษณ์หน่วยงานเสียหาย
ปัจจัยภายนอก: ไม่มี
องค์กร

เหตุการณ์
ความเสีย่ ง

4. บุคลากรขาดความตระหนักด้าน
คุณธรรมและจริยธธรม เช่น
- ใช้ตาแหน่งหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ตน
- ปลอมเอกสารฯลฯ
ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน:
ผลกระทบทีไ่ ม่เป็นตัวเงิน:
ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของวิชาชีพและองค์กร
ความเชื่อมั่น ศรัทธา ไว้วางใจของสังคม
5. การอาศัยโอกาสที่ตนมีตาแหน่งหน้าที่
แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ทั้งต่อ
ตนเองและ/หรือบุคคลอื่น
ผลกระทบที่เป็นตัวเงิ : ผลกระทบที่ไม่เป็นตัวเงิน:
- ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
และองค์กร (การถูกฟ้องร้อง/ร้องเรียน)
6. โอกาสที่เจ้าหน้าที่จะทุจริตการจาหน่าย
คูปองการใช้สนามกีฬา
ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน:
จานวนเงินค่าบริการใช้สนามที่นาส่งคณะฯ
ผลกระทบทีไ่ ม่เป็นตัวเงิน:
เกิดความผิดตามกฎระเบียบและผิด
กฎหมาย

สาเหตุ

ระดับ
โอกาสเกิด

ระดับผล
กระทบ

ปัจจัยภายใน:
กฎ ระเบียบขององค์กรเปลี่ยนจาก
ระบบข้าราชการเป็นข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ปัจจัยภายนอก:
- ค่านิยมของสังคมเปลี่ยน
- ภาวะเศรษฐกิจและสังคม

1

5

ปัจจัยภายใน:
1. ไม่มีการจัดระบบการรับงานที่
ชัดเจน
2. ไม่มีระบบการตรวจสอบการทางาน
ที่ชัดเจน และครอบคลุม
ปัจจัยภายนอก:
1. ภาระหนีส้ ินส่วนบุคคล
ปัจจัยภายใน: ระบบการจัดเก็บ
ค่าบริการยังไม่ทันสมัย
ปัจจัยภายนอก:
ผู้มาใช้บริการมีสมั พันธ์ที่ดีกับผู้
ให้บริการ เป็นผลให้ละเลยกฎระเบียบ

1

ระดับความ
แนวทางการจัดการ
เสี่ยง (หลังการ
ควบคุมที่มีอยู่)
1X5 สูงมาก โครงการ SiIPEX 2: ศิริราชองค์กรแห่ง
คุณธรรมและความโปร่งใส

ชื่อเสียง
และ
ภาพลักษณ์
องค์กร

5

1X5 สูงมาก

- รวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง ปีงบ
กับการปฏิบัติงานของบุคลากร
ประมาณ 2562
- จัดทาสรุป หาข้อเท็จจริง หาสาเหตุ
และวิธีการในการป้องกันและแก้ไข

1X1 ต่า

จัดทาระบบการเก็บเงินที่ใช้ใบเสร็จรับเงิน ปีงบ
คณะฯ
ประมาณ 2562

ชื่อเสียง
และ
ภาพลักษณ์
องค์กร
1

1
ความ
เสียหาย
ทางการ
เงิน

ช่วงเวลา
ดาเนินการและ
กาหนดเสร็จ
ประเมินทุก6
เดือน
(มี.ค.และก.ย.
62)

