บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ หลักการและเหตุผล
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์
ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ ไปแทรกแซงการใช้
ดุลยพินิจ ในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทาให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
ของส่ ว นรวม และท าให้ ผ ลประโยชน์ ห ลั ก ขององค์ ก ร หน่ ว ยงาน สถาบั น และสั ง คมต้ อ งสู ญ เสี ย ไป
โดยผลประโยชน์ ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรม
ในสั ง คม รวมถึ ง คุณ ค่า อื่น ๆตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้ งแต่ร ะดับ องค์ กรจนถึง ระดั บสั ง คม อย่า งไรก็ต าม
ท่า มกลางผู้ ที่ จ งใจกระท าความผิ ด ยั งพบผู้ ก ระท าความผิ ด โดยไม่ เจตนาหรือ ไม่ มี ความรู้ เรื่ อ งดั งกล่ า วอี ก
เป็นจานวนมาก จนนาไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม ( Conflict of Interest : COI )
เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่
รุนแรงขึ้น สะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล และเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น โดยวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านที่ อ าจเกิ ด ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น
ตามมาตรฐาน(The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission: COSO)
เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและ
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ
พนักงานบริ ษัท หรือผู้ บริ หารซึ่งมีอานาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติห น้าที่ในตาแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้น
รับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทานั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้จั ก
ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารงตาแหน่งในองค์กร
ต่างๆทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอานาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติ
พี่น้อง หรือบริ ษัทที่ตนมีส่วนได้ส่ว นเสีย ได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ส่ วนตนเป็นหลั ก ผลเสียจึงเกิดขึ้น
กับประเทศชาติ การกระทาแบบนี้เป็นการกระทาที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ที่เป็นระบบในการบริหารปัจจั ยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูล เหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด
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กับการทุจริตกล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนาไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น
สามารถจาแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมาย และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อ
กลยุทธ์ ที่กาหนดไว้ และการปฏิบัติ ตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย
เป้ า หมายกลยุ ท ธ์ โครงสร้ า งองค์ ก ร ภาวการณ์ แ ข่ ง ขั น ทรั พ ยากรและสภาพแวดล้ อ ม อั น ส่ ง ผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร
2. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือ
ผลการปฏิ บั ติ ง าน โดยความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น เป็ น ความเสี่ ย งเนื่ อ งจากระบบงานภายในของ องค์ ก ร/
กระบวนการเทคโนโลยี หรื อ นวั ต กรรมที่ ใ ช้ / บุ ค ลากร/ความเพี ย งพอของข้ อ มู ล ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลในการดาเนินโครงการ
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และ
การเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทาให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือ
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้อง
กับขั้นตอนการดาเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และ
การจัดทารายงานเพื่อนามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือ
ความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทานิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่
ครอบคลุมการดาเนินงาน
การวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นในครั้ ง นี้ น าเอาความเสี่ ย งในด้ า นต่ า งๆ
มาดาเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดพะเยา การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ ผู้บริหารและบุคลากรของ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถกาหนด
มาตรการสาคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไข
ปัญหาการกระทาผิ ดวินัย ของเจ้ าหน้าที่รั ฐ ที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังบรรลุ เป้าหมาย
ตามนโยบายสาคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) อีกด้วย
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วัตถุประสงค์
เพื่ อ สร้ า ง สื บ ทอดวั ฒ นธรรมสุ จ ริ ต และแสดงเจตจ านงสุ จ ริ ต ในการบริ ห ารราชการ
ให้เกิด ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ ส่ ว นตั ว ในต าแหน่ ง หน้ า ที่ อั น มิ ค วรได้ โ ดยชอบตามกฎหมาย ให้ ยึ ด มั่ น ในคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
เป็น แบบอย่างที่ดียืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้
๔. เพื่ อสร้ า งความเชื่อมั่ น ศรัทธาต่อการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิน แก่ผู้ รั บบริการ ผู้ มี ส่ ว นได้
ส่วนเสีย และประชาชน
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บทที่ 2
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
การวิเคราะห์ ความเสี่ ย งด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ ระดับโอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบของความเสี่ ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดาเนินการวิเคราะห์
และจั ด ล าดั บ ความเสี่ ย ง โดยก าหนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น มาตรฐานที่ จ ะใช้ ใ นการประเมิ น ความเสี่ ย ง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ
(Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้ งนี้ กาหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ ไม่สามารถ
ระบุเป็นตัวเลข หรือจานวนเงินที่ชัดเจนได้
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
โอกาสที่เกิด
คาอธิบาย
๕
สูงมาก
มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจา
๔
สูง
มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒
น้อย
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑
น้อยมาก
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก
เกณฑ์ร ะดั บความรุ น แรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณ ภาพ ที่ ส่งผลกระทบด้า นการดาเนิน งาน
(บุคลากร)
ระดับ
โอกาสที่เกิด
คาอธิบาย
๕
สูงมาก
ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๔
สูง
ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓
ปานกลาง
สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม
๒
น้อย
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑
น้อยมาก
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง
โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กาหนดเกณฑ์ไว้ ระดับ ดังนี้
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ลาดับ

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

ช่วงคะแนน
15–25คะแนน
9–14คะแนน
4–8คะแนน
1–3คะแนน
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ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกาหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก
การพิจารณาจัดระดับความสาคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ(Likelihood x Impact)
ซึ่งจัดแบ่งเป็น ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ส่วน (
ในการ จัดแบ่ง ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
ต่า (Low)
ปานกลาง (Medium)

คะแนนระดับ
ความเสี่ยง
1–3 คะแนน
4–8 คะแนน

มาตรการกาหนด

ยอมรับความเสี่ยง
ยอมรั บ ความเสี่ ย ง แต่ มี ม าตรการ
ควบคุมความเสี่ยง
เสี่ยงสูง (High)
9–14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15–25 คะแนน มี ม าตรการลด และประเมิ น ซ้ าหรื อ
ถ่ายโอนความเสี่ยง

Quadrant) ใช้เกณฑ์
การแสดงสีสัญลักษณ์
สีเขียว
สีเหลือง
สีส้ม
สีแดง

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ( Likelihood )
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2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
จากข้อมู ล การกระท าผิ ดวินั ยของข้ าราชการในสั ง กัดส านั กงานสาธารณสุ ขจัง หวั ดพะเยา
ในรอบ 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.255๘ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ที่ผ่านมา ไม่พบผู้กระทาความผิด
ในประเด็นหลัก คือ (1) การจัดหาพัสดุ (2) การจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
(3) การเบิกค่าตอบแทน และ (4) การใช้รถราชการ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จึง
ได้รวบรวม ๔ ประเด็น จากสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (อ้างอิงเอกสาร MOPH วินัย พอเพียง สุจริต
จิตอาสา ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต , ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ,
www.stopcorruption.moph.go.th) มาเป็นแนวทางในการดาเนินการตามแผนการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตมากาหนดมาตรการ วิธีการควบคุมเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยงด้ าน ผลประโยชน์ทับซ้อน และนา
ประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดความเสี่ยง มาจากรายงานผลการดาเนินงาน รอบ ๑๒
เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มาทบทวนและจัดทาคูม่ ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๑ เพิ่มเติม
ประเด็น ความ
เสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

) การจัดหาพัสดุ การจัดหาพัสดุไม่เป็นไป
ตามระเบียบที่เกีย่ วข้อง
มีการแบ่ง ซื้อแบ่งจ้าง
และแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวใน
ตาแหน่งหน้าที่

(2) การจัดทา
โครงการฝึกอบรม
ศึกษาดู งาน
ประชุม และ
สัมมนา
(3) การเบิก
ค่าตอบแทน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การจัดหาพัสดุโดยการซื้อ จ้าง
เช่า แลกเปลีย่ นหรือโดย วิธีอื่นใดให้
สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลัก
เกณฑ์ วิธีปฏิบตั ิ และ มติคณะรัฐมนตรี
ที่ เกี่ยวข้องรวมถึง ดาเนินการตาม
เกณฑ์การ ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดา เนินงาน หน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA)
การจัดทาโครงการ
เพื่อให้การจัดทาโครงการ ฝึกอบรม
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ถูกต้อง
ประชุม และ สัมมนา
ไม่ให้เกิดการ แสวงหาผลประโยชน์
เป็นเท็จ และไม่เป็นไป ส่วนตัวในตาแหน่งหน้าที่ อันมิควรได้
ตามระเบียบที่เกีย่ วข้อง โดยชอบ ตามกฎหมาย
เบิกค่าตอบแทน
เพื่อให้เบิกค่าตอบแทน การปฏิบตั ิงาน
- การปฏิบัติงาน นอก นอกเวลา ราชการค่าตอบแทน
และในเวลาฯ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงาน ให้กับหน่วย
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย บริการ ค่าตอบแทนโดยไม่ทาค่าเบี้ย
และเงินเพิ่มสาหรับ
เลี้ยงเหมาจ่ายและเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่
ตาแหน่งทีม่ ีเหตุพเิ ศษ มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
ของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ พิเศษเป็นไปตามระเบียบที่ เกีย่ วข้อง
พิเศษไม่เป็นไปตาม
ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
ส่วนตัวในตาแหน่งหน้าที่ อันมิควรได้
โดยชอบตามกฎหมาย

การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์
ทับซ้อน
โอกาส
ผล
ระดับ
ลาดับ
กระทบ
ความ
ความ
เสี่ยง
เสี่ยง
(สูงมาก)

(สูงมาก)

(สูงมาก)
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ประเด็น ความ
เสี่ยง
) การใช้รถ
ราชการ

ปัจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์
ทับซ้อน
โอกาส
ผล
ระดับ
ลาดับ
กระทบ ความ
ความ
เสี่ยง
เสี่ยง

วัตถุประสงค์

ใช้รถราชการไม่
เพื่อให้การใช้รถราชการ เป็นไปตาม
ถูกต้องตาม ระเบียบ
ระเบียบที่ เกีย่ วข้องและป้องกันการ
สานักนายกรัฐมนตรีว่า เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ด้วยรถราชการ พ.ศ.
และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม
ผู้ใช้รถราชการ
ละเลย การปฏิบัตติ าม
ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
รถราชการ พ.ศ.
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
. ใช้ เก็บรักษา ซ่อม
บารุง รถส่วนกลาง
เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่า ด้วยหลักเกณฑ์การ
ใช้ การเก็บ รักษา การ
ซ่อมบารุง รถ
ส่วนกลางและรถรับรอง
พ.ศ.

(สูงมาก)

2.3 การจัดทาแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

(๑) และ (๒)
(๓) และ (๔)

ความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้

ความเสี่ยง
ที่ยอมรับ
ไม่ได้
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
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จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญ
ของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุ ปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญ ของ
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ตามตารางที่
ตารางที่ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
การจัดหาพัสดุ
ลาดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน)
การจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
ลาดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน)
การเบิกค่าตอบแทน
ลาดับ 2 (สูงมาก = 16 คะแนน)
การใช้รถราชการ
ลาดับ 2 (สูงมาก = 16 คะแนน)
จากตารางที่ ๓ ผลการวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งและจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของความเสี่ ย ง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน นาผลที่ได้มากาหนดมาตรการ วิธีการควบคุมเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยงด้ าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
มาตรการ/กิจกรรม
มาตรการการใช้รถ

2. มาตรการเบิก
ค่าตอบแทน
เงินเพิ่มสาหรับ
ตาแหน่ง ที่มีเหตุพิเศษ
ของผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุข
- ค่าตอบแทน พ.ต.ส.
- ค่าตอบแทน ค.ต.ส.
- ค่าตอบแทน พ.ต.พกส.

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวนคน
บุคลากรของสสจ.
พะเยา

วิธีการควบคุม กากับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามประกาศ
มาตรการ
- จัดทาประกาศสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทาผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
- แจ้งให้ผู้ปฎิบัติดาเนินการตามแนวทางการใช้รถยนต์ราชการของ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
-มีการเรียงลาดับความสาคัญของการใช้รถยนต์ราชการของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
- แจ้งประกาศมาตรการให้ทุกกลุ่มงานทราบและถือปฏิบตั ิ
- มีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับชั้นเพื่ออนุมัติ

บุคลากรในสังกัด
สสจ.พะเยา
(รพช. สสอ. และ
รพ.สต.)

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาการเบิกจ่ายเงินค่า
ตอบแทนกาลังคนด้านสาธารณสุข ( พ.ต.ส. ,ค.ต.ส. , พ.ต.พกส.)
- มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคาขอเบิกเงินค่าตอบแทน
ประจาปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม – ๓๐ กันยายน)
- ถ้าหากมีบุคลากรยื่นความประสงค์ขอรับเงินค่าตอบแทน ระหว่างปี
ด้วยกรณีการบรรจุใหม่ อัตราจ้างใหม่ ย้าย/โอน หรือ มีคุณสมบัติ
เพิ่มขึ้นจึงขอเปลี่ยนกลุ่มลักษณะการปฏิบัตงิ านจริง โดยมีอัตรา
ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น เป็นต้น จะมีการทาหนังสือเวียนขอมติจาก
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาการอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนเป็นกรณีไป
แล้วรวบรวมข้อมูลการขอระหว่างปีเพื่อเสนอคณะกรรมการเพื่อ
รับรองในการประชุมประจาปีตอ่ ไป
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มาตรการ/กิจกรรม
ค่าตอบแทนเงินเพิ่ม
พิเศษแพทย์ ทันตแพทย์
และเภสัชกร

2.3 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานให้หน่วย
บริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวนคน
บุคลากรตาแหน่ง
นายแพทย์
ทันตแพทย์ และ
เภสัชกรที่ปฏิบัติงาน
ในสังกัดสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
พะเยา โดยไม่ทาเวช
ปฏิบัติส่วนตัวและ
หรือปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลเอกชน
(รพ.พะเยา รพ.เชียง
คา และ
รพช. ทุกแห่ง)

วิธีการควบคุม กากับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามประกาศ
มาตรการ
- กรณีมีการขอรับเงินค่าตอบแทน แล้วคณะกรรมการเห็นว่า มี
ความขัดแย้งกับระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติ และไม่สามารถแก้ปัญหา
ให้ได้ข้อยุติในระดับหน่วยงานได้ จะมีการทาหนังสือหารือสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นรายกรณีต่อไป
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ของ
จังหวัดพะเยา)
- มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคาขอรับเงินค่าตอบแทน
ประเภทเงินเพิ่มพิเศษฯ ประจาปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม – ๓๐
กันยายน)
- ถ้าหากมีบุคลากรยื่นความประสงค์ขอรับเงินค่าตอบแทนระหว่างปี
ด้วยกรณีการบรรจุใหม่ อัตราจ้างใหม่ ย้าย/โอน จะมีการทาหนังสือ
เวียนขอมติจากคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการอนุมัติจา่ ย
ค่าตอบแทนเป็นกรณีไป แล้วรวบรวมข้อมูลการขอรับเงินระหว่างปี
เพื่อเสนอคณะกรรมการเพื่อรับรองในการประชุมประจาปีต่อไป

เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในหน่วย
บริการในช่วงนอก
เวลาราชการ และ
เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานนอก
หน่วยบริการ หรือ
ต่างหน่วยบริการ
ทั้งในเวลาราชการ
และนอกเวลา
ราชการ

1. มีการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้หน่วยบริการใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2552
2. จัดทาเอกสารแนวทางการเบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานให้หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
5) เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับดาเนินการตาม
แนวทางกาหนด
จัดการประชุมซักซ้อมแนวทางในการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ฯ
(ฉบับที่ 5) ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับได้ทราบและถือ
ปฏิบัติ
4. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และดาเนินการตรวจสอบ
หน่วยบริการในสังกัดทุกระดับ
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มาตรการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวนคน

วิธีการควบคุม กากับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตาม
ประกาศมาตรการ

3. มาตรการการจัดทา
โครงการฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน ประชุม
สัมมนา

เจ้าหน้าที่ในสังกัด
สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ทุกระดับ

1. แต่งตั้งคณะทางานจัดวางระบบควบคุมภายในเพื่อวิเคราะห์ความ
เสี่ยงทั้งในระดับกิจกรรมและระดับองค์กร และจัดวางระบบควบคุม
ภายใน/บริหารความเสี่ยงขององค์กร
2. จัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในของ
หน่วยงาน
3. จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย สสจ.พะเยา
และดาเนินการตรวจสอบหน่วยงานในสังกัด สสจ.พะเยาทุกระดับ
4. จัดทาแนวทางการการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุก
ระดับดาเนินการตามแนวทางทีก่ าหนด
5. จัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ในการดาเนินการตาม
เกณฑ์การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

4. มาตรการการจัดหา
พัสดุ

บุคลากรของ
สสจ.พะเยา

จัดทาประกาศสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เรื่อง มาตรการ
ป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐใน
สังกัดสานักงานสาธารณสุขประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แจ้งประกาศมาตรการ การจัดหาพัสดุให้ทุกกลุ่มงานของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และติดประกาศไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

. การรับผลประโยชน์
ต่างๆและผลจากการรับ
ผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อ
การตัดสินใจในการ
ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่
. การทาธุรกิจกับตัวเอง
หรือเป็นคู่สัญญา

เจ้ า หน้ า ที่ ใ นสั ง กั ด
มี ก ารประชุ ม ชี้ แ จง ได้ ม อบนโยบายและแนวทางการ
ส า นั ก ง า น ดาเนินงานให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด และได้ประกาศเจตนารมณ์
สาธารณสุขจั งหวัด สุจริตตามรอยพ่อ ขอทาดีเพื่อแผ่นดิน ผู้บริหารประกาศเจตจานง
ทุกระดับ
สุจริตในการบริหารงาน โดยประกาศการให้และรับของขวัญแก่
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่
บุคลากรของ
สสจ.พะเยา

7. การทางานหลังออก บุคลากรของ
จากตาแหน่งสาธารณะ สสจ.พะเยา
หรือเกษียณอายุราชการ
8. การทางานพิเศษ
บุคลากรของ
สสจ.พะเยา

มีการปฏิบัติตามแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุก
ครั้งของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
ก าหนดให้ ก ารจ้ า งหรื อ แต่ ง ตั้ ง ผู้ เ กษี ย ณอายุ ร าชการต่ อ อายุ
ราชการ ให้ดาเนินการเฉพาะด้านบริการและวิชาการเท่านั้น
เจ้าหน้าที่ ที่จะไปทางานพิเศษ เช่นเป็นวิทยากร ต้องมีหนังสือ
เชิญจากหน่วยงานและได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
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มาตรการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวนคน
บุคลากรของ
สสจ.พะเยา

วิธีการควบคุม กากับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตาม
ประกาศมาตรการ
กาหนดรหัสผ่านและอานาจในการเข้าถึงข้อมูลแต่ละระดับและ
ให้ถือปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารอย่าง
เคร่งครัด

9. การรู้ข้อมูลภายใน
แล้วนาข้อมูลไปหา
ประโยชน์ให้กับตนเอง
หรือผู้อื่น
10. การใช้สมบัติราชการ บุ ค ลากรในสั ง กั ด จัดทาข้อตกลง เรื่องการใช้รถราชการที่ชัดเจน และ ให้ผู้ปฎิบัติ
ด าเนิ น การตามแนวทางการใช้ ร ถยนต์ ร าชการของส านั ก งาน
เพื่อประโยชน์ของธุรกิจ สสจ.พะเยา
ส่วนตัว
(รพช. สสอ. และ สาธารณสุขจังหวัดพะเยา อย่างเคร่งครัด
รพ.สต.)
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ภาคผนวก
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รายชื่อคณะทางานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. นายบัญญัติ สุริยะไชย
๒. นายเฉลิม
ใจอุ่น
๓. นายอนุโรจน์ ศุภการกาจร
๔. นายจเร บัวสัมฤทธิ์
๕. นางนวพรรษ ปุญญมัย
๖. นางอนงค์ วรรณสอน
๗. นางพสธร เขื่อนแก้ว
๘. นางสาวรุจิรา ไชยลังกา

ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ ( ด้านส่งเสริมพัฒนา )
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
ตาแหน่ง นิติกรชานาญการ
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน
ตาแหน่ง นิติกร
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