
 บันทกึขอความ 
สวนราชการ  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน   โทร.0 7549 1192                                    

ที ่                   - วันที ่     12   ตุลาคม   2562 

เรื่อง  ขอความเห็นชอบและอนุมัติดําเนินการจัดประชุมคณะทํางานวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติ  
          หนาที่ ที่เกิดผลประโยชนทับซอน ปงบประมาณ 2563 

เรียน   สาธารณสุขอําเภอนาบอน 

  ตามที่ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ดําเนินการจัดทํามาตรการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) นั้น 

  กลุมงานบริหาร ขอความขอความเห็นชอบและอนุมัติดําเนินการจัดประชุมคณะทํางาน
วิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ ที่เกิดผลประโยชนทับซอนและจักทําคูมือปฏิบัติงานเพื่อปองกัน
ผลประโยชนทับซอน ปงบประมาณ 2563  ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562  เวลา 13.00 – 16.30 น.  
ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบและอนุมัต ิ

 
 
 
               
          (นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ) 
                  เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 

 

 

 
      
                                                              

ชอบ/อนุมัติ 
 
 
 

(นางณิชมน  รัตนคช) 
สาธารณสุขอําเภอนาบอน 



รายงานการประชุมคณะทํางานวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่  
ที่เกิดผลประโยชนทับซอนและจดัทําคูมือปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

ปงบประมาณ 2563 
วันท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2 ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 

 
ผูมาประชุมเอกสารแนบ รายชื่อเจาหนาที่ผูเขารวมประชุม  จํานวน 22 คน 
 
เริ่มประชุม เวลา 09.00น.  
 
วาระท่ี ๑ เรื่องแจงใหทราบ 
 1.1 การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหา 
ประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ไปแทรกแซง 
การใชดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐ จนทําใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ
หนาที่สาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชน
สาธารณะของสวนรวม และทําใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป 
โดยผลประโยชนที่สูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรม
ในสังคม รวมถึงคุณคาอื่น ๆ ตลอดจนโอกาส 
ในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตามทามกลางผูที่จงใจกระทําความผิด ยังพบผูกระทํา
ความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจํานวนมาก จนนําไปสูการถูกกลาวหารองเรียน
เรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวม (Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบัน
ที่เปนบอเกิดของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะทอนปญหาการขาดหลัก 
ธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ อีกดวย 
 
ที่ประชุม   ทราบ 
 
 1.2 การจัดทําคูมือปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติสําหรับ
ปองกันผลประโยชนทับซอน มอบฝายเลขาฯ คณะทํางานดําเนินการรางคูมือ เพื่อเสนอคณะทํางานพิจารณา
และเห็นชอบ เพื่อเผยแพรคูมือใหแกเจาหนาที่ในสังกัดถือปฏิบัติ  
 
ที่ประชุม   ทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว 
    -ไมม-ี 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณา 
 3.1 ฝายเลขาฯ ชี้แจงคูมือปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน เพื่อใหเจาหนาที่ในสังกัดทราบ
และถือปฏิบัติ ดังนี ้
  การบริหารจัดการตามหลัก  4  ประการ สําหรับจัดการผลประโยชนทับซอน ประกอบดวย 
      1. ปกปองผลประโยชนสาธารณะ : เจาหนาที่ตองตัดสินใจภายในกรอบกฎหมาย 
และนโยบายตามขอบเขตหนาที่รับผิดชอบโดยไมใหมีผลประโยชนสวนตนมาแทรกแซง 
   2. สนับสนุนความโปรงใสและความพรอมรับผิด : กําหนดขั้นตอนการทํางานที่
ชัดเจน และเปดเผยใหประชาชนทราบ รวมถึงเปดโอกาสใหตรวจสอบ 
       3. สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง :เจาหนาที่ตอง
ระบุผลโประโยชนทับซอนในการปฏิบัติและจัดการกับเรื่องสวนตัวเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาใหมากที่สุดโดยฝาย
บริหารตองรับผิดชอบเกี่ยวกับการสรางระบบปองกัน พรอมกําหนดนโยบาย 
       4. สรางวัฒนธรรมองคกร :ผูบริหารตองสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายที่ชวย
สนับสนุนการตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้น 
 
  แนวทางการจัดลการผลประโยชนทับซอน 7 ขั้นตอน ประกอบดวย 
            1. ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดที่อาจเกิดขึ้นในองคกร  
             2. พัฒนานโยบาย และกลยุทธการจัดการปญหา 
            3. ใหความรูแกบุคลากรโรงพยาบาลเชียงดาวรวมถึงคณะผูบริหาร 
   4. ผูบริหาร และผูบังคับบัญชาปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ด ี
   5. สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนหนวยงาน และประชาชนทราบ
ถึงความมุงมั่นสนการจัดการผลประโยชนทับซอน 
   6. บังคับใชนโยบายที่กําหนด 
   7. มีการทบทวนมาตรการ นโยบาย ที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ 
  แนวทางการปองกันการเกิดผลประโยชนทับซอน 
   1. ปรับปรุงนโยบาย มาตรการ ใหรัดกุม ชัดเจน ลดโอกาสที่จะใชอํานาจเพื่อ
ประโยชนสวนตน 
   2. คอยสังเกต ประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงตอการเกิดผลประโยชนทับซอนอยาง
เปนระบบในกรณีท่ีมีเหตุการณเกิดขึ้นอาจใชทั้งการติดตั้งกลองวงจรปด และการใชสายสืบภายใน 
   3. ลดโอกาสการเกิดผลประโยชนทับซอน โดยวิธีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อ
ปองกันการรวมกลุม 
   4. ตรวจสอบพฤติกรรมของเจาหนาที่ระดับบริหารเนื่องจากมีแนวโนมที่จะเกิด
ผลประโยชนสูง 
   5. มีระบบพิจารณาคัดเลือกผูทําหนาที่ดูแลเรื่องการเงินทุกระดับเปนพิเศษ และ
ควรใหตรวจสอบพฤติกรรมร่ํารวยผิดปกต ิ
   6. ควรมีการศึกษาวิจัยอยางแทจริงในกลุมงานที่มีปญหาเรื่องผลประโยชนทับซอน
สูง 
   7. ควรมีการทดสอบเรื่องความซื่อตรงของขาราชการ บุคลากร ในหนวยงานเปน
ครั้งคราว 



   8. ทําการสํารวจทัศนคติของประชาชน และผูรับบริการ เพื่อประเมินผลการทํางาน 
และการคอรรัปชั่น 
 ปญหาอุปสรรค 
                   เจาหนาที่ในหนวยงานมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหนาที่ที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนเพราะ
เจาหนาที่ไมมีความรูความเขาใจในเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติหนาที่   
 
โดยใหคณะทํางานพิจารณาดังรายละเอียดรางคูมือและขอความเห็นชอบจากคณะทํางาน เพื่อเผยแพรตอไป 
  
ที่ประชุม   เห็นชอบ 
 
ประธาน ดิฉันขอใหเจาหนาที่ทุกทานตระหนักวาเรื่องนี้เปนเรื่องท่ีสําคัญและขอใหศึกษาคูมือที่แจกใหอยาง
ละเอียด 
 
ที่ประชุม   ทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
  -ไมม-ี 
 
เลิกประชุมเวลา 16.15 น. 
 
 
       

นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ  ผูบันทึกการประชุม 
  



รายช่ือผูเขาประชุมคณะทํางานวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่  
ที่เกิดผลประโยชนทับซอนและจัดทําคูมือปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน  

ปงบประมาณ 2563 
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2 ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

1 นางณิชมน  รัตนคช สาธารณสุขอําเภอนาบอน   

2 นายวีระศักดิ์ ประดาศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   

3 นายวชิระ ขนานชี เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน   

4 นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน   

5 นางสุชาดา  จักรชวย ผอ.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานคลองจัง   

6 นางสาวจุฬาวัลย  ชนะสุข นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   

7 นางสาวนฤมล ชะนะดี เจาพนักงานทันตสาธารณสุข   

8 นายอรรฆพร  สุวรรณ ผอ.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานกองเสา   

9 นางณัฐิยา ชูพงศ นักวิชาการสาธารณสุข   

10 นางสาวปยมาลย เมืองมีศรี เจาพนักงานสาธารณสุข   

11 นางนิภา สวนจันทร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    

12 นางพัชรี เปรมปรีดา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   

13 นางสาวศิรินันท แกวสีสด เจาพนักงานทันตสาธารณสุข   

14 นายสินธุชัย สวนจันทร ผอ.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานไสยูงปก   

15 นางเยาวลักษณ เพชรรัตน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   

16 นางสาวปริยา ศานุพงศ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   

17 นางพิเชษฐ จิตวิบูลย เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน   

18 นางสาวจุฑารัตน ทิพยญาณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   

19 นางสาวกัณฑิมา อาญา พนักงานชวยเหลือคนไข   

20 นายสมคิด เอียดแกว ผอ.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานแกวแสน   

21 นางอารีย เอียดแกว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   

22 นางสาวจิราพร หนูปลอด เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน   



 



 บันทึกขอความ 
สวนราชการ   กลุมงานบริหาร  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน                                  

ที ่                 - วันที ่   29    ตุลาคม    ๒๕๖๒ 

เรื่อง   รายงานผลการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชนทับซอน  
          ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

เรียน   สาธารณสุขอําเภอนาบอน 

 1.เรื่องเดิม 

  ดวยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ใหหนวยงานเขารวมการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดํ าเนินงานของหน วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment:ITA) ซึ่งเปนเกณฑการประเมินที่ตองการใหหนวยงานของรัฐยกระดับการดําเนินของหนวยงาน 
โดยมีประเมินในดานการตอตานการทุจริตในองคกรเกี่ยวกับการดําเนินงาน เรื่องผลประโยชนทับซอนของ
หนวยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Based) ใหมีการดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได การแกไขปญหาการกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐที่เปนปญหาสําคัญและ
พบบอย นอกจากนี้ ยังนําความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนที่ไดนี้มากําหนดเปน
คูมือปองกันผลประโยชนทับซอนของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน เพื่อเปนแนวทางและยึดถือปฏิบัติได 

 2.ขอเท็จจริง 

  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ไดดําเนินการปองกันผลประโยชนทับซอน ผานกิจกรรม
ตางๆ ดังนี้ 

  2.1 การสรางจิตสํานึกและปลูกฝงใหบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไมกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ไดมีการประกาศแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสรางคุณธรรม และความโปรงใสในการบริหารงาน
โดยสาธารณสุขอําเภอนาบอน (นางณิชมน รัตนคช) ไดประกาศเจตจํานงวาจะเปนแบบอยางที่ดีในการและ
ความโปรงใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใส ในการบริหารงานของ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน และใหคํามั่นที่จะนําพาบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนา
บอนทุกคน ใหปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ยุติธรรม ควบคูกับการบริหารจัดการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและรวมมือและอํานวยความสะดวกแกประชาชน 

  2.2 กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง การเงินและบัญชี โดยที่ใน
ปจจุบันกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ที่ เกี่ยวของกับการเบิกจายเงิน การจัดซื้อจัดจาง มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทําใหบุคลากรผูปฏิบัติงานขาดความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาว ซึ่งอาจทําใหเกิด
ขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานได จึงไดจัดสงเจาหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง การเงินและบัญชี เขารับการ
อบรมเพ่ือลดขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเยงในเรื่องผลประโยชนทับซอนได 

  2.3 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment:ITA) เพื่อใหบุคลากรในสังกัดองคการบริการสวนตําบลหมอ
เมือง ไดเขาใจเกี่ยวกับเกณฑการประเมินและการยกระดับการทํางาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการประเมินใหสอดคลองกับหลักเกณฑ จึงไดจัดสงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเขารวมประชุมซักซอมทํา
ความเขาใจเรื่องดังกลาว 
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2.4 การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
   2.4.1 การใหความรูในรูแบบตางๆ ดังนี้ 
    -การจัดทําคูมือ ไดทํา คูมือการพัฒนาสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน เพื่อสรางความเขาใจแกบุคคลากรและใหหลีกเลี่ยงการ
กระทําที่เขาขายผลประโยชนทับซอน โยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายของผลประโยชนทับซอน 
และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เขาขายผลประโยชนทับซอน และกรณีตัวอยางการทุจริตในรูปแบบ
ตางๆ 
    -การจัดการความรู (Knowledge management) โดยการนําคูมือกังกลาว 
ถายทอดผานกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรูในประชุมประจําเดือน และเผยแพรในเว็บไซดของสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอนาบอน 
   2.4.2 การดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน
ทับซอน จากการวิเคราะหความเสี่ยงสามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเปน 4 ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง 
ต่ํา และสามารถสรุปขอมูลการสิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชนทับซอนของ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ไดดงันี้ 
การวิเคราะหความเสี่ยงผลประโยชนทับซอน 

ประเด็น
ผลประโยชนทับ

ซอน 

มีการทับซอนอยางไร โอกาสเกิด
การทุจริต

(1/4) 

ระดับของ
ผลกระทบ

(1-4) 

มาตรการปองกันความ
เสี่ยงผลประโยชนทับ

ซอน 

การจัดซื้อจัดจาง หัวหนา/จนท.พัสดุเลือกซื้อรานที่
ตนเองสนิทหรือเปนญาติหรือรานที่
ตนเองคุยไดงาย 

4 4 -ปรับเปลี่ยนรานคาใน
การจัดซื้อวัสดุ 

-เขมงวดในการตรวจรับ
พัสดุหรือการจาง 

การจัดโครงการ/
กิจกรรม 

มีการเลือกพ้ืนที่ในการจัดโครงการ/
กิจกรรมเจาหนาที่คุนเคยเปนการ
สวนตัว 

4 4 -พิจารณาพื้นที่ท่ีประสบ
ปญหาและมีความจําเปน
ลําดับแรก 

 

การบริหารงาน
บุคคล 

มีการรับบุคคลที่เปนเครือญาติหรือ
บุคคลที่ตนเองไดรับผลประโยชนเขา
ทํางาน 

4 4 -มีการประกาศรับสมัคร
และดําเนินการคัดเลือก
อยางโปรงใสและ
ตรวจสอบได 

การนําทรัพยสิน
ของราชการมาใช
ในเรื่องสวนตัว 

เชนการใชอุปกรณสํานักงานตางๆ 
รถ ไฟฟา ฯลฯ 

4 4 -มีการทําทะเบียน
ควบคุมการใชงานและ
การเบิกจายอยาง
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เครงครัด                         

ประเด็น
ผลประโยชนทับ

ซอน 

มีการทับซอนอยางไร โอกาสเกิด
การทุจริต

(1/4) 

ระดับของ
ผลกระทบ

(1-5) 

มาตรการปองกันความ
เสี่ยงผลประโยชนทับ

ซอน 

การปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบของ
เจาหนาที่ 

เจาหนาที่ที่ไมไดนําเงินที่ลูกหนี้
กองทุนตางๆฝากมาชําระใหกับ
การเงิน แตกลับนําเงินไปใชสวนตัว 

4 4 -ประชาสัมพันธใหลูกหนี้
กองทุนตางๆ มาชําระ
เงินดวยตนเองและรับ
ใบเสร็จทุกครั้ง 

การลงชื่อ เขา-
ออก เวลาปฏิบัติ
หนาที่ 

การลงเวลาไมตรงตามความเปนจริง 4 4 -ใชระบบสแกน
ลายนิ้วมือ 

-มีสมุดขออนุญาตไป
พื้นที่อื่น 

การลงพื้นที่
ตรวจสอบ
ขอเท็จจริง(Case) 

-การใชรถ 

-การใชคน 

การใชจัดสรรทรัพยากรนําไปใชมาก
เกินความจําเปนในแตละภารกิจ เชน
นํามันมากเกินความเกินความจําเปน 

4 4 -มีการบันทึกการใชตางๆ 

-มีการรายงานทุกครั้ง 

-สรางจิตสํานึก คุณธรรม 
จริยธรรม 

-ใชงานตามความเปน
จริง 

การจัดประชุม ดู
งาน สัมมนา 
ตางๆ 

ผูรับผิดชอบโครงการมีสัมพันธที่
ใกลชิดกับเจาของกิจการหรือผูมีสวน
เกี่ยวของกับสถานที่ 

2 1 -สถานที่ มีความ
เหมาะสมกับงบประมาณ 

-วิทยาการมีความรูความ
เหมาะสมกับงานหรือ
โครงการนั้นๆ 

การออก
ใบอนุญาตหรือ
การรับรองสิทธ 

หัวหนาหนวยงาน เจาหนาที่มีญาติ
หรือคนรูจักที่มายื่นขอใบรับรองหรือ
ใบอนุญาตนั้นๆ 

3 3 -ผูปฏิบัติตองทําตามกฏ
ระเบียบโดยมีความเปน
กลาง 
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  2.5 การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป 2563 

  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการเปนหนวยของรัฐที่รวม
ขับเคลื่อนการดําเนินการตามมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติชอบในหนวยงาน
ราชการและดําเนินการสรางจิตสํานึกพนักงานสวนตําบลและบุคลากรในสังกัดรังเกียจการทรุจริตทุกรูปแบ
อยางจริงจังโดยมีกระบวนการดําเนินการที่สําคัญเปนแนวทางและขอเสนอแนะที่จะนําไปปรับปรุงแผนปฏิบัติ
การปองกันและปราบปรามการทจุริต ประจําป 2563 ดังนี้ 
   2.5.1 สงเสริมใหมีการรณรงคและสรางความตะหนักคุณธรรม จริยธรรมและการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตใหกับบุคลากรในสังกัดของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ใหทั่วถึงและ
ครอบคลุมทั้งหนวยงานอยางตอเนื่อง โดยผานกระบวนการฝกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การ
มอบนโยบายของผูบริหารและการเผยแพรประชาสัมพันธ 
   2.5.2 การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจาง เพื่อเปนกลไกลในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชนทับซอนได รวมทั้งการจัดสงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัด
จางเขารับการฝกอบรม เพื่อใหการปฏิบัติงานถูกตอง มีประสิทธิภาพ โปรงใส และสอดคลองกับระเบียบ 
กฎเกณฑใหมๆ  
   2.5.3 การจัดทําคูมือการพัฒนาสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การ
บริหารจัดการผลประโยชนทับซอน โดยผานกระบวนการวิเคราะหประเด็นความเสี่ยงที่จะนําไปสูการทุจริต 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบตางๆ ที่
เกิดข้ึนจริง มีการวิเคราะหปจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบตอประชาชน 
   2.5.4 การสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน โดยเฉพาะผูใหบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย ใหเกิดความรวมมือเปนผูเฝาระวัง การแจงเบาะแส และมีสื่อรณรงคสรางความรูความเขาใจใน
นโยบายผูบริหาร ซึ่งเนนการปลอยทุรจิตเพื่อใหเกิดพลังที่เขมแข็งในการชวยกันปองกันการทุจริต 

 3.ขอเสนอแนะเพื่อพิจารณา 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาดําเนินการตอไป 
               

 
               
          (นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ) 
                  เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 

 

 

 
      
                                                              

 
 
 

ทราบ 
 
 
 

(นางณิชมน  รัตนคช) 
สาธารณสุขอําเภอนาบอน 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
ที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
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คํานํา 
 

  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชนทับซอนโดยวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนตาม
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizationsof the Tread way Commission) เพื่อ
กําหนดมาตรการสําคัญเรงดวนเชิงรุกในการปองกันการทุจริตการบริหารงานที่โปรงใสตรวจสอบไดและการแกไข
ปญหาการกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐที่เปนปญหาสําคัญและพบบอยนอกจากนี้ยังนําความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนที่ไดนี้มากําหนดเปนคูมือปองกันผลประโยชนทับซอนหนวยงาน
อีกดวย เพื่อบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564)  
 
 

 
 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
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สวนที่ 1 
บทนํา 

 

1. หลักการและเหตุผล 

  การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหา 
ประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ไปแทรกแซง การใช
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐ จนทําใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่สาธารณะ 
ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของสวนรวม และทํา
ใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชนที่สูญเสียไปอาจอยูในรูป
ของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคาอื่น ๆ ตลอดจนโอกาส 
ในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตามทามกลางผูที่จงใจกระทําความผิด ยังพบผูกระทํา
ความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจํานวนมาก จนนําไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม (Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาประเทศ อีกดวย   
  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชนทับซอนโดยวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนตามมาตรฐาน 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป น กรอบการ
วิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 
  การวิเคราะหความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงที่เปนระบบในการบริหารปจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน 
  ประเภทของความเสี่ยงแบงออกเปน๔ดานดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมาย
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกที่สงผลตอกลยุทธที่กําหนดไว
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสมรวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบายเปาหมายกลยุทธโครงสราง
องคกรภาวการณแขงขันทรัพยากรและสภาพแวดลอมอันสงผลกระทบตอวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร 
  2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวของกับประสิทธิภาพประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององคกร/กระบวนการ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูลสงผลตอประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดําเนิน
โครงการ 
  3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk: F) เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงินเชนการบริหารการเงินที่ไมถูกตองไมเหมาะสมทําใหขาดประสิทธิภาพและไมทันตอสถานการณหรือเปน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการเงินขององคการเชนการประมาณการงบประมาณไมเพียงพอและไมสอดคลองกับขั้นตอน
การดําเนินการเปนตน เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูลการวิเคราะหการวางแผนการควบคุมและการจัดทํารายงาน                        
เพื่อนํามาใชในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกลาว 
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  4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากความไมชัดเจนความไมทันสมัยหรือ
ความไมครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบขอบังคับตางๆรวมถึงการทํานิติกรรมสัญญาการรางสัญญา 
ที่ไมครอบคลุมการดําเนินงาน 
  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปจจัยหลัก๒ปจจัยคือ 
  1) ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบริหารความซื่อสัตยจริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการ 
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผูบริหารและเจาหนาที่บอยครั้ง 
การควบคุมกํากับดูแลไมทั่วถึงและการไมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงานเปนตน 
  2) ปจจัยภายนอก เชน กฎหมายระเบียบขอบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
หรือสภาพการแขงขันสภาวะแวดลอมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเปนตน   
  ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณหรือขอเท็จจริงที่บุคคลไมวาจะเปนนักการเมือง
ขาราชการพนักงานบริษัทหรือผูบริหารซึ่งมีอํานาจหนาที่เจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาที่ที่บุคคลนั้น
รับผิดชอบอยูและสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวมซึ่งการกระทํานั้นอาจจะเกิดขึ้นอยางรูตัวหรือไมรูตัว 
ทั้งเจตนาและไมเจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้นแตรวมถึง
ผลประโยชนอื่นๆที่ไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ไดอาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆทั้ง
ในหนวยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจํากัดหรือการที่บุคคลผูมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัทที่
ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบสงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่
เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติการกระทําแบบนี้เปนการกระทํา
ที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
  การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห 
ความเสี่ยงที่เปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทําใหเกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ยิ่งมีสถานการณหรือ
สภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม มากเทาใด ก็ยิ่งมีโอกาสกอใหเกิดหรือ
นําไปสูการทุจริตมากเทานั้น 
  การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในดานตางๆ 
มาดําเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนา
บอน การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนนี้จะชวยใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน    ทราบ
ถึงความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนที่เกิดข้ึนและปจจัยเสี่ยงที่อาจเปนเหตุทําให  
  1. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไมเพียงพอ 
  2. การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทาใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
  3. การปฏิบัติหนาที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
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พรอมกันนี้ ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการปองกัน ยับยั้งการทุจริต ปดโอกาสการทุจริต และเพื่อกําหนด
มาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐที่เปน
ปญหาสําคัญและพบบอยอีกดวย 
 
2. วัตถุประสงค 
  1. เพื่อสรางสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
  ๒. เพื่อแสดงความมุงม่ันในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
  ๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่รัฐไมใหเกิดการแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาที่อันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมายใหยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเปนแบบอยางที่
ดียืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตองเปนธรรมถูกกฎหมายโปรงใสและตรวจสอบได 
  ๔. เพื่อสรางความเชื่อม่ันศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสียและ
ประชาชน 
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สวนที่ 2 
การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

 

1. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ 
ความเสี่ยงตางๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห และจัดลําดับความเสี่ยง 
โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง ดานผลประโยชนทับซอน ไดแก 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ 
กําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณา ที่ไมสามารถระบุเปนตัวเลข หรือจํานวนเงินที่ชัดเจนได 

 
เกณฑระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเปนประจํา 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบอยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 นอย มีโอกาสเกิดขึ้นนอยครั้ง 
1 นอยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่สงผลกระทบดานการดาเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง 
3 ปานกลาง สรางบรรยากาศในการทางานที่ไมเหมาะสม 
2 นอย สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง 
1 นอยมาก สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

 
  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา 
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กําหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังนี้ 
   
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ลําดับ ระดับความเสี่ยง ชวงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับตา (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 
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 ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ไดจาก การพิจารณา 
จัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยที ่
 

ระดับความเสี่ยง= โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ 
(Likelihood x Impact) 

  

ซึ่งจัดแบงเปน 4 ระดับสามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพื้นที่เปน 4 สวน (4 Quadrant) ใชเกณฑในการจัดแบง
ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการกําหนด การแสดงสีสัญลักษณ 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ํา 

หรือถายโอนความเสี่ยง 
สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีสม 
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแตมีมาตรการ

ควบคุมความเสี่ยง 
สีเหลือง 

ต่ํา (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว       
 
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 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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2. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  
 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน มีการดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับ                                  
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ดังนี้ 
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวของกับการใชเงินและมีชองทางที่จะทําประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวของกับการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ซึ่งมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสมคือ 
มีการเอื้อประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพองการกีดกันการสรางอุปสรรค 
 - กระบวนงานที่มีชองทางเรียกรองหรือรับผลประโยชนจากผูที่มีสวนเกี่ยวของซึ่งสงผลทางลบตอผูอื่น 
ที่เก่ียวของ 
 2) โดยมีกระบวนงานที่เขาขายมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
 - การรับ – จายเงิน 
 - การบันทึกบัญชีรับ – จาย / การจัดทําบัญชีทางการเงิน 
 - การจัดซื้อจัดจางและการจางบริการ 
 - การกําหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑการกําหนดคุณสมบัติผูที่จะเขาประมูลหรือขายสินคา 
 - การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ 
 - การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไมเปนไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจาง 
  - การคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ 
  - การจัดหาพัสด ุ
  - การจัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 
  - การเบิกคาตอบแทน 
  - การใชรถราชการ 
  - ฯลฯ 
 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไมมีการปองกันที่เหมาะสม 
 - สูญเสียงบประมาณ 
 - เปดชองทางใหเจาหนาที่ใชอํานาจหนาทําใหผูปฏิบัติใชโอกาสกระทําผิดในทางมิชอบดวยหนาที่ 
  - เสียชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของหนวยงาน 
 4) แนวทางการปองความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
  (1) การเสริมสรางจิตสํานึกใหบุคลากรของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอนรังเกียจการ
ทุจริตทุกรูปแบบ เชน 
  - การสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  - เผยแพรคานิยมสรางสรรคใหแกเจาหนาที่ 
  - จัดโครงการฝกอบรมดานคุณธรรมจริยธรรมใหกับเจาหนาที ่
  - การสงเสริมใหผูบังคับบัญชาเปนตัวอยางท่ีดี 
  (2) การปองกันเหตุการณหรือพฤติกรรมที่อาจเปนภัยตอหนวยงานเชน 
  - การแจงเวียนหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปรงใสและเปนธรรม 
  - การเผยแพรหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด 



10 
 

  - การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
  - จัดชองทางการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สรุปผลการวิเคราะหความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ประจําปพ.ศ. 
2561 
 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอนกําหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จํานวน 4อประเด็น
หลัก ดังนี้ 
 1. กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ 
   2. การใชอํานาจหนาที่เรียกรับผลประโยชน 
   3. การเบิกจายงบประมาณที่ไมถูกตองตามระเบียบ 
   4. การเอ้ือประโยชนตอพวกพองในการจัดซื้อจัดจาง 
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว จึงนําผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ 
ของความเสี่ยงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวา กอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง 
ซึ่งจะทําใหทราบวามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดที่จะตองบริหารจัดการกอน 
 

ลําดับ ปจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ลําดับ 

ความเสี่ยง 
1 กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ 5 5 25 (1) 
2 การใชอํานาจหนาที่เรียกรับผลประโยชน 3 5 15 (2) 
3 การเบิกจายงบประมาณที่ไมถูกตองตามระเบียบ 3 4 12 (3) 
4 การเอ้ือประโยชนตอพวกพองในการจัดซื้อจัดจาง 2 4 8 (4) 

 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
  

5   (2)  (1) 

4  (4) (3)   

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง
ดานผลประโยชนทับซอนสามารถสรุปการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงดาน
ผลประโยชนทับซอนไดดังนี ้
 
ผลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

ผลการวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง 
กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ ลําดับ 1 (สูงมาก = 25คะแนน) 
การใชอํานาจหนาที่เรียกรับผลประโยชน ลําดับ 2 (สูงมาก = 15คะแนน) 
การเบิกจายงบประมาณที่ไมถูกตองตามระเบียบ ลําดับ 3 (สูง = 12คะแนน) 
การเอ้ือประโยชนตอพวกพองในการจัดซื้อจัดจาง ลําดับ 4 (ปานกลาง = 8คะแนน) 
 
 จากตารางวิเคราะหความเสี่ยงสามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเปน3ระดับคือสูงมากสูงและปานกลาง
โดยสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอนาบอน ประจําปงบประมาณ  2561  มีดังนี ้
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกําหนด ปจจัยความเสี่ยง 
เ     เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง 

มีมาตรการลด และประเมินซ้ํา หรือถาย
โอนความเสี่ยง 
 

- กระบวนการจัดซื้อจัดจาง 
ไมเปนไปตามระเบียบ 
- การใชอํานาจหนาที่เรียกรับ
ผลประโยชน 

       เสี่ยงสูง (High) จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได 

- การเบิกจายงบประมาณ 
ที่ไมถูกตองตามระเบียบ 

 ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยงแตมีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง 

- การเอ้ือประโยชนตอพวกพอง 
ในการจัดซื้อจัดจาง 

ต่ํา  (Low) - - 
 

 

 
 
 



3. แผนจัดการความเสี่ยงปองกันผลประโยชนทับซอน                                                                                                                      12 
 

ปจจัยที ่
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

1. กระบวนการจัดซื้อจัด
จางไมเปนไปตามระเบียบ 

5 5 25 1. ควบคุม กํากับ ดูแลให ขาราชการ และ
บุคลากร ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
แนวทาง การจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีพิเศษ 
อยางเครงครัด 
2. ควบคุม กํากับ ดูแลใหเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบดานการจัดซ้ือจัดจางจัดทํา
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจางรายไตรมาสและ 
เสนอใหหัวหนาสวนราชการรับทราบทุกครั้ง 
3. ควบคุม กํากับ ดูแลใหเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานดานพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวของ
กับการจัดซ้ือจัดจาง รับรองถึงความ 
ไมเกี่ยวของสัมพันธกับผูเสนองานในการ
จัดซื้อจัดจาง 
4. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการและ
บุคลากร ใหปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซ้ือ 
จัดจาง อยางเครงครัด 

         

กลุมบริหารงานการเงิน
และงานพัสด ุ

2. การใชอํานาจหนาที ่ 
เรียกรับผลประโยชน /                 
การใหและการรับของขวัญ
สินนํ้าใจ เพื่อหวัง
ความกาวหนา 

3 5 15 1. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ 
บุคลากรใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ
แกไข ปญหาการทุจริตของสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอนาบอนอยางเครงครัด 
2. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ 
บุคลากร ใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
เรื่องการรับของขวัญสินนาใจ อยางเครงครัด 
3. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ และ
บุคลากรปฏิบัติตามคูมือผลประโยชนทับซอน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 

         กลุมบริหารงานบุคคล 
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ปจจัยที ่
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

3. การเบิกจายงบประมาณ
ที่ไมถูกตองตามระเบียบ 

3 4 12 1. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ และ
บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจาย
การเงินและการคลัง อยางเครงครัด 
2. ควบคุม กํากับ ดูแลขาราชการ และ
บุคลากรใหปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ          
การปฏิบัติเกี่ยวกับขอรองเรียน การละเวน
การปฏิบัติหนาที่และการประพฤติมิชอบ 
อยางเครงครัด 

         

กลุมบริหารงานการเงิน
และงานพัสด ุ

4. การเอื้อประโยชนตอพวก
พองในการจัดซื้อจัดจาง 

2 4 8 1. ควบคุม กากับ ดูแลใหขาราชการ และ
บุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ
โปรงใสการเสริมสราง คุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อใหขาราชการถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
2. ควบคุม กํากับ ดูแลการประกาศ
หลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับขอรองเรียน 
การละเวนการปฏิบัติหนาท่ีและการ 
ประพฤติมิชอบ เพ่ือใหยึดถือปฏิบัติ 
3. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ และ
บุคลากรปฏิบัติตามคูมือผลประโยชนทับซอน 
4. สงเสริมการมีสวนรวมในการดาเนินการ
ปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบใหครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อ
รวมสรางแนวทางและมาตรการในดาเนินการ
สรางจิตสํานึกใหขาราชการรังเกียจ 
การทุจริตทุกรูปแบบ 

         กลุมบริหารงานการเงิน
และงานพัสด ุ



 
 
 
 



 บันทึกขอความ 
สวนราชการ    กลุมงานบริหาร  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน                                      

ที ่         - วันที ่     29     ตุลาคม   ๒๕๖2 

เรื่อง  รายงานบทวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

เรียน  สาธารณสุขอําเภอนาบอน 

ตนเรื่อง 
ดวยกลุมงานบริหาร ไดดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด

ผลประโยชนทับซอน เพื่อเสนอแนวทางในการปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกร  
ใหสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 

ขอเท็จจริง 
จากการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน สะทอนใหเห็น

วาการมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหาผลประโยชนสวน
บุคคลโดยการละเมิดกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ไปแทรกแซงการใชดุลยพินิจใน
กระบวนการตัดสินใจของเจาหนาที่รัฐ จนทําใหเกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่ ขาดความเปนอิสระ 
ความเปนกลาง และเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของสวนรวม และทําใหผลประโยชนหลัก
ขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป  

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ไดตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินการขององคกร รวมถึงการปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ จึงไดจัดทํารายงาน
วิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
และเห็นควรนํารายงานดังกลาวขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตหนวยงาน เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานไดทราบถึงปญหา
และตระหนักถึงความสําคัญในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต 

ขอพิจารณา 
เห็นควรนํารายงานบทวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน                   

ขึ้นประกาศบนเว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน เพื่อเผยแพรใหแกบุคลากรในหนวยงานไดรับ
ทราบ และตระหนักถึงการแกไขปญหาการทุจริต 

ขอเสนอ 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบใหนํารายงานบทวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศบนเว็บไซตของหนวยงาน 
 
 
               
          (นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ) 
                  เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 

 

 

 

ชอบ 
 
 
 

(นางณิชมน  รัตนคช) 
สาธารณสุขอําเภอนาบอน 



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงาน 

ตามประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 

สําหรับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอนและหนวยงานในสังกัด 
 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 

 
ชื่อหนวยงาน : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
วัน/เดือน/ป : 29  ตุลาคม  2562 
หัวขอ: การวิเคราะหความเสี่ยงผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
รายงานบทวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน 
 
Linkภายนอก: http://www.phonabon.go.th   (หัวขอ หองปฏิบัติการสุขภาพ) 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรับรอง 
  
 

(นายสทุธิพันธ  ลิ่มพรรณ) 
 

 (นางณิชมน  รตันคช) 
              เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สาธารณสุขอาํเภอนาบอน 
                   29  ตลุาคม  2562 29  ตลุาคม  2562             

 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลขึ้นเผยแพร 

 
 

(นายอนันต  รอดสัน้) 
เจาพนักงานสาธารณสุขชาํนาญงาน 

               29  ตลุาคม  2562       

 
 


