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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 รวมถึงคุณคาอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาส 
ในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตามทามกลางผูท่ีจงใจกระทำความผิด ยังพบผูกระทำ
ความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจำนวนมาก จนนำไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม (Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันท่ีเปนบอเกิดของปญหา
การทุจรติประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงข้ึน และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาประเทศ อีกดวย   
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน ดำเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชนทับซอนโดยวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนตามมาตรฐาน 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป นกรอบ การ
วิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
  การวิเคราะหความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเปนระบบในการบริหารปจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน 
  ประเภทของความเสี่ยงแบงออกเปน ๔ ดาน ดังนี.้- 
  1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเปาหมาย
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกที่สงผลตอกลยุทธที่กำหนดไว
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสม รวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบายเปาหมายกลยุทธโครงสราง
องคกรภาวการณแขงขันทรัพยากรและสภาพแวดลอม อันสงผลกระทบตอวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร 
  2. ความเสี่ยงดานการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวของกับประสิทธิภาพประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององคกร/กระบวนการ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูลสงผลตอประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนิน
โครงการ 
  3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk: F) เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงิน เชน การบริหารการเงินที่ไมถูกตองไมเหมาะสมทำใหขาดประสิทธิภาพ และไมทันตอสถานการณหรือ
เปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการเงินขององคการ เชน การประมาณการงบประมาณไมเพียงพอและไมสอดคลองกับ
ขั้นตอนการดำเนินการเปนตน เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูลการวิเคราะหการวางแผนการควบคุม และการจัดทำ
รายงานเพ่ือนำมาใชในการบริหารงบประมาณและการเงนิดังกลาว 



 

  4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เก่ียวของกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบตาง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยงเนื่องจากความไมชัดเจนความไมทันสมัย
หรือความไมครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญาการรางสัญญา 
ที่ไมครอบคลุมการดำเนินงาน 
  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปจจัยหลัก ๒ ปจจัยคือ 
  1) ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบริหารความซื่อสัตยจริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการ
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผูบริหารและเจาหนาที่บอยครั้ง 
การควบคุมกำกับดูแลไมทั่วถึงและการไมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือขอบังคบัของหนวยงานเปนตน 
  2) ปจจัยภายนอก เชน กฎหมายระเบียบขอบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
หรือสภาพการแขงขันสภาวะแวดลอมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเปนตน   
  ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณหรือขอเท็จจริงที่บุคคลไมวาจะเปนนักการเมือง
ขาราชการพนักงานบริษัทหรือผูบริหารซึ่งมีอำนาจหนาที่เจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงหนาท่ีที่บุคคลนั้น
รับผิดชอบอยูและสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวมซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดข้ึนอยางรูตัวหรือไมรูตัว 
ทั้งเจตนาและไมเจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไมจำกัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้นแตรวมถึง
ผลประโยชนอ่ืนๆที่ไมใชในรูปตัวเงนิหรือทรัพยสินก็ไดอาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดำรงตำแหนงในองคกรตางๆทั้ง
ในหนวยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผูมีอำนาจหนาที่ตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทท่ี
ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบสงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่
เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลักผลเสียจึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติการกระทำแบบนี้เปนการกระทำ
ที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
  การวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห 
ความเสี่ยงที่เปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำใหเกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวมเปนสำคัญ อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ยิ่งมีสถานการณหรือ
สภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม มากเทาใด ก็ยิ่งมีโอกาสกอใหเกิดหรือ
นำไปสูการทุจริตมากเทานั้น 
  การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในดานตางๆ 
มาดำเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนา
บอน การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนนี้จะชวยใหสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน    ทราบ
ถึงความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดขึ้นและปจจัยเสี่ยงท่ีอาจเปนเหตุทำให  
  1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไมเพียงพอ 
  2. การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทาใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
  3. การปฏิบัติหนาที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล พรอมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการปองกัน ยับยั้งการทุจริต ปดโอกาส
การทุจริต และเพ่ือกำหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิด
วินัยของเจาหนาที่รัฐที่เปนปญหาสำคัญและพบบอยอีกดวย 
 



 

2. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือสรางสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
  ๒. เพ่ือแสดงความมุงมั่นในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
  ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่รัฐไมใหเกิดการแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวในตำแหนงหนาที่อันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมายใหยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมเปนแบบอยางท่ี
ดียืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกตองเปนธรรมถูกกฎหมายโปรงใสและตรวจสอบได 
  ๔. เพ่ือสรางความเชื่อมั่นศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสียและ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สวนที่ 2 
การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

 

1. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

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

 
เกณฑระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเปนประจำ 
4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบอยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 
2 นอย มีโอกาสเกิดข้ึนนอยครั้ง 
1 นอยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 
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 



 

 ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ไดจาก การพิจารณา 
จัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดข้ึน (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 
 

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 
 
  โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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2. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน  
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน มีการดำเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน ดังนี.้- 
 1) การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
 - กระบวนงานท่ีเก่ียวของกับการใชเงินและมีชองทางที่จะทำประโยชนใหแกตนเอง และพวกพอง 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวของกับการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีซึ่งมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสม คือ มีการเอื้อ
ประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพองการกีดกันการสรางอุปสรรค 
 - กระบวนงานที่มีชองทางเรียกรองหรือรับผลประโยชนจากผูที่มีสวนเก่ียวของซึ่งสงผลทางลบตอผูอื่น 
ที่เก่ียวของ 
 2) โดยมีกระบวนงานที่เขาขายมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
 - การรับ – จายเงิน 
 - การบันทึกบัญชีรับ – จาย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน 
 - การจัดซื้อจัดจาง และการจางบริการ 
 - การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครภุัณฑการกำหนดคุณสมบัติผูที่จะเขาประมูลหรือขายสินคา 
 - การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ 
 - การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีไมเปนไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจาง 
  - การคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ 
  - การจัดหาพัสดุ 
  - การจัดทำโครงการฝกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 
  - การเบิกคาตอบแทน 
  - การใชรถราชการ 
  - ฯลฯ 
 3) ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากไมมีการปองกันที่เหมาะสม 
 - สูญเสียงบประมาณ 
 - เปดชองทางใหเจาหนาที่ใชอำนาจหนาทำใหผูปฏิบัติใชโอกาสกระทำผิดในทางมิชอบดวยหนาที ่
  - เสียชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของหนวยงาน 
 4) แนวทางการปองความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
  (1) การเสริมสรางจิตสำนึกใหบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน รังเกียจ 
การทุจริตทุกรูปแบบ เชน 
  - การสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร 
  - เผยแพรคานิยมสรางสรรคใหแกเจาหนาที่ 
  - จัดโครงการฝกอบรมดานคุณธรรมจริยธรรมใหกับเจาหนาที่ 
  - การสงเสริมใหผูบังคบับัญชาเปนตัวอยางท่ีดี 
  (2) การปองกันเหตุการณหรือพฤติกรรมที่อาจเปนภัยตอหนวยงานเชน 
  - การแจงเวียนหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปรงใสและเปนธรรม 
  - การเผยแพรหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด 



 

  - การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดอยาง
สม่ำเสมอและตอเนื่อง 
  - จัดชองทางการรองเรยีนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สรุปผลการวิ เคราะหความเส่ียงที่ เกี่ ยวกับผลประโยชนทับซ อนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน  
ประจำป พ.ศ. 256๔ 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอนกำหนดความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชนทับซอน จำนวน 4 ประเด็น
หลัก ดังนี้.- 
 1. กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ 
   2. การใชอำนาจหนาที่เรียกรับผลประโยชน 
   3. การเบิกจายงบประมาณที่ไมถูกตองตามระเบียบ 
   4. การเอ้ือประโยชนตอพวกพองในการจัดซื้อจัดจาง 
 เม่ือพิจารณาโอกาส/ความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณ (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 การเบิกจายงบประมาณท่ีไมถูกตองตามระเบียบ 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 
 
  โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
ดานผลประโยชนทับซอนสามารถสรุปการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงดาน
ผลประโยชนทับซอนได ดังนี.้- 
 
ผลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

ผลการวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 
กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ ลำดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน) 
การใชอำนาจหนาที่เรียกรับผลประโยชน ลำดับ 2 (สูงมาก = 15 คะแนน) 
การเบิกจายงบประมาณท่ีไมถูกตองตามระเบียบ ลำดับ 3 (สูง = 12 คะแนน) 
การเอ้ือประโยชนตอพวกพองในการจัดซื้อจัดจาง ลำดับ 4 (ปานกลาง = 8 คะแนน) 
 
 จากตารางวิเคราะหความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเปน 3 ระดับ คือ สูงมากสูง และ  
ปานกลาง โดยสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน ประจำปงบประมาณ  256๓  มีดังนี.้- 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด ปจจัยความเสี่ยง 
เ     เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จำเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง 

มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถาย
โอนความเสี่ยง 
 

- กระบวนการจัดซื้อจัดจาง 
ไมเปนไปตามระเบียบ 
- การใชอำนาจหนาที่เรียกรับ
ผลประโยชน 

       เสี่ยงสูง (High) จำเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได 

- การเบิกจายงบประมาณ 
ที่ไมถูกตองตามระเบียบ 

 ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยงแตมีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง 

- การเอ้ือประโยชนตอพวกพอง 
ในการจัดซื้อจัดจาง 

ต่ำ  (Low) - - 
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3. แผนจัดการความเสี่ยงปองกันผลประโยชนทับซอน                                                                                                                    

ปจจัยที ่
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
6๔ 

ก.พ. 
6๔ 

มี.ค. 
6๔ 

เม.ย. 
6๔ 

พ.ค. 
6๔ 

มิ.ย. 
6๔ 

ก.ค. 
6๔ 

ส.ค. 
6๔ 

ก.ย. 
6๔ 

 

1. กระบวนการจดัซื้อจัดจาง
ไมเปนไปตามระเบียบฯ 

5 5 25 
1. ควบคุม กำกับ ดูแลให  ขาราชการ และ
บุคลากร ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนว
ทางการจัดซื้อจัดจางอยางเครงครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ดานการจัดซื้อจัดจางจัดทำรายงานสรุปการ
จัดซื้อจัดจางรายไตรมาสและเสนอใหหัวหนา
สวนราชการรับทราบทุกครั้ง 
3. ควบคุม กำกับ ดูแลใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ดานพัสดุและบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดซื้อ
จัดจาง รับรองถึงความไมเกี่ยวของสัมพันธกับผู
เสนองานในการจัดซื้อจัดจาง 
4 . ควบคุม  กำกับ  ดูแลให ข าราชการและ
บุคลากร ใหป ฏิ บัติตาม พ .ร.บ . การจัดซื้อ 
จัดจาง อยางเครงครัด 

         

กลุมงานบริหารทั่วไป 

2. การใชอำนาจหนาที ่ เรยีก
รับผลประโยชน /                 
การใหและการรับของขวัญ
สินนำ้ใจ เพื่อหวัง
ความกาวหนา 

3 5 15 1. ควบคุม กำกับ ดูแลใหขาราชการ บุคลากรให
ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข ปญหา
การทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
นาบอน อยางเครงครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลใหขาราชการ บุคลากร 
ใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคบั เรื่องการรับ
ของขวัญสินน้ำใจ อยางเครงครัด 
3. ควบคุม  กำกับ ดูแลให ข าราชการ และ
บุคลากรปฏิบัติตามคูมือผลประโยชนทับซอน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน 

         กลุมงานบริหารทั่วไป 
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ปจจัยที ่
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

 

3. การเบิกจายงบประมาณที่
ไมถูกตองตามระเบียบฯ 

3 4 12 
1. ควบคุม  กำกับ ดูแลให ข าราชการ และ
บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจายการเงิน
และการคลัง อยางเครงครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลขาราชการ และบุคลากร
ใหปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑการปฏิบัติ
เกี่ยวกับขอรองเรียน การละเวนการปฏิบัติหนาที่
และการประพฤติมิชอบ อยางเครงครัด 

         

กลุมงานบริหารทั่วไป 

4. การเอื้อประโยชนตอพวก
พองในการจัดซื้อจัดจาง 

2 4 8 1. ควบคุม  กำกับ ดูแลให ข าราชการ และ
บุคลากร ปฏิ บัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ
โปรงใสการเสริมสราง คุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อใหขาราชการถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ
การปฏิบัติเกี่ยวกับขอรองเรียน การละเวนการ
ปฏิบัติหนาท่ีและการประพฤติมิชอบ เพื่อให
ยึดถือปฏิบัติ 
3. ควบคุม  กำกับ ดูแลให ข าราชการ และ
บุคลากรปฏิบัติตามคูมือผลประโยชนทับซอน 
4. สงเสริมการมีสวนรวมในการดาเนินการ
ปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบใหครอบคลุม และท่ัวถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อ
รวมสรางแนวทางและมาตรการในดาเนินการ
ส ร า ง จิ ต ส ำ นึ ก ให ข า ร า ช ก า ร รั ง เกี ย จ 
การทุจริตทุกรูปแบบ 

         กลุมงานบริหารทั่วไป 
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สวนที่ 3 ภาคผนวก 
คณะทำงานวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน   

นางณชิมน  รัตนคช   สาธารณสุขอำเภอนาบอน 
นายวีระศักดิ์  ประดาศักดิ์   ผูชวยสาธารณสุขอำเภอนาบอน  

(กลุมงานสนับสนุนบรกิารและวิชาการ 
นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ   ผูชวยสาธารณสุขอำเภอนาบอน  

(กลุมงานบรหิารทั่วไป) 
 นางสุชาดา  จักรชวย   ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตำบลบานคลองจัง 
 นายอรรฆพร  สุวรรณ   ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานกองเสา 
 นางทศา  รัตนพันธุ   ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตำบลบานหนองดี 
 นางระบิล  รักอาชีพ   ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตำบลบานสี่แยก 
 นายสินธุชัย  สวนจันทร   ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตำบลบานไสยูงปก 
 นายพิเชษฐ  จิตรวิบูลย   ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตำบลบานหนองยาง 
 นางสาวจิราพร  หนูปลอด   เจาพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ปฏิบัติหนาที่ 

ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตำบลบานแกวแสน 
  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 
 
 



 


