รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจาปีงบประมาณ 2561 มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ 2562 สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2562
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ มีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุก หน่วยงานเข้า ร่วมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Intergrity & Transparency
Assessment : ITA ) เพื่อให้การดาเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นไปอย่างจริงจัง
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายนายกรัฐมนตรีและกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นให้ทุก หน่วยในสังกัด
ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ทุกหน่วยงาน โดยให้หน่วยงานภายใต้สังกัดสานักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข จัดส่งข้อมูลตามแบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ( Evidencebased Intergrity &
Transparency Assessment ) ซึ่งการจัดทาข้อมูลตามแบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA) มีการมุ่งเน้น
ในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนยัง กาหนดเป็นคาถามใน
แบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA) ซึ่งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยังไม่มีความรู้ความ เข้าใจและตระหนักถึง
ความสาคัญในเรื่องป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามที่นโยบายของรัฐบาล ที่อาจทา ให้การปฏิบัติงานตาม
หน้าที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ปัญหาอุปสรรค เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพราะเจ้าหน้าที่ ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ แนวทางการแก้ปัญหา 1. เห็นควรจัดประชุมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
ในเรื่อง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน ผลประโยชน์ ทับซ้อน เพื่อให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานและป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. เห็นจัดทาคู่มือบริหาร
จัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อให้ ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานและป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน การวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

การบริหารจัดการ ตามหลัก 4 ประการสาหรับจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย
1. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ คือ เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายตาม
ขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบโดยไม่ให้มีผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง
2.สนับสนุนความโปร่งใส และพร้อมรับผิด คือ กาหนดขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน และเปิดเผยให้
ประชาชนทราบ รวมถึงเปิดโอกาสให้ตรวจสอบ
3.ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคล และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง คือ เจ้าหน้าที่ต้องระบุ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติและจัดการกับเรื่องส่วนตัวเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาให้มากที่สุดโดยฝ่ายบริหาร
ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการสร้างระบบป้องกันพร้อมกาหนดนโยบาย
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร คือ ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา ได้ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปรากฏว่าการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
1. งานภารกิจหลัก ได้แก่ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ การดาเนินการและให้บริการด้าน
การแพทย์และการสาธารณสุข การกากับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
สาธารณสุขในเขตพื้นที่อาเภอ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ งานพัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุข
ศึกษาและการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในพื้นที่อาเภอ
ผลการวิเคราะห์ : ไม่พบความเสี่ยงของการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
2. งานภารกิจสนับสนุน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป (คน เงิน ของ)
ผลการวิเคราะห์ :
- การนารถยนต์ราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว
- การนาทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น ปากกา น้ายาลบคาผิด ปากกาเน้นคา
- บุคลากรในหน่วยงาน ยังขาด ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
การกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่เกิดจากความเสี่ยง
ระดับ
โอกาสทีจ่ ะเกิด
คาอธิบาย
5
สูงมาก
โอกาสเกิดขึ้นเป็นประจา
4
สูง
โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
3
ปานกลาง
โอกาสเกิดขึ้นบาง
2
น้อย
โอกาสเกิดขึ้นน้อย
1
น้อยมาก
โอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ระดับ
ผลกระทบ
5
สูงมาก
4
สูง
3
ปานกลาง
2
น้อย
1
น้อยมาก

คาอธิบาย
ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ไล่ออก
ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ปลดออก
ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ลดเงินเดือน
ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ตัดเงินเดือน
ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ภาคทัณฑ์

ผลกระทบของความเสี่ยง

เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง ( Degree of Risk)
5
4
3
2
1
1

2
3
4
5
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
ยอมรับได้
ยอมรับไม่ได้
ต่า
ปานกลาง
สูง
สูงมาก
ระดับความเสี่ยง คือการแสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณ
ของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละสาเหตุ (โอกาส X
ผลกระทบ) และน่ามาจัดระดับความสาคัญของความเสี่ยง โดยมีการกาหนดแผนภูมิความเสี่ยง ( Risk Profile)
ดังนี้

เกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง
ระดับ

ระดับความเสี่ยง

4

สูงมาก

ช่วงคะแนนระดับ
ความเสี่ยง
15-25

การแสดงแถบสี

มาตรการกาหนด

จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงมี
มาตรการลด และประเมินซ้าหรือ
ถ่ายโอนความเสี่ยง
3
เสี่ยงสูง
9-14
จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
และมีมาตรการลดความเสี่ยง
เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
2
ปานกลาง
4-8
ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการ
ควบคุมป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง
เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับ
ไม่ได้
1
ต่า
1-3
ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการ
ควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 พบว่า มีความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่จาเป็นต้องดาเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลประโยชน์ทับซ้อน ประจาปี พ.ศ.2562
( 31 กรกฏาคม 2562)
ลาดับ
ความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง

1

การนารถยนต์
ราชการไปใช้ในกิจ
ธุระส่วนตัว

2

การนาทรัพย์สินของ
ทางราชการไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว
เช่น ปากกา น้ายาลบ

โอกาสและผลกระทบ
มาตรการป้องกันความเสี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน
โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
เสี่ยง
1
2
2
- มีการควบคุมการใช้งานและ
การเบิกจ่าย โดยกาชับ
เจ้าหน้าที่ให้ลงบันทึกการใช้
รถยนต์อย่างเคร่งครัดและ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุก
ครั้ง
1
1
2
- มีการทาทะเบียนควบคุม
การใช้งานและการเบิกจ่าย
อย่างเคร่งครัด

3

คาผิด ปากกาเน้นคา
บุคลากรในหน่วยงาน
ยังขาด ความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน

1

1

2

- จัดทาคู่มือผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
- ปรับปรุงคู่มือผลประโยชน์
ทับซ้อนให้มีความรวบรัดและ
เข้าใจง่ายพร้อมเผยแพร่แก่
บุคลากรในสังกัด
- ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนแก่บุคลากรในสังกัด

แนวทางการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
1. ปรับปรุงนโยบาย มาตรการ ให้รัดกุม ชัดเจน ลดโอกาสที่จะใช้อานาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน
2. ค่อยสังเกต ประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีระบบในกรณีที่มี
เหตุการณ์เกิดขึ้นอาจใช้ทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิด และการใช้สายสืบภายใน
3. ลดโอกาสการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิธีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อป้องกันการ รวมกลุ่มหรือ
syndicate
4. ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเกิดผลประโยชน์สูง
5. มีระบบพิจารณาคัดเลือกผู้ทาหน้าที่ดูแลเรื่องการเงินทุกระดับเป็นพิเศษและควรให้ตรวจสอบ พฤติกรรม
ร่ารวยผิดปกติ
6. ควรมีการทดสอบเรื่องความซื่อตรงของข้าราชการ บุคลากร ในหน่วยงานเป็นครั้งคราว
7. ทาการสารวจทัศนคติของประชาชน และผู้มารับบริการ เพื่อประเมินผลการท างานและการ คอร์รัปชั่น

(นายชุมพล สุทธิ)
สาธารณสุขอาเภอเวียงสา

