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เรื่อง รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
เรียน สาธารณสุขอําเภอบานหลวง
ตามที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง ไดประกาศเจตนารมณสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
บานหลวงเปน หนวยงานในการตอตานการทุจริตคอรรัป ชั่น มีเจตนารมณ รวมกัน ในการดําเนิ นงานใหเกิดความ
โปรงใส เปนธรรม และสามารถตรวจสอบได ตามการดําเนินงานเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยการประเมินหนวยงาน
เปาหมาย ดวยแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment :
EBIT) ของหนวยงานในสังกัด ที่กําหนดใหหนวยงานมีการวิเคราะหความเสี่ยงในการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
หนวยงาน พรอมกําหนดแนวทางในการดําเนินงานเพื่อแกไขและปองกันปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบนั้น
กลุ ม งานบริ ห าร สํ า นั ก งานสาธารณสุ ขอํ าเภอบ านหลวง ได วิเคราะห ค วามเสี่ย งเกี่ ย วกั บ การ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ตามการดําเนินงานเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนิน งานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และไดจั ดทํ ารายงานการ
วิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนของหนวยงาน เพื่อประโยชนในการสราง
ความเขาใจและเปนแนวทางในการดําเนินงานปองกันปญหาการทุจริตและผลประโยชนทับซอน รวมทั้งปองกันการ
ละเวนปฏิบัติหนาที่ของขาราชการในสังกัดตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหากเห็นชอบโปรดลงนามรับรองรายงานฯ และหนังสือสั่งการ
ใหหนวยงานในสังกัด ไดใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของหนวยงานตอไป
(นางจรรยา เชื้อหมอ)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
เห็นชอบ/ ลงนามแลว
(นายเกษตร ปะทิ)
สาธารณสุขอําเภอบานหลวง

การวิเคราะหความเสี่ยงผลประโยชนทับซอน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง
.................
ผลประโยชน ทั บ ซ อน หมายถึง สภาวการณ หรือขอ เท็จ จริงที่ บุ คคลไมวาจะเปน นัก การเมือ ง
ขาราชการ พนักงานบริษัท หรือผูบริหารซึ่งมีอํานาจหนาที่เจาหนาที่ของรัฐ ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาที่ที่บุคคล
นั้น รับผิ ดชอบอยู และส งผลกระทบต อประโยชน สวนรวม ซึ่งการกระทํานั้ นอาจจะเกิดขึ้น อย างรูตัวหรือไมรูตั ว
ทั้งเจตนาและไมเจตนา และมีรูปแบบที่ หลากหลายไมจํากั ดอยูในรูปของตั วเงิน หรือทรัพยสิน เท านั้ น แตรวมถึ ง
ผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิ การแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ
ทั้งในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการที่บุคคลผูมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือ
บริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ สงผลใหบุคคลนั้นขาดการ
ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทําแบบนี้
เปนการกระทําที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
การวิเคราะหความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงที่เปนระบบในการบริหารปจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชนทับซอน
การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะหความ
เสี่ยงที่เปนระบบในการบริหารปจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําใหเกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ
พฤติกรรมที่เขาขายผลประโยชนทับซอน
เจาหนาที่ของรัฐมีจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาที่ราชการ โดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตนเสมอ ตัวอยางที่เขาขายผลประโยชนทับซอน หรือเขาขายความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวน
ตนและผลประโยชนสวนรวม ที่สงผลกระทบอยางรุนแรงตอสังคมไทย ไดแก
๑. หาประโยชนใหตนเอง หรือ การใชอํานาจหนาที่เพื่อตนเอง เชน ขาราชการใชอํานาจหนาที่ทําใหบริษัท
ตัวเองไดรับงานเหมาจากรัฐ เปนคูคาทําธุรกิจกับรัฐ หรือฝากลูกหลานเขาทํางาน
๒. การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดหรือสิ่งที่มีคา ไดแก การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ
หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน หรือการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดซึ่งมิใชญาติ มีราคาหรือมูลคาใน
การรับจากแตละบุคคล แตละโอกาสเกินกวา ๓,๐๐๐ บาท
๓. เจาหนาที่ของรัฐ รับของแถม หรือผลประโยชนในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
๔. ใช ท รั พ ย สิ น ของทางราชการเพื่ อ ประโยชน ส ว นตน เช น การนํ า รถยนต ข องทางราชการไปใช ส ว นตั ว
การใชโทรศัพทของทางราชการติดตอเรื่องสวนตัว ฯลฯ

การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน
๑. การจัดหาพัสดุ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จาง เชา แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธี
อื่น ใดใหสอดคลองกับประกาศ ระเบี ยบ หลักเกณฑ วิธีป ฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ รวมถึง
ดํ าเนิ น การตามเกณฑ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปรงใสในการดําเนิ น งานของหนว ยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปจจัยเสี่ยงในการเกิดผลประโยชนทับซอนทําใหการ
จัดหาพัสดุไมเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ มีการแบงซื้อแบ งจาง และแสวงหาผลประโยชนสวนตัวใน
ตําแหนงหนาที่
๒. การจั ด ทํ า โครงการฝ ก อบรม ศึ ก ษาดู ง าน ประชุ ม และสั ม มนา เพื่ อ ให ก ารจั ด ทํ าโครงการฝ ก อบรม
ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ถูกตองไมใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาที่อัน
มิ ควรได โดยชอบตามกฎหมาย ป จ จัย เสี่ย งเปน การจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ
สัมมนา เปนเท็จและไมเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ
๓. การเบิ กค า ตอบแทน เพื่ อให เบิ ก ค าตอบแทนการปฏิ บัติ งานนอกเวลาราชการ คาตอบแทนเจาหน าที่
ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการ คาตอบแทนโดยไมทําเวชปฏิบัติสวนตัว และหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
เอกชน คาเบี้ยเลี้ยงเหมาจายและเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข
(พ.ต.ส.) เปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของไมใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาที่อันมิควร
ได โดยชอบตามกฎหมาย ป จ จั ย เสี่ยงในการเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ
วั น หยุ ด ราชการ ค า ตอบแทนเจ า หน า ที่ ป ฏิ บั ติ งานให กั บ หน ว ยบริ ก ารในสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
คาตอบแทนโดยไมทําเวชปฏิบัติสวนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน คาเบี้ยเลี้ยงเหมาจายและ
เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เปนเท็จ ไมเปนไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวของ
๔. การใชรถราชการ เพื่อใหการใชรถราชการเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของและปองกันการเกิดผลประโยนช
ทั บ ซ อน ป จ จัย เสี่ ย งในการใชร ถราชการไมถูกตองตามระเบีย บสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ
พ.ศ.๒๕๒๓ และฉบับแกไขเพิ่มเติม ผูใชรถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และฉบับแกไขเพิ่มเติม

