บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุม่ กฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก โทร ๐ ๕๕๕๑ 8198
ที่ ตก ๐๐33.013/พิเศษ
วันที่ 1 มีนาคม 2565
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เรียน เจ้าหน้าที่พัสดุ/เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี/เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ตามที่ น ายแพทย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด ตาก ได้ ม อบนโยบายการดำเนิ น การ เพื่ อ ป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นภายในหน่ ว ยงาน ซึ่ ง จะส่ งเสริ ม ให้ ห น่ ว ยงานสามารถป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินการหรือการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน นั้น
ในการนี้ จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้า
ร่วมประชุม เพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ในวันที่ 4 มีนาคม 2565
เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายทรงพล วันคำ)
หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.ตาก
************************
1. นายทรงพล วันคำ

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มกฎหมาย

2. นางทัศนีย์

รอดสังข์

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

3. นางสมพิศ

กาละจิตร

ตำแหน่งหัวหน้างานการเงินและบัญชี

4. นายสุกิจ

มหาวัน

ตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ

5. นางบุญธิวา ภารสมบูรณ์

ตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

6. นางสมถวิล ลันขุนทด

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สรุปผลรายงานการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.ตาก
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายทรงพล วันคำ
2. นางทัศนีย์ รอดสังข์
3. นางสมพิศ กาละจิตร
4. นายสุกิจ มหาวัน
5. นางบุญธิวา ภารสมบูรณ์
6. นางสมถวิล ลันขุนทด

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มกฎหมาย
ประธาน
ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ตำแหน่งหัวหน้างานการเงินและบัญชี
ตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ
ตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ด้ ว ยนายแพทย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด ตาก ได้ ม อบนโยบายการดำเนิ น การ เพื่ อ ป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นภายในหน่ ว ยงาน ซึ่ ง จะส่ งเสริ ม ให้ ห น่ ว ยงานสามารถป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินการหรือการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนั้น จึงได้เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 3

ติดตามรายงานการประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องพิจารณา ที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินการหรือ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รายละเอียดดังนี้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
หลักการและเหตุผล
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา ประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อํานาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ หน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ สาธารณะ
ของส่ ว นรวม และทำให้ ผ ลประโยชน์ ห ลั ก ขององค์ ก ร หน่ ว ยงาน สถาบั น และสั ง คมต้ อ งสู ญ เสี ย ไป
โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรม
ในสังคม รวมถึงคุณ ค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม
ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีก
เป็นจํานวนมาก จนนําไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI)
เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในระดับ
ที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก โดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิ บัติ งานที่ อาจเกิ ดผลประโยชน์ ทั บ ซ้อน โดยวิเคราะห์ ค วามเสี่ ยง เกี่ ยวกั บ การปฏิ บัติ งานที่ อาจเกิ ด
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน
การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร ปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น หมายถึ ง สภาวการณ์ หรื อ ข้ อ เท็ จ จริ งที่ บุ ค คล ไม่ ว่ า จะเป็ น นั ก การเมื อ ง
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอํานาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่
ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว
หรือไม่รู้ตัว ทั้ งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไป
ดํารงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอํานาจ
หน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการ
โดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย
จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยง
ที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน

-2และผลประโยชน์ ส่ ว นรวมเป็ น สำคั ญ อั น เกี่ ย วเนื่ อ งเชื่ อ มโยงอย่ า งใกล้ ชิ ด กั บ การทุ จ ริ ต กล่ า วคื อ ยิ่ ง มี
สถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมี
โอกาสก่อให้เกิดหรือนําไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น
สามารถจำแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย และ
พันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ ที่กำหนด
ไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์
โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์ แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ ต่อวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายขององค์กร
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิท ธิผล
หรือผลการปฏิ บัติงาน โดยความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ องค์กร/
กระบวนการเทคโนโลยี ห รื อ นวั ต กรรมที่ ใ ช้ /บุ ค ลากร/ความเพี ย งพอของข้ อ มู ล ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และ
การเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์
หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่
สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การ
ควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนํามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้อง กับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่าง
สัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน
การวิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย งเกี่ ยวกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นในครั้งนี้ นํ าเอาความเสี่ ย งในด้ านต่ างๆ มา
ดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทั บซ้อนของสำนักงานสาธารณสุข
จั งหวั ด ตาก การวิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นนี้ จ ะช่ ว ยให้ ท ราบถึ งความเสี่ ย งด้ า น
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การ
บริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัย ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญ
และพบบ่อย นอกจากนี้ ยังบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
(Agenda Based) อีกด้วย
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1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด ความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่ อ ตรวจสอบการบริห ารงานและการปฏิ บั ติ ราชการของเจ้ าหน้ าที่ รัฐ ไม่ ให้ เกิ ดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชาชน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความ
เสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความ
เสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวน
เงินที่ชัดเจนได้
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
โอกาสที่เกิด
คำอธิบาย
5
สูงมาก
มีโอกาสเกิดขึ้นประจำ
4
สูง
มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
3
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
2
น้อย
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
1
น้อยมาก
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)
ระดับ
โอกาสที่เกิด
คำอธิบาย
5
สูงมาก
ถูกลงโทษวินัยร้ายแรง
4
สูง
ถูกลงโทษวินัยอย่างไม่ร้อยแรง
3
ปานกลาง
สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
2
น้อย
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
1
น้อยมาก
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา จาก
ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ
ความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้

-4ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ระดับ
ระดับความเสี่ยง
1
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)
2
ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)
3
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)
4
ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)

ช่วงคะแนน
15-25 คะแนน
9-14 คะแนน
4-8 คะแนน
1-3 คะแนน

ในการวิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย งจะต้ อ งมี ก ารกำหนดแผนภู มิ ค วามเสี่ ย ง (Risk Profile) ที่ ได้ จ ากการ
พิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่
เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่
ระดับความเสียง

=

โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ตา่ งๆ
(Likelihood x Impact)

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ
จัดแบ่ง ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
คะแนนระดับความเสี่ยง
มาตรการกำหนด
การแสดงสีสญ
ั ลักษณ์
ต่ำ (Low)
1-3 คะแนน
ยอมรับความเสี่ยง
สีเขียว
ปานกลาง (medium)
4-8 คะแนน
ยอมรับความเสี่ยง แต่มี
สีเหลือง
มาตรการควบคุมความเสี่ยง
เสี่ยงสูง (High)
9-14 คะแนน
มีมาตรการลดความเสี่ยง
สีส้ม
เสี่ยงสูงมาก
15-25 คะแนน
มีมาตรการลด และประเมิน
สีแดง
(Extreme)
ซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง

ความรุ น แรงของผลกระทบ

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
5

5

10

15

20

25

4

4

8

12

16

20

3

3

6

9

12

15

2

2

4

6

8

10

1

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

โอกาสทีจะเกิด ความเสีห าย (Likelihood)

2. การวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งด้ า นผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น (Risk Assessment for Conflict of Interest)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
จากการออกตรวจสอบ ประเมิน นิเทศ ติดตาม หน่วยรับตรวจในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ตาก ซึ่งได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลในสังกัด จำนวน 18 แห่ง โดยคณะกรรมการ
ควบคุมและตรวจสอบภายในระดับเครือข่าย เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรง

-5ของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แล้วนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับ
ใด ในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก จึงกำหนดความเสี่ยงที่ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 4
ประเด็นหลัก ตามข้อตรวจพบที่ได้จากการออกตรวจสอบและควบคุมภายในหน่วยรับตรวจ ประกอบด้วย (1)
การจัดหาพัส ดุ (2) การใช้รถของทางราชการ (3) การเบิ กเงินค่าตอบแทน และ (4) การจัดทำโครงการ
ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา
ประเด็น
ความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ปัจจัยเสี่ยง
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เพื่อให้การจัดหาพัสดุ
ภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง
เช่า แลกเปลี่ยน หรือ
โดย วิธีอื่นใดให้
สอดคล้องกับ ประกาศ
ระเบียบ หลักเกณฑ์
วิธีปฏิบัติ และ มติ
คณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องรวมถึง
ดำเนินการตามเกณฑ์
การ ประเมินคุณธรรม
และความ โปร่งใสใน
การดำเนินงาน ของ
หน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and
Transparency
Assessment : ITA)
การจัดทำโครงการ เพื่อให้การจัดทำ
(2)
ฝึกอบรม ศึกษาดู โครงการ ฝึกอบรม
การจัดทำ
งาน ประชุม และ ศึกษาดูงาน ประชุม
โครงการ
สัมมนา เป็นเท็จ และสัมมนา ถูกต้อง
ฝึกอบรม
ศึกษาดู งาน และไม่เป็นไปตาม ไม่ให้เกิดการ แสวงหา
ผลประโยชน์ ส่วนตัว
ประชุม และ ระเบียบที่
ในตำแหน่งหน้าที่ อันมิ
เกี่ยวข้อง
สัมมนา
ควรได้โดยชอบตาม
กฎหมาย
(1)
การจัดหา
พัสดุ

การจัดหาพัสดุไม่
เป็นไปตาม
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง มีการ
แบ่ง ซื้อแบ่งจ้าง
และแสวงหา
ผลประโยชน์
ส่วนตัวในตำแหน่ง
หน้าที่

โอกาส ผลกระทบ
5

5

4

5

ระดับ
ความเสี่ยง
25
(สูงมาก)

ลำดับความ
เสี่ยง
1

20
(สูงมาก)

2

ประเด็น
ความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ปัจจัยเสี่ยง

(3)
เบิกค่าตอบแทน
การเบิก
การปฏิบัติงาน
ค่าตอบแทน นอกเวลาราชการ
และใน
วันหยุดราชการ
ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยบริการใน
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข
ค่าตอบแทนโดยไม่
ทำเวชปฏิบัติ
ส่วนตัวและหรือ
ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาล
เอกชน ค่าเบี้ย
เลี้ยงเหมาจ่าย
และเงินเพิ่ม
สำหรับตำแหน่งที่
มีเหตุพิเศษของ
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การสาธารณสุข
(พ.ต.ส.) เป็นเท็จ
ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
1. ใช้รถราชการไม่
(4)
ถูกต้องตาม
การใช้รถ
ระเบียบสำนัก
ราชการ
นายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยรถราชการ
พ.ศ.2523 และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
2. ผู้ใช้รถราชการ
ละเลยการปฏิบัติ
ตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่า
ด้วย รถราชการ
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โอกาส ผลกระทบ

เพื่อให้เบิกค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอก
เวลา ราชการ
ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงาน ให้กับ
หน่วยบริการ
ค่าตอบแทนโดยไม่ทำ
เวช ปฏิบัติส่วนตัวและ
หรือ ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาล เอกชน
ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมา จ่าย
และเงินเพิ่มสำหรับ
ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของ ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การ สาธารณสุข
(พ.ต.ส.) เป็นไปตาม
ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ ส่วนตัว
ในตำแหน่งหน้าที่ อันมิ
ควรได้โดยชอบตาม
กฎหมาย

4

4

เพื่อให้การใช้รถ
ราชการ เป็นไปตาม
ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
และป้องกันการ เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน

3

5

ระดับ
ความเสี่ยง
16
(สูงมาก)

ลำดับความ
เสี่ยง
3

15
(สูงมาก)

4

ประเด็น
ความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ปัจจัยเสี่ยง
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โอกาส ผลกระทบ

ระดับ
ความเสี่ยง

ลำดับความ
เสี่ยง

พ.ศ. 2523 และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
3. เบิกจ่าย
ค่าตอบแทนเหมา
จ่ายแทนการจัดหา
รถประจำตำแหน่ง
สำหรับข้าราชการ
ผู้มีสิทธิได้รับ รถ
ประจำตำแหน่ง
4. ใช้เก็บรักษา
ซ่อมบำรุง รถ
ส่วนกลางและรถ
รับรอง ไม่เป็นไป
ตามระเบียบ
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วย
หลักเกณฑ์การใช้
การเก็บ รักษา
การซ่อมบำรุงรถ
ส่วนกลางและรถ
รับรอง พ.ศ.
2526
3. การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ความรุ น แรงของผลกระทบ (Impact)

ความเสียงทียอมรับ ได้

ความเสียงทียอมรับ ไม่ไ ด้
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โอกาสทีจะเกิด ความเสียหาย (Likelihood)

ความเสียงทียอมรับ ได้

-8จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญ ของ
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของ ความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
การจัดหาพัสดุ
การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดู งาน ประชุม และ สัมมนา
การเบิกค่าตอบแทน
การใช้รถราชการ

จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
ลำดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน
ลำดับ 2 (สูงมาก = 20 คะแนน
ลำดับ 3 (สูงมาก = 16 คะแนน
ลำดับ 4 (สูงมาก = 15 คะแนน

จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก นำผลที่ได้จากการตรวจสอบภายในมากำหนดมาตรการ วิธีการควบคุมเพื่อ
ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และได้นำความเสี่ยงลำดับที่ 1 มาจัดทำเป็นโครงการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน และได้ทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน โดยได้นำตัวอย่างเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อนส่วนตนและส่วนรวม มาเป็นบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปได้ว่า จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงได้นำประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการ
จัดหาพัสดุ มาจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน และได้ทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยได้นำตัวอย่างเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนส่วนตนและส่วนรวม มาเป็นบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ปิดประชุมเวลา 12.30 น.
สมถวิล ลันขุนทด

ผูจ้ ดรายงานการประชุม

(นางสมถวิล ลันขุนทด)
ทรงพล วันคำ
(นายทรงพล วันคำ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเกีย่ วกับผลประโยชน์
ทับซ้อน

-

1. การจัดหาพัสดุ
การจัดหาพั สดุไม่ เป็ นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
มี ก ารแบ่ ง ซื้ อ แบ่ ง จ้ า งและแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
กลุ่ ม งานบริ ห ารทั่ ว ไป ได้ จั ด อบรมโครงการพั ฒ นา
ศักยภาพบุ คลากรด้านการจัดซื้ อจั ดจ้างและบริหาร
พั ส ดุ ระห ว่ า งวั น ที่ 2 1 -2 2 มี น าค ม 2 5 6 5
ณ ห้องประชุมหนองหลวง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ
เจ้ าหน้ าที่ พั ส ดุ ที่ ป ฏิ บั ติ งานใน รพ.สต./สสอ./รพช.
และ รพท.ในสังกัดทุกแห่ง จำนวน 90 คน

2. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
และสั ม มน า เป็ น เท็ จ ไม่ เ ป็ น ไป ตามระเบี ยบ 1. งานตรวจสอบภายใน มีแผนออกตรวจสอบภายใน
หน่ ว ยงานในสั งกั ด โดยมี ก ลุ่ ม เป้ าหมาย คื อ รพท./
ที่เกี่ยวข้อง
รพช./สสอ. จำนวน 18 แห่ ง และ รพ.สต.ในพื้ น ที่
ทั้ง 9 อำเภอ ตั้งแต่เดือนมกราคม - สิงหาคม 2565
2 . มี ระบ บ การตรวจสอบ แผน งาน /โครงการ
โดยกลุ่ ม งานพั ฒ นายุท ธศาสตร์ และงานตรวจสอบ
ภายใน ก่ อ นเสนอให้ ผู้ บ ริ ห ารพิ จ ารณ าอนุ มั ติ
ทุ ก แผนงาน/โครงการ เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง
ของแผนงาน/โครงการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

