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ค ำน ำ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำกใบ ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizationsof the 
Tread way Commission)  เพ่ื อก ำหนดมำตรกำรส ำคัญ เร่งด่ วน เชิ งรุกในกำรป้ องกันกำรทุ จริต           
กำรบริหำรงำนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยบริกำร
ที่เป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อย นอกจำกนี ้ยังน ำควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนที่ได้นี้มำก ำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยบริกำรอีกด้วย เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยตำม
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำกใบ 
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สารบัญ  

   เรื่อง                       หน้ำ  

๑.รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน     ๔  
๒.กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน                ๕ 
๓.กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน              ๘ 
๔.ผลกำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน      ๑๓ 
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๑ .รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  ส านักงานสาธารณสุขอ า เภอ            
ตากใบ ปีงบประมาณ 256๕  

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัย 
และควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำน เพ่ือลดมูลเหตุของโอกำสที่จะท ำให้เกิดควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำน
ทีอ่ำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง สภำวกำรณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง 
ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท หรือผู้บริหำรซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งหน้ำที่   
ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกำรกระท ำนั้นอำจจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัว 
หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนำและไม่เจตนำ และมีรูปแบบที่หลำกหลำยไม่จ ำกัด อยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน 
เท่ำนั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้  อำทิ กำรแต่งตั้งพรรคพวกเข้ำไป
ด ำรงต ำแหน่งในองค์กรต่ำงๆ ทั้งในหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และบริษัทจ ำกัด หรือกำรที่บุคคลผู้มีอ ำนำจ 
หน้ำที่ตัดสินใจให้ญำติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์จำกทำงรำชกำร 
โดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขำดกำรตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจำกยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย 
จึงเกิดขึ้นกับประเทศชำติ  กำรกระท ำแบบนี้ เป็นกำรกระท ำที่ ผิดทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ         
สำมำรถจ ำแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้  

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมำยถึง ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบรรลุเป้ำหมำย
และ พันธกิจในภำพรวมที่เกิดจำกเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ภำยนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่
ก ำหนด ไว้และกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสม รวมถึงควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำงนโยบำย เป้ำหมำย 
กลยุทธ์ โครงสร้ำงองค์กร กำรแข่งขัน ทรัพยำกร และสภำพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ หรือ
เป้ำหมำยขององค์กร  

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 
หรือผลกำรปฏิบัติงำน โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยง เนื่องจำกระบบงำนภำยในขององค์กร/ 
กระบวนกำรเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผลในกำรด ำเนินโครงกำร  

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ 
และ กำรเงิน เช่น กำรบริหำรกำรเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสม ท ำให้ขำดประสิทธิภำพ และไม่ทันต่อ
สถำนกำรณ์ หรือเป็นควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินขององค์กร เช่น กำรประมำณกำรงบประมำณไม่
เพียงพอ และไม่ สอดคล้องกับขั้นตอนกำรด ำเนินกำร เป็นต้น เนื่องจำกขำดกำรจัดหำข้อมูล กำรวิเครำะห์ 
กำรวำงแผน     กำรควบคุม และกำรจัดท ำรำยงำน เพ่ือน ำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณ และกำรเงิน 
ดังกล่ำว  

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับกำร 
ปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำงๆ โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยง เนื่องจำกควำมไม่ชัดเจน ควำมไม่ 
ทันสมัย หรือควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ รวมถึงกำรท ำนิติกรรมสัญญำ    
กำรร่ำงสัญญำที่ไม่ครอบคลุมกำรด ำเนินงำน  

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้  น ำเอำควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ         
มำด ำเนินกำรวิเครำะห์ตำมกรอบมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
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the  Tread way Commission) และตำมบริบทควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอตำกใบ กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอตำกใบ ทรำบถึงควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สำมำรถก ำหนดมำตรกำร
ส ำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในกำรป้องกันกำรทุจริต กำรบริหำรงำนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และกำรแก้ไขปัญหำกำร
กระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อย  

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่ 
เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัย และควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำน เพ่ือลดมูลเหตุของโอกำสที่จะท ำให้เกิด
ควำมเสียหำย จำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วน
ตน และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต กล่ำวคือ ยิ่งมี
สถำนกำรณ์หรือสภำวกำรณ์ของกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมำกเท่ำใดยิ่งมี
โอกำสก่อให้เกิดหรือน ำไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น  

วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือแสดงเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรรำชกำรให้เกิดควำมคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์ส่วนรวม  
๒. เพ่ือแสดงควำมมุ่งม่ันในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล  
๓. เพ่ือตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่รัฐ  ไม่ให้เกิดกำรแสวงหำ 

ผลประโยชน์ส่วนตัวในต ำแหน่งหน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม     
เป็นแบบอย่ำงท่ีดียืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม ถูกกฎหมำย โปร่งใส และตรวจสอบได้  

๔. เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อม่ันศรัทธำแก่ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชำชน 

๒.การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสที่จะเกิดผลกระทบ 
ของควำมเสี่ยงต่ำงๆ เพื่อประเมินโอกำส และผลกระทบของควำมเสี่ยง และด ำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดล ำดับ
ควำมเสี่ยง โดยก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนที่จะใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 
ได้แก่ ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับ
ควำมเสี่ยง ทั้งนี้ก ำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพเนื่องจำกเป็นข้อมูลเชิงพรรณำที่ไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเลข หรือ
จ ำนวนเงินที่ชัดเจนได้  

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood) 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood)เชิงคุณภาพ ระดับ 

โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 

5  
4  
3  
2  
1  

สูงมำก  
สูง  

ปำนกลำง  
น้อย  

น้อยมำก  

มีโอกำสเกิดขึ้นเป็นประจ ำ 
มีโอกำสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง  
มีโอกำสเกิดขึ้นบำงครั้ง  
มีโอกำสเกิดขึ้นน้อยครั้ง  
มีโอกำสเกิดขึ้นยำก 
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เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน(บุคลำกร) 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact)เชิงคุณภาพ  
ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน 

(บุคลากร) ระดับ 

โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 

๕ 
๔ 

3  
๒ 
๑ 

    สูงมำก 
 สูง 

 ปำนกลำง 
น้อย 

น้อยมำก 

ถูกลงโทษทำงวินัยร้ำยแรง  
ถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง  
สร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำนที่ไม่เหมำะสม  
สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนบ่อยครั้ง  
สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนนำนๆครั้ง 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา 
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้  

ระดับของความเสี่ยง  
(Degree of Risk)  

ล าดับ  
ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 

1  
2  
3  
4  

ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก (Extreme Risk : E)   
ควำมเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)  
ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง (Moderate Risk : M)  
ควำมเสี่ยงระดับต่ ำ (Low Risk : L)  

15-25 คะแนน  
  9-12 คะแนน  
  4-8   คะแนน  
  1-3   คะแนน 

ในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงจะต้องมีกำรก ำหนดแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จำกกำรพิจำรณำจัด 
ระดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงจำกโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น 
(Impact) และขอบเขตของระดับควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้(Risk Appetite Boundary) โดยที่  

  

 

 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ   
(Likelihood x Impact)  
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ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สำมำรถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ใน
กำรจัดแบ่ง ดังนี้  

ระดับความเสี่ยง  คะแนนระดับ
ความเสี่ยง  

มาตรการก าหนด  การแสดงสี  
สัญลักษณ์ 

ต่ ำ  
(Low)  

1–3 คะแนน  ยอมรับควำมเสี่ยง สีเขียว 

ปำนกลำง  
(Medium)  

4–8 คะแนน  ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มมีำตรกำรควบคุม
ควำมเสี่ยง  

สีเหลือง  
 

เสี่ยงสูง (High)  9-12 คะแนน  ต้องมีมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง ให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้  สีส้ม 

เสี่ยงสูงมำก
(Extreme)  

๑๕-๒๕ คะแนน  ต้องมีมำตรกำรควบคุมควำมเสียง และ
ประเมินซ้ ำ หรือ ถ่ำยโอนควำมเสี่ยง 

สีแดง 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  
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๓.การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)   
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตากใบ  

จำกรำยงำนกำรประชุมวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำกใบ ได้สรุปผล
ประเด็นควำมเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนภำยในหน่วยงำน ดังนี้  

1.ควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำยในหน่วยงำน  
2.ควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลภำยในหน่วยงำน  
3.ควำมเสี่ยงด้ำนกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร  
เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถี่ที่จะเกิดเหตุกำรณ์(Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้น ำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง 
และผลกระทบของควำมเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำก่อให้เกิดระดับของควำมเสี่ยงในระดับ 
ใดในตำรำงควำมเสี่ยง ซึ่งจะท ำให้ทรำบว่ำมีควำมเสี่ยงใดเป็นควำมเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหำรจัดกำรก่อน  

ตารางที่  1 วิ เคราะห์ความเสี่ ยงด้ านผลประโยชน์ทับซ้อน(Risk Assessment for Conflict of 
Interest)  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตากใบ 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ 

การประเมินความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส 
ผล 
กระ
ทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

1.กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง
ภำยใน  
หน่วยงำน 

กำรด ำเนินกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำง มีควำมเสี่ยง 
ในกำรเกิดผล  
ประโยชน์ทับซ้อน  
เนื่องจำกต้องมีกำร 
ติดต่อกับภำคเอกชน 
ในกำรจัดซื้อหรือจัด 
จ้ำง  
- กำรเสนอรำคำ  
- กำรก ำหนดรำคำ  
กลำง  
- กำรเปิดเผยข้อมลู 
จัดซื้อจัดจ้ำง  
- กำรตรวจรบัพัสดุ 
- ควำมสัมพันธ์กับ  
ภำคเอกชน 

เพื่อให้กำรจัดหำพสัดภุำครัฐ โดย
กำรซื้อ จ้ำง เช่ำ แลกเปลี่ยน หรือ
โดยวิธีอ่ืนใด ให้ถูกต้องตำม  
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำร ภำครัฐ พ.ศ. 
2560 ระเบยีบกระทรวงกำรคลัง
ว่ำด้วยกำรจดัซื้อจัดจำ้งและกำร
บริหำรภำครัฐ พ.ศ.2560 และ 
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

5  4  สูงมำก  1 
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ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ 

การประเมินความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส
  

ผล 
กระ
ทบ  

ระดับ  
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ  
ความ
เสี่ยง 

๒.กำร
บริหำรงำน 
บุคคลภำยใน  
หน่วยงำน 

กำรบริกำรงำนบุคคล 
อำจเกิดควำมเสี่ยง เรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อนใน 
ประเด็นเกี่ยวกับ  
- กำรคัดเลือกบุคคล 
ให้ด ำรงต ำแหน่งภำยใน
ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอตำกใบ 

เพื่อให้กำรบริหำรงำนบุคคลภำยใน
หน่วยงำนเป็นไปด้วยควำมถูกต้อง
ตำมระเบียบและมีคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำน 

5  3  สูงมำก  2 

- กำรเลื่อนระดับ  
บุคลำกร  
- กำรพิจำรณำควำมดี 
ควำมชอบ 

     

๓.กำรใช้  
ทรัพย์สินของ  
ทำงรำชกำร 

- กำรใช้รถรำชกำรไป 
ในภำรกิจส่วนตัว  
- กำรใช้วัสดุอุปกรณ ์ 
ส ำนักงำนไปกับเรื่อง 
ส่วนตัว 

เพื่อให้กำรใช้ทรัพย์สินของทำง
รำชกำรถูกต้องตำมกฎหมำย 
ระเบียบ ค ำสั่ง ท่ีเกี่ยวข้อง 

3  3  สูง  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  

R 01 

R๐๙ R๐๒ 



10 
 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำยในหน่วยงำน  
กำรบริหำรงำนบุคคลภำยในหน่วยงำน  
กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร  

ล ำดับ 1 (สูงมำก = 20 คะแนน)   
ล ำดับ 2 (สูงมำก = 15 คะแนน)   
ล ำดับ 3 (สูง = 9 คะแนน)  

จำกตำรำงที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำกใบ น ำผลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์มำก ำหนดมำตรกำร วิธีกำรควบคุม         
เพ่ือป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนตำมล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง ดังนี้ 
 

ล าดับ 
ประเด็น 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

1  กำรจัดซื้อจัด
จ้ำงภำยใน
หน่วยงำน 

กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมี
ควำมเสี่ยงในกำรเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจำก
ต้องมีกำรติดต่อกับภำคเอกชน
ในกำรจัดซื้อหรือจัดจ้ำง  
- กำรเสนอรำคำ  
- กำรก ำหนดรำคำกลำง  
- กำรเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัด
จ้ำง  
- กำรตรวจรับพัสดุ  
- ควำมสัมพันธ์กับภำคเอกชน 

1.จัดท ำและเผยแพร่แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 256๕ 
 2.จัดท ำร่ำงขอบเขตของงำนหรือ  
รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุ 
หรือรูปแบบรำยกำรงำนก่อสร้ำง ตำม
ข้อ  21 ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง 
ว่ำ ด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุ ภำครัฐ พ.ศ. 2560  
3.กำรก ำหนดรำคำกลำงให้ถือปฏิบัติตำม
คู่มือแนวทำงกำรประกำศรำยละเอียด 
ข้อมูลรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำ
กลำงเกี่ ย วกับกำรจัดซื้ อจั ดจ้ ำงของ 
หน่วยงำนภำครัฐ  
4.กำรรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
5.มีขั้นตอนกำรตรวจสอบควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงคู่สัญญำ  
6.กำรรำยงำนกำรให้หรือรับผลประโยชน์
อ่ืนใด 
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ล าดับ 
ประเด็น 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

2  กำร
บริหำรงำน
บุคคล 
ภำยใน
หน่วยงำน 

กำรบริกำรงำนบุคคลอำจเกิด
ควำมเสี่ยง เรื่อง ผลประโยชน์
ทับซ้อนใน ประเด็นเกี่ยวกับ  
- กำรคัดเลือกบุคคลให้ด ำรง
ต ำแหน่งภำยในส ำนักงำน 
สำธำรณสุขอ ำเภอตำกใบ  
- กำรเลื่อนระดับบุคลำกร  
- กำรพิจำรณำควำมดี  
ควำมชอบ 

กำรป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ในกำรบริหำรงำนบุคคล  
เรื่องกำรคัดเลือกบุคคล  
1.ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก
บุคคลที่จะเข้ำรับกำรประเมินผลงำน และ
ประกำศหลักเกณฑ์ให้ทรำบโดยทั่วถึง  
2.แต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือก  
ด ำเนินกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ ขั้นตอน
ที่ประกำศ 
3.ประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือก และ
ผลงำนโดยเปิ ด เผย เพ่ือ เปิ ด โอกำสให้
ผู้ เกี่ยวข้องทักท้วงภำยในเวลำที่ก ำหนด 
(ภำยใน 30 วันนับแต่ประกำศ)  
กำรเลื่อนระดับ  
1.ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำร  
ประเมินผลงำนเพ่ือเลื่อนขั้นแต่งตั้ งให้
ด ำรงต ำแหน่ งในระดับที่ สู งขึ้ น  และ
ประกำศหลักเกณฑ์ให้ทรำบโดยทั่วถึง  
2.คณะกรรมกำรประเมินผลงำนเป็นผู้
พิจำรณำควำมถูกต้องเหมำะสมของ ผลงำน 
และให้เปิดเผยผลงำนต่อ  
สำธำรณะเพ่ือประโยชน์ในกำรศึกษำ อ้ำงอิง 
และป้องกันกำรลักลอบใช้ผลงำน  
3.มีกำรคัดเลือกอย่ำงเป็นระบบ มีควำม
โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้  
กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ  
1.แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร  
2.กำรก ำหนดตัวชี้วัดรำยบุคคลภำยในกลุ่ม
เป็นไปด้วยควำมเหมำะสมตำมภำรกิจงำนที่
รับผิดชอบ  
3.ประกำศคะแนนผลกำรประเมินและร้อย
ละที่ใช้เลื่อนเงินเดือน  
4.กำรให้โอกำสผู้รับกำรประเมินทักท้วงผล
กำรประเมิน 
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ล าดับ 
ประเด็น 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

3  กำรใช้
ทรัพย์สิน
ของทำง
รำชกำร 

- กำรใช้รถรำชกำรไปในกิจ 
ส่วนตัว  
- กำรใช้วัสดุอุปกรณ์  
ส ำนักงำนไปกับเรื่องส่วนตัว 

1.กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรให้ 
ค ำนึงถึงประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็น 
หลัก  
2.ให้ปฏิบัติตำมกฎหมำย/ระเบียบ/ค ำสั่งที่
เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด  
3.กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรให้เกิด 
ควำมคุ้มค่ำก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของ 
ทำงรำชกำร 
4.กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรให้ยึด 
หลักประหยัด  
5.กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรให้ 
ช่วยกันดูแลและบ ำรุงรักษำทรัพย์สินของ 
ทำงรำชกำรด้วย  
6.ไม่ใช้ทรัพย์สินของรำชกำรเพ่ือ  
ประโยชน์ส่วนตน  
7.ผู้บังคับบัญชำต้องก ำกับดูแลให้
ค ำแนะน ำเจ้ำหน้ำที่ให้ปฏิบัติตำม
มำตรกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำกใบ 
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๔.ผลการจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  

ประโยชน์ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน  
1. บุคลำกรเกิดควำมตระหนักถึงควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นในระบบงำนหรือกำรปฏิบัติงำนโดยไม่ตั้งใจ 

และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระบบงำนหรือกำรปฏิบัติงำนให้ถูกต้องยิ่งขึ้น  
2. หน่วยงำนที่พบปัญหำควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน ได้มีกำรปรับปรุงแก้ไข หรือมีกำร 

ก ำหนดมำตรกำร หรือแนวทำงกำรปฏิบัติให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นในหน่วยงำน  
3. เป็นฐำนข้อมูลและองค์ควำมรู้ส ำหรับกำรบริหำร และกำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดปัญหำกำรทุจริต 

คอร์รัปชั่น และเพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภำพ และมุ่งสู่องค์กร 
ปลอดจำกกำรทุจริต  

ปัญหาและอุปสรรคของการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
1. กำรวิเครำะห์ปัญหำยังไม่คลอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกิดข้ึนในหน่วยงำน ท ำให้บำงกิจกรรมยังมีควำม 

เสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ภำยใต้กิจกรรม  
2. กำรพบปัญหำควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน ยังใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข 

ที่ล่ำช้ำ ท ำให้ในช่วงระยะเวลำดังกล่ำว ยังคงมีกำรปฏิบัติงำนตำมแบบวิธีเดิม  
3. หน่วยงำนไม่ให้ควำมส ำคัญ หรือยังมองไม่เห็นปัญหำที่เกิดข้ึนที่จะส่งผลต่อบุคลำกร หรือองค์กร 

จึงเกิดกำรเพิกเฉย หรือไม่ปฏิบัติตำมแนวทำงที่ถูกต้อง  

แนวทางปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
1. แจ้งให้บุคลำกรทรำบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์กำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้ถูกต้องตำมระเบียบ 

กำรศึกษำ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง หรือบทลงโทษหำกพบผู้กระท ำกำรฝ่ำฝืน เพ่ือป้องกันควำมเสี่ยงด้ำน
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือกำรหำช่องทำงเพ่ือกระท ำกำรทุจริต  

2. น ำประเด็นควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงมำปรับปรุงแก้ไข 
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำกใบ โดย
เพ่ิมเติมข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรบริหำรงำนบุคคล และกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร เพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภำพของคู่มือ และครอบคลุมเนื้อหำที่เก่ียวข้องมำกข้ึน  

3. ก ำหนดให้มีมำตรกำรหลักเกณฑ์หรือแนวทำงปฏิบัติที่เก่ียวข้องชัดเจนเพิ่มมำกข้ึนในรำยละเอียด 
กำรปฏิบัติงำนในด้ำนต่ำงๆ ในกำรด ำเนินงำน ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำกใบ เพ่ือเพ่ิมศักยภำพของ 
องค์กรในด้ำนควำมโปร่งใส และปลอดจำกกำรทุจริต  

รายช่ือผู้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน  
1. นำงมำซือนะห์ อำมีเรำะ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร หัวหน้ำคณะท ำงำน  
2. นำงพจนี จันทร์เกตุ   เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขอำวุโส   คณะท ำงำน  
3. นำงรัชนันท์ หงษ์น้อย   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  คณะท ำงำน  
4. นำยยงยุทธ์ หนูพรหม   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   คณะท ำงำน  
๕. นำงปัณฑิตำ เสำร์พูล   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   คณะท ำงำน  
๖. นำงสำวนอร์ไอนี ยูโซ๊ะ  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  คณะท ำงำนและเลขำนุกำร   
๗. นำงสำวรัศมี อำมีเรำะ            นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร คณะท ำงำนและ

ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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