รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบ ๖ เดือน) สานักงานสาธารณสุขอาเภอป่าพะยอม
ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ กลไก และกาหนดเป้าหมายสาหรับการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในรูปแบบของ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเริ่มดาเนินการตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงปัจจุบัน ซึ่งการดาเนินงาน
ดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเอง แต่เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปัญหาความ
รุนแรงในการทุจริต โดยเหตุปัจจัยที่ส่งผลให้การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย
หรือประสบความสาเร็จได้เท่าที่ควร สืบเนื่องมาจากปัญหาการเมืองภายในประเทศ รวมถึงการวิวัฒนาการของ
ปัญหาการทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ยากต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สามารถ
ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล จึงเห็นควรจะมีการปรับปรุงและปฏิบัติยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพื่อเป็นการต่อยอดและพัฒนาให้งาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ประสบผลสาเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายที่ยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้
กาหนดไว้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ส านั ก งาน ปปช.ได้ พั ฒ นากรอบการประเมิ นคุ ณ ธรรมความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี ๒๕๖๑ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังกล่าวโดยกาหนดแนวทางใน
การดาเนินงานพัฒนาและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity
and Transparency Assessment :ITA) และการป้องกันปราบปรามการทุจริตในองค์กร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ลดความเสี่ยงต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ข้าราชการ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีความเชื่อถือ ไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการ
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
ป่าพะยอม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จากรายงานการตรวจสอบภายในของคณะตรวจสอบภายในเครือข่าย
บริการสุขภาพอาเภอป่า พะยอม และสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ซึ่งได้ตรวจสอบภายในในเรื่องพัสดุ
และการเงินการบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ๖ แห่ง และสานักงานสาธารณสุขอาเภอป่าพะยอม
จากการตรวจสอบพบว่า ไม่มีข้อสังเกตที่มีนัยสาคัญทั้งด้านการเงิน การบัญชี ด้านพัสดุ เมื่อจาแนกตามแนว
ทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนแล้ว การจาแนกความเสี่ยงสามารถจาแนกได้ ๔
ประเภท ซึ่งประกอบด้วย
๑.ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อ
กลยุทธ์ที่กาหนดไว้และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย
เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้ างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้ อม อันส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายองค์กร
๒.ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : OR)เกี่ยวข้องกับ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องระบบงาน
ภายในขององค์กร/กระวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดาเนินงานโครงการ

๓.ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risk : FR) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับงบประมาณและ
การเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทาให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือ
เป็ น ความเสี่ ย งที่เกี่ย วข้องกับการเงิน ขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่
สอดคล้องกับขั้นตอนการดาเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การ
ควบคุม และการจัดทารายงานเพื่อนามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว
๔.ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย และข้อกาหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk : CR) เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทานิติกรรมสัญญา การร่าง
สัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดาเนินงาน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of
Interest) สานักงานสาธารณสุขอาเภอป่าพะยอม
เมื่อพิจารณาโอกาสความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความรุนแรงของผลกระทบ ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง
แล้วให้นาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ ยงต่อ
กิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานพบว่า ไม่ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด
สานักงานสาธารณสุข อาเภอป่าพะยอม จึงกาหนดความเสี่ ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
จานวน ๔ ประเด็นหลัก ที่อาจจะพบการกระทาผิดวินัยข้าราชการพลเรือน ประกอบด้วย (๑) การจัดหาพัสดุ
(๒) การจัดทาโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา (๓) การเบิกค่าตอบแทน และ (๔) การใช้รถ
ราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ ๑ แสดงจานวนการกระทาผิดฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย/ระเบียบ
ปีงบประมาณ การจัดหาพัสดุ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
รวม

๐
๐
๐
๐

การจัดทาโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
ประชุมสัมมนา
๐
๐
๐
๐

การเบิก
ค่าตอบแทน

การใช้รถราชการ

๐
๐
๐
๐

๐
๐
๐
๐

ตารางที่ ๒ วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of
Interest) สานักงานสาธารณสุขอาเภอป่าพะยอม
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม เ สี่ ย ง ด้ า น
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเด็น
ปัจจัยเสี่ยง
วัตถุประสงค์
ระดับ ลาดับ
ผล
โอกาส
ความ ความ
กระทบ
เสี่ยง เสี่ยง
( ๑ ) ก า ร การจัดหาพัสดุไม่เป็นไป เพื่อให้การจัดหา
จัดหาพัสดุ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องมี พัสดุภาครัฐโดยการ
การแบ่งซื้อแบ่งจ้างและ ซื้อ จ้าง เช่า หรือ
แสวงหาผลประโยชน์
โดยวิธีอื่นใดให้
ส่วนตัวในตาแหน่งหน้าที่ สอดคล้องกับ
ประกาศ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ วิธี
ปฏิบัติและมิติ
คณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องรวมถึง
ดาเนินการตาม
เกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดเนิน
งานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity
and
Transparency
Assessment :ITA)
(๒)การ
การจัดทาโครงการ
เพื่อให้การจัดทา
จัดทา
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
โครงการฝีกอบรม
โครงการ ประชุม และสัมมนา เป็น ศึกษาดูงาน ประชุม
ฝึกอบรม เท็จ และไม่เป็นไปตาม
และสัมมนา ถูกต้อง
ศึกษาดู
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ไม่ให้เกิดการ
งาน
แสวงหา
ประชุม
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และ
ในตาแหน่งหน้าที่
สัมมนา
อันมิควรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย
(๓) การ เบิกค่าตอบแทนการ
เพื่อให้เบิก
เบิกค่า
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ค่าตอบแทนการ
ตอบแทน ราชการและใน
ปฏิบัติงานนอกเวลา
วันหยุดราชการ
ราชการ

ประเด็น

ปัจจัยเสี่ยง

วัตถุประสงค์

ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยบริการ ค่า
เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
และเงินเพิ่มสาหรับ
ตาแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษของ
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การสาธารณสุข
(พ.ต.ส.) เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ไม่ให้เกิดการ
แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว
ในตาแหน่งหน้าที่
อันมิควรได้โดยชอบ
ตามกฎหมาย
(๔)การใช้ ๑)ใช้รถราชการไม่ถูกต้อง เพื่อให้การใช้รถ
รถราชการ ตามระเบียบสานัก
ราชการเป็นไปตาม
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และ และป้องกันการ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
เกิดผลประโยชน์ทับ
๒)ผู้ใช้รถราชการละเลย ซ้อน
การปฏิบัติตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยรถราชการ พ.ศ.
๒๕๒๓ และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม
๓)ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบารุง
รถส่วนกลางและรถรับรอง
ไม่เป็นไปตามระเบียบ
สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วย
หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บ
รักษา การซ่อมบารุง รถ
ส่วนกลางและรถรับรอง
พ.ศ.๒๕๒๖

ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม เ สี่ ย ง ด้ า น
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานให้กับหน่วย
บริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ค่าเบี้ยเลี้ยง
เหมาจ่ายและเงินเพิ่ม
สาหรับตาแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
การสาธารณสุข (พ.ต.ส.)
เป็นเท็จ ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

-

-

-

-

ตารางที่ ๓ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
การจัดหาพัสดุ
การจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
การเบิกค่าตอบแทน
การใช้รถราชการ

จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ไม่พบความเสี่ยง
ไม่พบความเสี่ยง
ไม่พบความเสี่ยง
ไม่พบความเสี่ยง

จากตารางที่ ๓ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ของ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอป่าพะยอม ไม่พบความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน

ผู้รายงาน.........................................
(นายธารงค์ หิรัญโยดม)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

ผู้รับรองรายงาน.................................... .......

