รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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คํานํา
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียง
คํา ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชนทับซอนโดยวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนตาม
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizationsof the Tread way Commission) เพื่อ
กําหนดมาตรการสําคัญเรงดวนเชิงรุกในการปองกันการทุจริตการบริหารงาน
ที่โปรงใสตรวจสอบได และการแกไข
ปญหาการกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐที่เปนปญหาสําคัญและพบบอย นอกจากนี้ยังนําความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนที่ไดนี้มากําหนดเปนคูมือปองกันผลประโยชนทับซอนสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอเชียงคําอีกดวย เพื่อบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)

งานบริหาร กลุมงานบริหารทั่วไป
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา
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สวนที่ 1
บทนํา
1. หลักการและเหตุผล
การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหา
ประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ไปแทรกแซง
การใชดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐ จนทําใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ
หนาที่สาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชน
สาธารณะของสวนรวม และทําใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดย
ผลประโยชนที่สูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมใน
สังคม รวมถึงคุณคาอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตาม
ทามกลางผูที่จงใจกระทําความผิด ยังพบผูกระทําความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปน
จํานวนมาก จนนําไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน หรือ
ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ( Conflict of interest : COI) เปน
ประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่
รุนแรงขึ้น และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ อีกดวย
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชนทับซอนโดยวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนตาม
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)
เปนกรอบการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน
การวิเคราะหความเสี่ยงหมายถึงกระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงที่เปนระบบในการบริหาร
ปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
ประเภทของความเสี่ยงแบงออกเปน๔ดานดังนี้
1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk: S) หมายถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ
เปาหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกที่สงผลตอกล
ยุทธที่กําหนดไวและการปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสมรวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบาย
เปาหมายกลยุทธโครงสรางองคกรภาวการณแขงขันทรัพยากรและสภาพแวดลอมอันสงผลกระทบตอ
วัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร
2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวของกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ
องคกร/กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช /บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูลสงผลตอประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ
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3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk: F) เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณและการเงินเชนการบริหารการเงินที่ไมถูกตองไมเหมาะสมทําใหขาดประสิทธิภาพและไมทันตอ
สถานการณหรือเปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการเงินขององคการเชนการประมาณการงบประมาณไมเพียงพอ
และไมสอดคลองกับขั้นตอนการดําเนินการเปนตนเนื่องจากขาดการจัดหาขอมูลการวิเคราะหการวางแผนการ
ควบคุมและการจัดทํารายงานเพื่อนํามาใชในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกลาว
4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย /กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)
เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากความไมชัดเจน
ความไมทันสมัยหรือความไมครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบขอบังคับตางๆรวมถึงการทํานิติกรรมสัญญา
การรางสัญญาที่ไมครอบคลุมการดําเนินงาน
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปจจัยหลัก ๒ ปจจัย คือ
1) ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบริหารความซื่อสัตยจริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและ
การเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศการเปลีย่ นแปลงผูบริหารและเจาหนาที่
บอยครั้งการควบคุมกํากับดูแลไมทั่วถึงและการไมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงานเปน
ตน
2) ปจจัยภายนอก เชน กฎหมายระเบียบขอบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีหรือสภาพการแขงขันสภาวะแวดลอมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเปนตน
ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณหรือขอเท็จจริงที่บุคคลไมวาจะเปนนักการเมือง
ขาราชการพนักงานบริษัทหรือผูบริหารซึ่งมีอํานาจหนาที่เจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาที่ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยูและสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวมซึ่งการกระทํานั้นอาจจะเกิดขึ้นอยางรูตัวหรือไม
รูตัวทั้งเจตนาและไมเจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้นแต
รวมถึงผลประโยชนอื่นๆที่ไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ไดอาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงใน
องคกรตางๆทั้งในหนวยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจํากัดหรือการที่บุคคลผูมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจให
ญาติพี่นองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบสงผลให
บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติการกระทําแบบนี้เปนการกระทําที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห
ความเสี่ยงที่เปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะ
ทําใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต
กลาวคือ ยิ่งมีสถานการณหรือสภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
มากเทาใด ก็ยิ่งมีโอกาสกอใหเกิดหรือนําไปสูการทุจริตมากเทานั้น
การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในดานตางๆ
มาดําเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of
the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอเชียงมวนการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนนี้จะชวยใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
เชียงมวนทราบถึงความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นและปจจัยเสี่ยงที่อาจเปนเหตุทําให
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1. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไมเพียงพอ
2. การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทาใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมี
จริยธรรม
3. การปฏิบัติหนาที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล พรอมกันนี้ ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการปองกัน ยับยั้งการ
ทุจริต ปดโอกาสการทุจริต และเพื่อกําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ การกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐที่เปนปญหาสําคัญและพบบอยอีกดวย
2. วัตถุประสงค

1. เพื่อสรางสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
๒
. เพื่อแสดงความมุงมั่นในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล
๓
. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่รัฐไมใหเกิดการ
แสวงหาผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาที่อันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมายใหยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
เปนแบบอยางที่ดียืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตองเปนธรรมถูกกฎหมายโปรงใสและตรวจสอบได
๔
. เพื่อสรางความเชื่อมั่นศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการผูมีสวนไดสวน
เสียและประชาชน
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สวนที่ 2

การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน
1. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ของความเสี่ยงตางๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห และจัดลําดับ
ความเสี่ยง โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง ดานผลประโยชนทับซอน
ไดแกระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ( Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ ( Impact) และระดับ
ความเสี่ยง ทั้งนี้ กําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณา ที่ไมสามารถระบุเปนตัวเลข หรือ
จํานวนเงินที่ชัดเจนได
เกณฑระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่เกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
นอย
นอยมาก

คําอธิบาย
มีโอกาสเกิดขึ้นเปนประจํา
มีโอกาสเกิดขึ้นบอยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นนอยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) เชิงคุณภาพ ที่สงผลกระทบดานการดาเนินงาน
(บุคลากร)
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่เกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
นอย
นอยมาก

คําอธิบาย
ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง
ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง
สรางบรรยากาศในการทางานที่ไมเหมาะสม
สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง
สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนานๆครั้ง

ระดับของความเสี่ยง (
Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย
พิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ( Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กําหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังนี้
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ลําดับ
1
2
3
4

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

ชวงคะแนน
15-25 คะแนน
9-14 คะแนน
4-8 คะแนน
1-3 คะแนน
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ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (
Risk Profile) ที่ไดจาก การ
พิจารณาจัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ( Likelihood) และผลกระทบ ที่
เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยที่
ระดับความเสี่ยง= โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ
(Likelihood x Impact)
ซึ่งจัดแบงเปน 4 ระดับสามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพื้นที่เปน 4 สวน (4 Quadrant) ใชเกณฑในการ
จัดแบงดังนี้
ระดับความเสี่ยง
คะแนนระดับความเสี่ยง
มาตรการกําหนด
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)
15-25 คะแนน
มีมาตรการลดและประเมินซ้ํา
หรือถายโอนความเสี่ยง
เสี่ยงสูง (High)
9-14 คะแนน
มีมาตรการลดความเสี่ยง
ปานกลาง (Medium)
4–8 คะแนน
ยอมรับความเสี่ยงแตมีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง
ต่ํา (Low)
1–3 คะแนน
ยอมรับความเสี่ยง
ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ
(Impact)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (

Likelihood)

การแสดงสีสัญลักษณ
สีแดง
สีสม
สีเหลือง
สีเขียว
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2. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา
(Risk Assessment for Conflict of Interest)
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียง
คํา มีการดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชนทับซอน ดังนี้
1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
- กระบวนงานที่เกี่ยวของกับการใชเงินและมีชองทางที่จะทําประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง
- กระบวนงานที่เกี่ยวของกับการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ซึ่งมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสมคือมีการเอื้อ
ประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพองการกีดกันการสรางอุปสรรค
- กระบวนงานที่มีชองทางเรียกรองหรือรับผลประโยชนจากผูที่มีสวนเกี่ยวของซึ่งสงผลทางลบตอผูอื่น
ที่เกี่ยวของ
2) โดยมีกระบวนงานที่เขาขายมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
- การรับ – จายเงิน
- การบันทึกบัญชีรับ – จาย / การจัดทําบัญชีทางการเงิน
- การจัดซื้อจัดจางและการจางบริการ
- การกําหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑการกําหนดคุณสมบัติผูที่จะเขาประมูลหรือขายสินคา
- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ
- การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไมเปนไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจาง
- การคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ
- การจัดหาพัสดุ
- การจัดทําโครงการประชุม/อบรม
- การเบิกคาตอบแทน
- การใชรถราชการ
- การเอื้อประโยชนตอพวกพองในเรื่องตางๆ
3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไมมีการปองกันที่เหมาะสม
- สูญเสียงบประมาณ
- เปดชองทางใหเจาหนาที่ใชอํานาจหนาทําใหผูปฏิบัติใชโอกาสกระทําผิดในทางมิชอบดวยหนาที่
- เสียชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของหนวยงาน
4) แนวทางการปองความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
(1) การเสริมสรางจิตสํานึกใหบุคลากรของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา รังเกียจ
การทุจริตทุกรูปแบบเชน
- การสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา
- เผยแพรคานิยมสรางสรรคใหแกเจาหนาที่
- จัดโครงการฝกอบรมดานคุณธรรมจริยธรรมใหกับเจาหนาที่
- การสงเสริมใหผูบังคับบัญชาเปนตัวอยางที่ดี
(2) การปองกันเหตุการณหรือพฤติกรรมที่อาจเปนภัยตอหนวยงาน เชน
- การแจงเวียนหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปรงใสและเปนธรรม
- การเผยแพรหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
- จัดชองทางการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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สรุปผลการวิเคราะหความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561)
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียง
คํา กําหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จํานวน 4
ประเด็นหลัก ดังนี้
1
. การจัดหาพัสดุ
2. การจัดทําโครงการประชุม/ อบรม
3. การเบิกคาตอบแทน
4. การเอื้อประโยชนตอพวกพองในเรื่องตางๆ
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ (
Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว จึงนําผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบของความเสี่ยงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวา กอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับ
ใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทําใหทราบวามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดที่จะตองบริหารจัดการกอน

ลําดับ
1
2
3
4

ปจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต

โอกาส ผลกระทบ

การจัดหาพัสดุ
การจัดทําโครงการประชุม/อบรม
การเบิกคาตอบแทน
การเอื้อประโยชนตอพวกพองในเรื่องตางๆ

5
3
3
2

5
5
4
4

ระดับ
ความเสี่ยง
25
15
12
8

ลําดับ
ความเสี่ยง
(1)
(2)
(3)
(4)

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
(2)

5
ความรุนแรง
ของ
ผลกระทบ
(Impact)

4

(4)

(3)

2

3

(1)

3
2
1
1

4

5

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (
Likelihood)
จากแผนภูมิความเสี่ยง
(Risk Map) ที่ไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของ
ความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนสามารถสรุปการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความ
เสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนไดดังนี้
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ผลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน
ผลการวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน
การจัดหาพัสดุ
การจัดทําโครงการประชุม/อบรม
การเบิกคาตอบแทน
การเอื้อประโยชนตอพวกพองในเรื่องตางๆ

จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง
ลําดับ 1 (สูงมาก = 25คะแนน)
ลําดับ2(สูงมาก = 15คะแนน)
ลําดับ3(สูง = 12คะแนน)
ลําดับ4(ปานกลาง = 8คะแนน)

จากตารางวิเคราะหความเสี่ยงสามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเปน
3 ระดับคือ สูงมาก สูง และ
ปานกลาง โดยสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา ประจําปงบประมาณ2562มีดังนี้
ระดับความเสี่ยง
เ เสี่ยงสูงมาก (Extreme)

เสี่ยงสูง (High)
ปานกลาง (Medium)
ต่ํา(Low)

มาตรการกําหนด
จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง
มีมาตรการลด และประเมินซ้ํา หรือถาย
โอนความเสี่ยง

ปจจัยความเสี่ยง
- การจัดหาพัสดุ
- การจัดทําโครงการประชุม/อบรม

จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง
- การเบิกคาตอบแทน
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได
ยอมรับความเสี่ยงแตมีมาตรการควบคุม
- การเอื้อประโยชนตอพวกพองใน
ความเสี่ยง
เรื่องตางๆ
-

-

จากตารางผลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงดาน
ผลประโยชนทับซอน งานบริหาร กลุมงานบริหารทั่วไป นําผลที่ไดมากําหนดมาตรการ วิธีการควบคุมเพื่อ
ปองกัน หรือลดความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (1) การจัดหาพัสดุ (2) การจัดทําโครงการประชุม/ อบรม
(3) การเบิกคาตอบแทน และ ( 4) การเอื้อประโยชนตอพวกพองในเรื่องตาง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตอไปโดยจะนําประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนที่ไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงมาจัดทําคูมือ
ประมวลจริยธรรมการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียง คํา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตอไป

