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สวนที่ 1 
บทนํา 

 

1. หลักการและเหตุผล 

  การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหา 
ประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ีไปแทรกแซง การใช
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาท่ีของรัฐ จนทําใหเกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีสาธารณะ 
ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของสวนรวม และทํา
ใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชนท่ีสูญเสียไปอาจอยูในรูป
ของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคาอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาส 
ในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตามทามกลางผูท่ีจงใจกระทําความผิด ยังพบผูกระทํา
ความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจํานวนมาก จนนําไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม (Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันท่ีเปนบอเกิดของปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงข้ึน และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาประเทศ อีกดวย   
  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชนทับซอนโดยวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนตามมาตรฐาน 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เปนกรอบการ
วิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
  การวิเคราะหความเส่ียง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเปนระบบในการบริหารปจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทําใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน 
  ประเภทของความเสี่ยงแบงออกเปน ๔ ดานดังนี้ 
  1. ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเปาหมาย
และพันธกิจในภาพรวมท่ีเกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกท่ีสงผลตอกลยุทธท่ีกําหนดไว
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสมรวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบายเปาหมายกลยุทธโครงสราง
องคกรภาวการณแขงขันทรัพยากรและสภาพแวดลอมอันสงผลกระทบตอวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร 
  2. ความเส่ียงดานการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เก่ียวของกับประสิทธิภาพประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององคกร/กระบวนการ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูลสงผลตอประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดําเนิน
โครงการ 
  3. ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk: F) เปนความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงินเชนการบริหารการเงินท่ีไมถูกตองไมเหมาะสมทําใหขาดประสิทธิภาพและไมทันตอสถานการณหรือเปน
ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการเงินขององคการเชนการประมาณการงบประมาณไมเพียงพอและไมสอดคลองกับข้ันตอน
การดําเนินการเปนตน เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูลการวิเคราะหการวางแผนการควบคุมและการจัดทํารายงาน                        
เพ่ือนํามาใชในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกลาว 



 
 

  4. ความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)เก่ียวของกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆโดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยงเนื่องจากความไมชัดเจนความไมทันสมัยหรือ
ความไมครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบขอบังคับตางๆรวมถึงการทํานิติกรรมสัญญาการรางสัญญา 
ท่ีไมครอบคลุมการดําเนินงาน 
  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปจจัยหลัก๒ปจจัยคือ 
  1) ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบริหารความซ่ือสัตยจริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการ 
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผูบริหารและเจาหนาท่ีบอยครั้ง 
การควบคุมกํากับดูแลไมท่ัวถึงและการไมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงานเปนตน 
  2) ปจจัยภายนอก เชน กฎหมายระเบียบขอบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
หรือสภาพการแขงขันสภาวะแวดลอมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมืองเปนตน   
  ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณหรือขอเท็จจริงท่ีบุคคลไมวาจะเปนนักการเมือง
ขาราชการพนักงานบริษัทหรือผูบริหารซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีเจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงหนาท่ีท่ีบุคคลนั้น
รับผิดชอบอยูและสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวมซ่ึงการกระทํานั้นอาจจะเกิดข้ึนอยางรูตัวหรือไมรูตัว 
ท้ังเจตนาและไมเจตนาและมีรูปแบบท่ีหลากหลายไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้นแตรวมถึง
ผลประโยชนอ่ืนๆท่ีไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ไดอาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆท้ัง
ในหนวยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจํากัดหรือการท่ีบุคคลผูมีอํานาจหนาท่ีตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทท่ี
ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบสงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ี
เท่ียงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลักผลเสียจึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติการกระทําแบบนี้เปนการกระทํา
ท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
  การวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห 
ความเสี่ยงท่ีเปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ท่ีจะทําใหเกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ยิ่งมีสถานการณหรือ
สภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม มากเทาใด ก็ยิ่งมีโอกาสกอใหเกิดหรือ
นําไปสูการทุจริตมากเทานั้น 
  การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในดานตางๆ 
มาดําเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปา
ซาง การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนนี้จะชวยใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง ทราบถึง
ความความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนและปจจัยเสี่ยงท่ีอาจเปนเหตุทําให  
  1. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีของขาราชการเปนไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไมเพียงพอ 
  2. การปฏิบัติหนาท่ีไปในทางท่ีทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
  3. การปฏิบัติหนาท่ีโดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และการ
ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล พรอมกันนี้ ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการปองกัน ยับยั้งการทุจริต ปดโอกาส
การทุจริต และเพ่ือกําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทําผิด
วินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนปญหาสําคัญและพบบอยอีกดวย 
 



 
 

2. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือสรางสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
  ๒. เพ่ือแสดงความมุงม่ันในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
  ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ีรัฐไมใหเกิดการแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมายใหยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมเปนแบบอยางท่ี
ดียืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตองเปนธรรมถูกกฎหมายโปรงใสและตรวจสอบได 
  ๔. เพ่ือสรางความเชื่อม่ันศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสียและ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สวนที่ 2 
การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 

 

1. การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบของ 
ความเสี่ยงตางๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห และจัดลําดับความเสี่ยง 
โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยง ดานผลประโยชนทับซอน ไดแก 
ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ท้ังนี้ 
กําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณา ท่ีไมสามารถระบุเปนตัวเลข หรือจํานวนเงินท่ีชัดเจนได 
เกณฑระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) เชิงปริมาณ 

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

เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ท่ีสงผลกระทบดานการดําเนินงาน (บุคลากร) 

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

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

ลําดับ ระดับความเส่ียง 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 ความเสี่ยงระดับต่ํา (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 



 
 

 ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ท่ีไดจาก การพิจารณา 
จัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ท่ีเกิดข้ึน (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 
 

ระดับความเส่ียง= โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ 
(Likelihood x Impact) 

  

ซ่ึงจัดแบงเปน 4 ระดับสามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพ้ืนท่ีเปน 4 สวน (4 Quadrant) ใชเกณฑในการจัดแบง
ดังนี้ 

ระดับความเส่ียง คะแนนระดับความเส่ียง มาตรการกําหนด การแสดงสีสัญลักษณ 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซํ้า 

หรือถายโอนความเสี่ยง 
สีแดง 

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

ควบคุมความเสี่ยง 
สีเหลือง 

ต่ํา (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว       
 
ตารางระดับของความเส่ียง (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. การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง  
 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง  มีการดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน ดังนี้ 
 1) การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเส่ียงตอการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
 - กระบวนงานท่ีเก่ียวของกับการใชเงินและมีชองทางท่ีจะทําประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง 
 - กระบวนงานท่ีเก่ียวของกับการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีซ่ึงมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสมคือ 
มีการเอ้ือประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพองการกีดกันการสรางอุปสรรค 
 - กระบวนงานท่ีมีชองทางเรียกรองหรือรับผลประโยชนจากผูท่ีมีสวนเก่ียวของซ่ึงสงผลทางลบตอผูอ่ืน 
ท่ีเก่ียวของ 
 2) โดยมีกระบวนงานท่ีเขาขายมีโอกาสเส่ียงตอการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
 - การบันทึกบัญชีรับ – จาย / การจัดทําบัญชีทางการเงิน 
 - การจัดซ้ือจัดจางและการจางบริการ 
 - การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ 
 - การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีไมเปนไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง 
  - การจัดหาพัสดุ 
  - การจัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 
  - การเบิกคาตอบแทน 
 3) ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากไมมีการปองกันท่ีเหมาะสม 
 - สูญเสียงบประมาณ 
 - เปดชองทางใหเจาหนาท่ีใชอํานาจหนาทําใหผูปฏิบัติใชโอกาสกระทําผิดในทางมิชอบดวยหนาท่ี 
  - เสียชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของหนวยงาน 
 4) แนวทางการปองความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
  (1) การเสริมสรางจิตสํานึกใหบุคลากรของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง รังเกียจการ
ทุจริตทุกรูปแบบ เชน 
  - การสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  - เผยแพรคานิยมสรางสรรคใหแกเจาหนาท่ี 
  - จัดโครงการฝกอบรมดานคุณธรรมจริยธรรมใหกับเจาหนาท่ี 
  - การสงเสริมใหผูบังคับบัญชาเปนตัวอยางท่ีดี 
  (2) การปองกันเหตุการณหรือพฤติกรรมท่ีอาจเปนภัยตอหนวยงาน เชน 
  - การแจงเวียนหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปรงใสและเปนธรรม 
  - การเผยแพรหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด 
  - การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด อยาง
สมํ่าเสมอและตอเนื่อง 
  - จัดชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 
 



 
 

สรุปผลการวิเคราะหความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง   
 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง กําหนดความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน จํานวน 4 ประเด็น
หลัก ดังนี้ 

1. กระบวนการจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง 

2. การบันทึกบัญชีรับ–จาย/การจัดทําบัญชีทางการเงิน 

3. การเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงาน 
4. การจัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 

 เม่ือพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว จึงนําผลท่ีไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ 
ของความเสี่ยงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวา กอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง 
ซ่ึงจะทําใหทราบวามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดท่ีจะตองบริหารจัดการกอน 
 

ลําดับ ปจจัยความเส่ียงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเส่ียง 
ลําดับ 

ความเส่ียง 
1 กระบวนการจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตามข้ันตอนฯ 4 5 20 (1) 
2 การจัดทําบัญชีทางการเงิน 2 5 10 (2) 
3 การเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงาน 2 4 8 (3) 
4 การการจัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดูงานฯ 2 3 6 (4) 

 
แผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) 
  

5  (2)  (1)  

4  (3)     

3  (4)    

2      

1      

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ท่ีไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง
ดานผลประโยชนทับซอนสามารถสรุปการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงดาน
ผลประโยชนทับซอนไดดังนี้ 
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ผลการวิเคราะหความเส่ียงและจัดลําดับความสําคัญของความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 

ผลการวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน จัดลําดับความสําคัญของความเส่ียง 
กระบวนการจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ ลําดับ 1 (สูงมาก = 20 คะแนน) 
การบันทึกบัญชีรับ–จาย/การจัดทําบัญชีทางการเงิน ลําดับ 2 (สูง = 10 คะแนน) 
การเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงาน ลําดับ 3 (ปานกลาง = 8 คะแนน) 
การจัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา ลําดับ 4 (ปานกลาง = 6 คะแนน) 
 
 จากตารางวิเคราะหความเสี่ยงสามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเปน 3ระดับคือ สูงมาก สูง และปาน
กลาง โดยสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอปาซาง  ประจําปงบประมาณ  2562  มีดังนี้ 
 

ระดับความเส่ียง มาตรการกําหนด ปจจัยความเส่ียง 
เ     เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง 

มีมาตรการลด และประเมินซํ้า หรือถาย
โอนความเสี่ยง 
 

- กระบวนการจัดซ้ือจัดจางไม
เปนไปตามข้ันตอนและระเบียบ
การจัดซ้ือจัดจาง 
-  

       เสี่ยงสูง (High) จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือใหอยูใน
ระดับท่ียอมรับได 

- การบันทึกบัญชีรับ–จาย/การ
จัดทําบัญชีทางการเงิน 

 ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยงแตมีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง 

- การเบิกคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงาน/การจัดทําโครงการ
ฝกอบรมศึกษาดูงานประชุมและ
สัมมนา 

ต่ํา  (Low) - - 
 

 

 



3. แผนจัดการความเส่ียงปองกันผลประโยชนทับซอน                                                                                                                      12 
 

ปจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
6๓ 

ก.พ. 
6๓ 

มี.ค. 
6๓ 

เม.ย. 
6๓ 

พ.ค. 
6๓ 

มิ.ย. 
6๓ 

ก.ค. 
6๓ 

ส.ค. 
6๓ 

ก.ย. 
6๓ 

1. กระบวนการจัดซ้ือจัด
จางไมเปนไปตามระเบียบ 

4 5 20 1. ควบคุม กํากับ ดูแลใหบุคลากร ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑและแนวทาง การจัดซ้ือจัดจาง 
ตาม พรบ.การจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 
2. ใหมีการจัดทําระบบควบคุมภายใน 
3. จัดทําแผนการออกตรวจสอบภายใน 
4.การจัดอบรมชี้แจงใหความรู 

         

กลุมงานบริหาร 

2. การบันทึกบัญชีรับ–จาย/
การจัดทําบัญชีทางการเงิน 

2 5 10 1. ควบคุม กํากับ ดูแลใหบุคลากรใหปฏิบัติ
ตามมาตรการปองกันและแกไข ปญหาการ
ทุจริตของสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขอยางเครงครัด 
2. ใหมีการจัดทําระบบควบคุมภายใน 
3. จัดทําแผนการออกตรวจสอบภายใน 
4.การจัดอบรมชี้แจงใหความรู 

         กลุมงานบริหาร 

3.การเบิกคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงาน 

2 4 8 ดําเนินการตาม หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการจายเงินคาตอบแทนแนบทาย
ขอบังคับกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการ
จายเงินคาตอบแทนเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงาน
ใหกับหนวยบริการ 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 

         กลุมงานบริหาร 

4.การจัดทําโครงการ
ฝกอบรมศึกษาดูงานประชุม
และสัมมนา 

2 3 6 ดําเนินการตามระเบียบระทรวงการคลังวา
ดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

         กลุมงานบริหาร 



 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

      

คําสั่งสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง                                                                                                    
ท่ี   ๐๒๔  /256๓ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

                                         ....................................................................     

  ดวย  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง  กําหนดใหมีการจัดทํารายงานวิเคราะหความเสี่ยง
เก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซ่ึงเปนการประเมินเพ่ือวัด
ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ซ่ึงตัวชี้วัดท่ี 10 : การปองกันผลประโยชนทับซอน EB 20 
กําหนดใหหนวยงานมีการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน 

 ดังนั้น สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จึงแตงตั้งคณะทํางานวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562   ประกอบดวย 

1. นายศรีพรหม  กาสกูล  สาธารณสุขอําเภอปาซาง   ประธาน 
2. นายไกรศิลป  ศิริวิบูรณ          นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  คณะทํางาน 
3. นางศิรินทร  เลสัก     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  คณะทํางาน        
4. ผอ.รพ.สต.ทุกแหง                  คณะทํางาน 
5. พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ทุกแหง                คณะทํางาน 
6. นักวิชาการสาธารณสุข  รพ.สต.ทุกแหง                คณะทํางาน  
7. นางยุวรี  นิ้มเจริญ        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      คณะทํางาน/เลขาฯ 
8. นางจงกล  ศิลปศุภร  เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน    คณะทํางาน/ผูชวยเลขาฯ 

   ใหคณะทํางานท่ีไดรับการแตงตั้ง รวมกันจัดทํารายงานวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ี
อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง ใหประสบผลสําเร็จตามความประสงค ของ
โครงการฯและเพ่ือประโยชนสูงสุดของทางราชการ หากมีปญหาอุปสรรคใดๆให รายงานตอสาธารณสุขอําเภอปาซาง 
ทราบทันที  

    ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

     สั่ง ณ วันท่ี     ๑๑   เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 256๓ 

 

                                                                              
       (นายศรีพรหม  กาสกูล) 

       สาธารณสุขอําเภอปาซาง 
 


	ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

