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บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ ไปแทรกแซง
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทาให้เกิดการละทิ้งคุณธรรม ในการปฏิบัติ
หน้ าที่ส าธารณะ ขาดความเป็ น อิส ระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่ งผล กระทบต่อประโยชน์
สาธารณะของส่วนรวม หรือการจัดการประมูลทรัพย์สินของรัฐเพื่อประโยชน์ของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และพวกพ้อง
ฯลฯ ทาให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคม ต้องสูญเสียไป ทั้งในรูปของผลประโยชน์
ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม จนนาไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูก
ลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interests : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐ ในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของ
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบใน ระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหา การขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐจึงควรสร้างความตระหนัก และหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เพื่อนนามาสู่การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยม การสร้างจิตสานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของเจ้าหน้าที่และ
พนักงานของรัฐในการทางานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการ
เป็นสาคัญ
ส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอเชี ย งกลาง ได้ ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การ
ปฏิบั ติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ ความเสี่ ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread
way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อนามากาหนดกรอบ
แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของสานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงกลาง
1.2 แนวความคิดในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง การวัดความสามารถที่จะดาเนินการให้วัตถุประสงค์ของงาน
ประสบความส าเร็ จ ภายใต้ ก ารตั ด สิ น ใจ งบประมาณ ก าหนดเวลา และข้ อ จ ากั ด ด้ า นเทคนิ ค ที่ เ ผชิ ญ อยู่
ความเสี่ยงจึงอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอน และความจากัดของทรัพยากร
การ
จัดการความเสี่ ยงหรือ การบริ ห ารความเสี่ ยง (Risk management) คื อ การจัดการความเสี่ ยง ทั้งใน
กระบวนการในการระบุวิเคราะห์ (Risk analysis) ประเมิน (Risk assessment) ดูแลตรวจสอบ และควบคุม
ความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับ กิจกรรม หน้าที่และกระบวนการทางาน เพื่อให้องค์กรลดความเสียหายจากความเสี่ยง
มากที่สุด อันเนื่องมาจากภัยที่องค์กร ต้องเผชิญในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือเรียกว่า อุบัติภัย (Accident)

-2ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of Interests) หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทาที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการ พนักงาน บริษัท หรือผู้บริการมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสิ นใจ หรือการปฏิบัติ
หน้าที่ ในตาแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งของตน อันก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง
มากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทาดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา
ใน
รู ป แบบที่ หลากหลาย จนกระทั่งกลายเป็ นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็ นว่าเป็นความผิ ด ตัว อย่างการกระท า
ดั ง กล่ า วมี ใ ห้ พ บเห็ น ได้ ม ากในสั ง คม ส่ ง ผลให้ บุ ค คลนั้ น ขาดการตั ด สิ น ใจที่ เ ที่ ย งธรรม เนื่ อ งจากการยึ ด
ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ได้ส่งผลเสียหายให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติก่อให้เกิดการกระทาที่ผิดจริยธรรม และ
จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของ รัฐที่ต้องคานึงถึงประโยชน์สาธารณะ แต่ทาหน้าที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่
โดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความ
เสี่ยง ที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ ซึ่งอาจเชื่อมโยงไปสู่การทุจริตได้กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์
ของการขัดกันของประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เ กิด หรือนาไปสู่การ
ทุจริตมากเท่านั้น สามารถจาแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ ที่
กาหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมาย
กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ ต่อวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายขององค์กร
2. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายใน ของ
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการดาเนินโครงการ
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงิ น เช่ น การบริ ห ารการเงิ น ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ไม่ เ หมาะสม ท า ให้ ข าดประสิ ท ธิ ภ าพ และไม่ ทั น
ต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณ
ไม่
เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดาเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การ
วางแผน การควบคุม และการจัดทารายงานเพื่อนามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้อง กับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทัน สมัย หรื อความไม่ ครอบคลุ ม ของกฎหมาย กฎระเบี ย บ ข้ อ บัง คั บ ต่า ง ๆ รวมถึ งการทานิ ติก รรมสั ญ ญา
การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดาเนินงาน

-31.3 วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว ในตาแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดียืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และประชาชน

-4บทที่ 2
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ( Risk Assessment for Conflict of Interest)
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ
ความเสี่ยงต่างๆเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงดาเนินการวิเคราะห์ และจัดลาดับความเสี่ยง
โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้
กาหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุตัวเลขหรือจานวนที่ชัดเจนได้
การกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่เกิดจากความเสี่ยง
ระดับ

โอกาสที่จะเกิด

คาอธิบาย

5

สูงมาก

โอกาสเกิดขึ้นเป็นประจา

4

สูง

โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

3

ปานกลาง

โอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง

2

น้อย

โอกาสเกิดขึ้นน้อย

1

น้อยมาก

โอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ระดับ

ผลกระทบ

คาอธิบาย

5

สูงมาก

ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ไล่ออก

4

สูง

ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ปลดออก

3

ปานกลาง

ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ลดเงินเดือน

2

น้อย

ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ตัดเงินเดือน

1

น้อยมาก

ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ภาคทัณฑ์

-5เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง ( Degree of Risk)

ผลกระทบของความเสี่ยง

5
4
3
2
1
1

2

3

4

5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
ยอมรับได้
ต่า

ปานกลาง

ยอมรับไม่ได้
สูง

สูงมาก

ระดับความเสี่ยง คือการแสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก
ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละสาเหตุ (โอกาส X
ผลกระทบ) และน่ามาจัดระดับความสาคัญของความเสี่ยง โดยมีการกาหนดแผนภูมิความเสี่ยง ( Risk Profile)
ดังนี้

-6เกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง
ระดับ

ระดับความเสี่ยง

ช่วงคะแนนระดับ การแสดงแถบ
ความเสี่ยง
สี

มาตรการกาหนด

4

สูงมาก

15-25

จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
มีมาตรการลด และประเมินซ้า
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง

3

เสี่ยงสูง

9-14

จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
และมีมาตรการลดความเสี่ยง
เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

2

ปานกลาง

4-8

ยอมรับความเสี่ยง ควรมี
มาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้
ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับไม่ได้

1

ต่า

1-3

ยอมรับความเสี่ยง ควรมี
มาตรการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น

2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงกลาง
เมื่อพิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง
แล้ว ให้นาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อ
กิจกรรม ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทาให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็น
ความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงกลาง จึงกาหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
จานวน 7 ประเด็นหลัก ดังนี้
๑.
๒.
3.
4.
5.
6.
7.

การมาทางานสาย
ใช้รถราชการทากิจธุระส่วนตัว
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่มิได้จ่ายจริง
ลัดคิวให้ญาติ พวกพ้อง
ซื้อ/จ้างบริษัทห้างร้าน ครอบครัวญาติ
ใช้ไฟราชการเสียบโทรศัพท์ส่วนตัว
ใช้โทรศัพท์ราชการติดต่องานส่วนตัว

-72.3 การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง
1. การมาทางานสาย
ผลกระทบต่อองค์กร
- ผู้ที่มาทางานสาย ได้มีการบอกกล่าวแก่ผู้ปฏิบัติงานภายใน รพ.สต.หรือหัวหน้าหน่วยงานรับทราบ
แล้ว และช่วงระหว่างที่ยังไม่มาปฏิบัติงานก็มีผู้ปฏิบัติงานแทนแล้ว จึงมีผลต่อกระทบต่อองค์กรน้อย
มาก พิจารณาให้ระดับคะแนน ๑
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
- ผู้มาทางานสายไม่ใช่คนเดิม การมาสายเฉลี่ย ๑ ปีต่อครั้ง พิจารณาให้ระดับคะแนน ๒
2. ใช้รถราชการทากิจธุระส่วนตัว
ผลกระทบต่อองค์กร
- การใช้รถราชการไปทากิจธุระส่วนตัว อาจมีผลทาให้เกิดอุบัติเหตุ ราชการสูญเสียงบประมาณใน
การซ่อมแซม /ใช้วัสดุเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น การพิจารณาให้ผลกระทบต่อองค์กรปานกลาง พิจารณาให้
ระดับคะแนน ๓
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
- การใช้รถราชการไปทากิจธุระส่วนตัวเฉลี่ยประมาณร้อยละ 20 พิจารณาให้คะแนนระดับ 1
3. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่มิได้จ่ายจริง
ผลกระทบต่อองค์กร
- การเดินทางไปราชการที่ไม่เกิดผลประโยชน์ต่อองค์กรเท่าที่ควร และการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
โดยคานวณวันเดินทางไปราชการ ไม่สอดคล้องกับการขออนุมัติ และการเบิกค่าพาหนะเดินทาง
โดยที่มิได้จ่ายจริง ทาให้องค์กรเสียประโยชน์มากกว่าที่ควร พิจารณาผลกระทบต่อองค์กรในระดับ
ปานกลาง พิจารณาให้ระดับคะแนน 3
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
- มีการตรวจสอบ และกลั่นกรอง โดยเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบมากขึ้น ตั้งแต่การ
ขออนุมัติเดินทาง พิจารณาให้ระดับคะแนน 2
4. ลัดคิวให้ญาติ พวกพ้อง
ผลกระทบต่อองค์กร
- เนื่องจากจานวนผู้รับบริการของ รพ.สต.มีน้อย การลัดคิวให้แก่ญาติ พวกพ้องไม่ค่อยเป็นที่ผิด
สังเกต จนทาให้ผู้มารับบริการร้องเรียน/ไม่พอใจ ประกอบกับส่วนใหญ่ผู้มารับบริการจะเป็นเครือ
ญาติเดียวกัน พิจารณาให้ระดับคะแนน 1
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
- เนื่องจากผู้รับบริการใน รพ.สต. มีน้อยเมื่อเทียบกับโรงพยาบาล ดังนั้นการลัดคิวให้แก่ญาติ พวก
พ้องจึงเกิดขึ้นน้อย พิจารณาให้ระดับคะแนน 1

-85. ซื้อ/จ้างบริษัทห้างร้าน ครอบครัวญาติ
ผลกระทบต่อองค์กร
- การซื้อ/จ้างบริษัทห้างร้าน ครอบครัวญาติ กระทาในบางรายการเนื่องจากสามารถต่อรองราคา
การดูแลหลังการขายได้ดีกว่าการซื้อ/จ้าง จากบริษัท พิจารณาให้ระดับคะแนน 1
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
- เนื่องจากปัจจุบันการจัดซื้อ/จัดจ้างมีการจัดทาเอกสารหลักฐานประกอบตามคุณลักษณะเฉพาะ/
ขอบเขตของงานจ้าง ของผู้ที่ต้องการใช้/จ้างพัสดุ และต้องเป็นไปตามระเบียบพัสดุ ทาให้การซื้อ/
จ้างบริษัท ห้างร้าน ครอบครัวญาติลดลง ประกอบกับงบประมาณมีจานวนจากัด จานวนงานจะ
ซื้อ/จ้างลดลง พิจารณาให้ระดับคะแนน 1
6. ใช้ไฟราชการเสียบโทรศัพท์ส่วนตัว
ผลกระทบต่อองค์กร
- ใช้ไฟราชการเสียบโทรศัพท์ส่วนตัว กระทาเนื่องจากโทรศัพท์ส่วนตัวใช้เพื่อติดต่อราชการแล้วเกิด
แบตเตอรี่หมดจึงมีความจาเป็นต้องใช้ไฟฟ้าของราชการ เพื่อติดต่อราชการให้แล้วเสร็จ พิจารณาให้
ระดับคะแนน 1
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
- ปัจจุบันบุคลากรสาธารณสุขมากกว่าครึ่งมีเครื่องสารองไฟแบบพกพา ทาให้ปริมาณการใช้ไฟ
ราชการเพื่อเสียบโทรศัพท์ส่วนตัวเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๖๐ พิจารณาให้ระดับคะแนน 3
7. ใช้โทรศัพท์ราชการติดต่องานส่วนตัว
ผลกระทบต่อองค์กร
- ใช้โทรศัพท์ราชการติดต่องานส่วนตัว กระทาในบางโอกาสกรณีโทรศัพท์ส่วนตัวชารุด แบตเตอรี่
หมดไม่สามารถเสียบชาร์ทให้ทันใช้งานได้ เนื่องจากมีเหตุจาเป็นต้องติดต่อกับครอบครัว ญาติพี่
น้อง พิจารณาให้ระดับคะแนน 1
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
- ปัจจุบันบุคลากรทุกคนมีโทรศัพท์ใช้ ประกอบกับนิยมใช้ Line ในการสื่อสารแทน ซึ่งไม่สิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่าย และหน่วยบริการส่วนใหญ่ในสังกัด ไม่มีโทรศัพท์ในหน่วยงาน การใช้โทรศัพท์ราชการ
ติดต่อเรื่องส่วนตัวจึงเกิดน้อยมาก พิจารณาให้ระดับคะแนน 1

-9ตารางที่ 1 ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงกลาง
ลาดับ
ประเด็นความเสี่ยง
โอกาสและผลกระทบ
โอกาส

ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง

2

3

6 – ปานกลาง

2

การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ที่มไิ ด้จ่ายจริง
ใช้รถราชการทากิจธุระส่วนตัว

1

3

3 – ต่า

3

ใช้ไฟราชการเสียบโทรศัพท์ส่วนตัว

3

1

3 – ต่า

4

การมาทางานสาย

2

1

2 – ต่า

5

ลัดคิวให้ญาติ พวกพ้อง

1

1

1 – ต่า

6

ซื้อ/จ้างบริษัทห้างร้าน ครอบครัวญาติ

1

1

1 – ต่า

7

ใช้โทรศัพท์ราชการติดต่องานส่วนตัว

1

1

1 – ต่า

1

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดลาดับของความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเป็นการป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ มีการตรวจสอบได้ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตาแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดย
ชอบตามกฎหมาย ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูก
กฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงกลาง จึงนาผลระดับความเสี่ยงสูงสุด ที่ได้
จากการวิเคราะห์ฯ มากาหนดแนวทางในการควบคุมป้องกัน หรือลดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
(การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่มิได้จ่ายจริง)
1. เนื่องจากมีการเขียนเบิกค่าพาหนะเดินทาง ในการเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ ทั้งๆที่ไม่ได้มีการจ่าย
จริง เนื่องจากหน่วยงานจัดพาหนะของทางราชการไว้ให้ ซึ่งในเบื้องต้นผู้ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน ไม่
สามารถทราบได้ว่าเดินทางอย่างไร เนื่องจากไม่มีการระบุไว้ในบันทึกขออนุมัติเดินทางฯว่าเดินทางโดย
รถยนต์ราชการฯ อีกทั้งมีการเดินทางไปราชการ ในเรื่องที่ไม่ได้เกิดประโยชน์แก่องค์กรอย่างแท้จริง จึง
กาหนดมาตรการให้ถือปฏิบัติดังนี้
- หากจะเดินทางไปราชการเรื่องใด ให้กรอกแบบฟอร์มการสมัคร เข้าประชุม/อบรม (ผนวก 1)
เสนอผู้มีอานาจพิจารณาว่าสมควรหรือไม่ หากได้รับการอนุมัติให้เข้าประชุม/อบรมได้ จึงจัดทา
บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ

- 10 - การทาบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ ต้องระบุเรื่องของระยะเวลาการเดินทางไปราชการ และ
พาหนะที่ใช้ ให้ชัดเจน (กาหนดแบบฟอร์มการจัดทาบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ ตาม
ผนวก 2 ถึง ผนวก 6)
2. จัดประชุมชี้แจงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ

- 11 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจาปี 2565
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงกลาง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
มาตรการ /กิจกรรม /แนวทาง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
แผนมาตรการด้านการเงิน
บัญชีเคร่งครัด

ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย ระเบียบ โดยแต่งตั้งทีมตรวจสอบไขว้

การใช้รถราชการอย่างถูกต้อง มีมาตรการการขอใช้รถ อนุญาตใช้รถ
จัดทารายละเอียดการเดินทางอย่างชัดเจน
ใช้รถได้ เมื่อผู้มีอานาจอนุมัติแล้ว

ภาคผนวก
(ตัวอย่างแบบฟอร์ม)

