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ค าน า 
 ปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน เป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทยมาอย่างช้านาน และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น           
ก็ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาล ซึ่งส านักงานสาธารณสุขอ าเภอร้องกวาง พิจารณาแล้ว พบว่าการทุจริต
คอรัปช่ันนั้นสามารถป้องกันได้ หากได้มีการพิจารณาถึงช่องว่างหรือความเส่ียงท่ีจะก่อให้เกิดผลประโยชน์    
ทับซ้อนในการด าเนินงานนั้นๆและได้มีการก าหนดมาตรการเพื่อปิดช่องว่างหรือความเส่ียงท่ีพบเสีย  

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอร้องกวาง จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ี
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น ตามมาตรฐานCOSO2013 (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission) เพื่อวิเคราะห์หาความเส่ียงในแต่ละกระบวนงานของ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ท่ีอาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยคัดเลือกเฉพาะกระบวนงานท่ีมี
ความเส่ียงสูง แล้วน ามาประมวลผลเพื่อพิจารณาก าหนดมาตรการส าคัญในการป้องกันการทุจริตในการท างาน 
และเพื่อให้เกิดการบริหารงานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้   
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บทที่ 1 
บทน า 

 

1. ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

  ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันท่ีเป็นบ่อเกิดของ
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและ     
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ เพราะการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคล   
โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจ           
ในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จนท าให้เกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีสาธารณะ 
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม 
และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ท่ีสูญเสียไป            
อาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ 
ตลอดจนโอกาสในอนาคตต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีหน่วยงานต้อง
ด าเนินการป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยกลวิธีจัดการกับเรื่องนี้ก็คือ การบริหาร          
ความเส่ียง (Risk Management) ซึ่งเป็นกลวิธีท่ีเป็นเหตุผลท่ีน ามาใช้ในการบ่งช้ี วิเคราะห์ ประเมิน จัดการ 
ติดตาม และส่ือสารความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของหน่วยงาน หรือกระบวนการด าเนินงานของหน่วยงาน 
เพี่อช่วยให้หน่วยงานลดช่องว่างท่ีจะน าพาให้เกิดการทุจริตคอรัปช่ันและลดอัตราความสูญเสียให้เหลือน้อย
ท่ีสุด ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการบริหาร และผลได้ผลเสียขององค์การ 
                   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอร้องกวาง ได้ตระหนักถึงปัญหาของการทุจริตคอรัปช่ันท่ีเกิดขึ้นใน
สังคมไทย โดยเฉพาะในการบริหารงานราชการท่ีดีนั้น ต้องปราศจากการทุจริตคอรัปช่ันทุกรูปแบบ ฉะนั้น 
เพื่อให้เกิดการท างานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอร้องกวางจึงได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงานขึ้น ภายใต้มาตรฐาน 
COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)           
โดยรายงานฉบับนี้ จะเป็นการวิเคราะห์กระบวนงานท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีสุด จ านวน 4 กระบวนงานเท่านั้น  

2. วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อศึกษาแนวคิดและรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน  
 2.เพื่อศึกษาแนวคิดและวิธีการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการท างาน 
 3.เพื่อให้ทราบถึงกระบวนงานท่ีมีความเส่ียงสูงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอร้องกวาง 
 4.เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการจัดการกับความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นในข้อ 3. 
 5.เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และแสดงเจตจ านงสุจริตในการ
บริหารราชการของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 
 6.เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
ร้องกวาง ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวโดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ีอันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  
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บทที่ 2 
แนวคดิทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
2.1 ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน์ (conflict of interest) คือ สถานการณ์ท่ีบุคคล
ผู้ด ารงต าแหน่งอันเป็นท่ีไว้วางใจ ( เช่น ทนายความ นักการเมือง ผู้บริหาร หรือ ผู้อ านวยการของบริษัทเอกชน 
หรือ หน่วยงานรัฐ) เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ทางวิชาชีพ (professional 
interests) อันส่งผลให้เกิดปัญหาท่ีเขาไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเป็นกลาง/ไม่ล าเอียง ผลประโยชน์         
ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้นอาจส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจท่ีมีต่อบุคคลผู้นั้นว่าเขาจะสามารถปฏิบัติงานตามต าแหน่ง   
ให้อยู่ในครรลองของคุณธรรมจริยธรรมได้มากน้อยเพียงใด 

 ภาษาไทยใช้อยู่ 3 อย่าง คือ 

  1. ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม    

  2. ผลประโยชน์ทับซ้อน   
  3. ผลประโยชน์ขัดกัน  

 ผลประโยชน์ทับซ้อน ความหมายของ ส านักงาน ก.พ. สถานการณ์หรือการกระท าของบุคคล             
(ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร) มีผลประโยชน์ ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง               
จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งนั้น การกระท า ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัว
หรือไม่รู้ตัวท้ังเจตนาหรือไม่เจตนา หรือ บางเรื่อง เป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา จนไม่เห็นว่าจะเป็นส่ิงผิด        
แต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีต้องค านึงถึงผลประโยชน์
สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าท่ีโดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

 แนวคิดของวิชาการ ให้ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อนไว้ 4 ประการ ดังนี้ 
  1. ความหมายอย่างกว้างหมายรวมถึงการปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบอย่าง  
ต่อหน่วยงานหรือองค์การหรือต่อส่วนรวมแต่ด าเนินการตัดสินใจปฏิบัติหน้าท่ีโดยค านึงถึงผลประโยชน์               
ของตนเอง ครอบครัว และเพื่อนฝูง  
  2.ผลประโยชน์ ทับซ้อนสามารถ เกิดขึ้น ไ ด้ ท้ัง ในหน่ วยงาน  ภาครัฐ อง ค์กรธุ รกิ จ 
สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรวิชาชีพต่างๆ โดยสมารถเกิดขึ้นได้ท้ังในระดับนโยบาย            
ของชาติ หน่วยงานราชการ และองค์กรในระดับท้องถิ่น ดังนั้น ผลประโยชน์ทับซ้อนจึงมีมูลค่าความเสียหาย
ต้ังแต่ไม่กี่ร้อยบาทไปจนถึงนับหมื่นล้านบาท และในบางกรณีความเสียหายก็มิได้ปรากฏออกมาในรูปของท่ีเป็น
วัตถุแต่ยังรวมถึงผลประโยชน์มิใช่วัตถุอีกด้วย 

  3. ผลประโยชน์ทับซ้อนมิได้จ ากัดเฉพาะผลประโยชน์ของบุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมี
อคติในการตัดสินใจหรือด าเนินการอันมุ่งตอบสนองต่อผลประโยชน์ของหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งด้วย เช่น 
การท่ีบุคคลด ารงต าแหน่งซ้อนกันในสองหน่วยงาน อันก่อให้เกิดการท าบทบาทท่ีขั ดแย้งกัน และมีการใช้
อ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานหนึ่งไปรับใช้ผลประโยชน์ของอีกหน่วยงานหนึ่ง 

  4. “การฉ้อราษฎร์บังหลวง”และ“การคอร์รัปช่ันเชิงนโยบาย” (Policy Corruption)               
ต่างก็เป็น รูปแบบหนึ่งของผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากท้ังสอง รูปแบบต่างเป็นการใช้ต าแหนงหน้าท่ีส าหรับ
มุ่งตอบสนอง ต่อผลประโยชน์ส่วนตัวและ/หรือพรรคพวก 
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 กล่าวโดยสรุปแล้ว เมื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมขัดกัน เจ้าหน้าท่ีของรัฐ                
มีหน้าท่ีรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนั้น การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีจะต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัว           
เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างส้ินเชิง1

 

 

2.2 รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
 การขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์ ส่วนรวมมี ได้หลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่เฉพาะ
ในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ได้อยู่ในรูปแบบของ ตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินด้วย ท้ังนี้ John Langford และ Kenneth Kernaghan ได้จ าแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น 7 รูปแบบ คือ  
  1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ และผลจากการรับผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจในการ 
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี 
  2. การท าธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา 
  3. การทท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ โดยใช้อิทธิพลหรือ
ความสัมพันธ์จากท่ีเคยด ารงต าแหน่งในหน่วยงานนั้นหาประโยชน์จากหน่วยงาน 
  4. การท างานพิเศษโดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ีราชการสร้างความน่าเช่ือถือ 
  5. การรู้ข้อมูลภายในแล้วน าข้อมูลไปหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น 
  6. การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
  7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง 
 ท้ังนี้ เมื่อพิจารณา “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วน
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.....” ท าให้มีรูปแบบเพิ่มเติมจากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นอีก 2 กรณี คือ 
  8. การใช้ต าแหน่งหน้าท่ีแสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) 
  9. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น 
 ดังนั้น การด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงานจึงเป็นมาตรการส าคัญ            
อย่างหนึ่งท่ีจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานจะต้อง
มีการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีอาจจะเกิด 
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนถึงจะต้องมีการสร้างระบบเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกัน
ของผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
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2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
 การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบ
ของความเส่ียงต่าง  ๆเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับความเส่ียง  
โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานท่ีจะใช้ในการประเมินความเส่ียง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ 
ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเส่ียง 
ท้ังนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ท่ีไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงิน
ท่ีชัดเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ ความรุนแรง ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงและถูกด าเนินคดีอาญา 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและถูกด าเนินคดีอาญา 
3 ปานกลาง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและถูกด าเนินคดีอาญา  
2 น้อย ถูกลงโทษตามมาตรการทางปกครอง 
1 น้อยมาก ถูกลงโทษตามมาตรการทางปกครอง  

   
ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเส่ียง โดยพิจารณาจาก
ผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact)            
ของความเส่ียงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเส่ียงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเส่ียงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเส่ียงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเส่ียงระดับต่ า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 
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ในการวิเคราะห์ความเส่ียงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) ท่ีได้จากการพิจารณา 
จัดระดับความส าคัญของความเส่ียงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
(Impact) และขอบเขตของระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 

 
 

  

 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นท่ีเป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ
จัดแบ่งดังนี้ 
ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 

เส่ียงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ า 
หรือถ่ายโอนความเส่ียง 

สีแดง 

เส่ียงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเส่ียง สีส้ม 
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเส่ียงแต่มีมาตรการ

ควบคุมความเส่ียง 
สีเหลือง 

ต่ า (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเส่ียง 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) 
 
 

 

ระดบัความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ 
  (Likelihood x Impact) 
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บทที่ 3 
การวิเคราะหค์วามเสี่ยงด้านผลประโยชนท์บัซ้อนของส านกังานสาธารณสุขอ าเภอร้องกวาง 

 
3.1 การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 จากการพิจารณาของคณะกรรมการวิเคราะห์ความเส่ียง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ พบว่า
กระบวนงานท่ีมีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริตหรือเส่ียงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอร้องกวาง  มีดังนี ้
 3.1.1 กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางท่ีจะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
 3.1.2 กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม 
กล่าวคือ มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค 
 3.1.3 กระบวนงานท่ีมีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบ 
ต่อผู้อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

3.2 การพิจารณากระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.2.1 การรับ – จ่ายเงิน 
 3.2.2 การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดท าบัญชีทางการเงิน 
 3.2.3 การเบิกค่าตอบแทน 
 3.2.4 การจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 

 3.2.5 การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 

 3.2.6 การใช้รถราชการ 
 3.2.7 การจัดหาพัสดุ 

 3.2.8  การก าหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การก าหนดคุณสมบัติผู้ท่ีจะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 

 3.2.9 การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ 

 3.2.10 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 

 3.2.11 การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ 
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3.3 ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
 3.3.1 สูญเสียงบประมาณ 
 3.3.2 เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าท่ีใช้อ านาจหน้าท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าท่ี 
 3.3.3 เสียช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน 

3.4 แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.4.1 การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอร้องกวางต่อต้านการทุจริต   
ทุกรูปแบบ เช่น 
  1. การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 
  2. เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าท่ี 
  3. จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าท่ี 
  4. การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างท่ีดี 
 3.4.2 การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมท่ีอาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
  1. การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 
  2. การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
  3. การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอร้องกวางอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
  4. จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  8 - 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงที่เกี่ยวกบัผลประโยชนท์ับซอ้นส านักงานสาธารณสุขอ าเภอร้องกวาง 
ประจ าปพี.ศ. 2562 (ใช้ข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 256๑ - เดือนกันยายน 256๒) 

 
 จากการวิเคราะห์กระบวนงานท่ีมีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
คณะกรรมการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอร้องกวางได้
พิจารณาก าหนดกระบวนงานท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีสุดท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 4 ประเด็นหลักดังนี้  
  1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
  2. การใช้อ านาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ 
  3. การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ (ท้ังในส่วนของผู้ขอเบิกและเจ้าหน้าท่ีผู้เบิก) 
  4. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 โดยเมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้ว จึงน าผลท่ีได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
และผลกระทบหรือความรุนแรงของความเส่ียงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของ
ความเส่ียงในระดับใดในตารางความเส่ียง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเส่ียงใดเป็นความเส่ียงสูงสุดท่ีจะต้องบริหาร
จัดการก่อน 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 3 5 15 (1) 
2 การใช้อ านาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ 2 5 10 (2) 
3 การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 2 5 10 (3) 
4 การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

(ท้ังในส่วนของผู้ขอเบิกและเจ้าหน้าท่ีผู้เบิก) 
2 4 8 (4) 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
  

5      

4      

3     (1) 

2    (4) (2),(3) 

1      

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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จากแผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) ท่ีได้จากการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดล าดับความส าคัญของความเส่ียง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนข้างต้น สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดล าดับความส าคัญของ             
ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอร้องกวางได้ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ล าดับ 1 (สูงมาก = 15 คะแนน) 
การใช้อ านาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ ล าดับ 2 (สูง = 10 คะแนน) 
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ล าดับ 3 (สูง = 10 คะแนน) 
การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
(ท้ังในส่วนของผู้ขอเบิกและเจ้าหน้าท่ีผู้เบิก) 

ล าดับ 4 (ปานกลาง = 8 คะแนน) 

 จากตารางวิเคราะห์ความเส่ียงข้างต้น สามารถจ าแนกระดับความเส่ียงออกเป็น 3 ระดับ คือ สูงมาก 
สูงและปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอร้องกวาง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ใช้ข้อมูลระหว่างเดือน
ตุลาคม 256๑ - เดือนกันยายน 256๒) ได้ดังนี ้

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 

เส่ียงสูงมาก 
(Extreme) 

จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเส่ียง
โดยมีมาตรการก าจัดความเส่ียง
ไม่ให้เกิดขึ้นอีก ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ปฏิบัติงาน ระบบตรวจสอบ   
ผู้ควบคุมก ากับ  

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 

  เส่ียงสูง 
(High) 

จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเส่ียง
เพื่ อ ลดค ว าม เ สี ย หาย และ
ป้องกันมิให้ระดับความเส่ียง
เพิ่มข้ึน 

- การใช้อ านาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ 
- การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ปานกลาง 
(Medium) 

จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเส่ียง
เพื่ อ ลดค ว าม เ สี ย หาย และ
ป้องกันมิให้ระดับความเส่ียง
เพิ่มข้ึน 

- การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
(ท้ังในส่วนของผู้ขอเบิกและเจ้าหน้าท่ีผู้เบิก) 

      ต่ า  (Low) - - 
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บทที่ 5 

การจัดการความเสี่ยงป้องกนัผลประโยชนท์บัซ้อนของส านกังานสาธารณสุขอ าเภอรอ้งกวาง 

 จากผลการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอร้องกวาง
ในบทท่ี 4 คณะกรรมการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ    
ร้องกวางได้พิจารณาแนวทางในการควบคุมหรือลดความเส่ียงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในแต่ละประเด็น 
ดังนี้                                                                                                                 

  5.1 มาตรการป้องกันกรณีการด าเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
และเอือ้ประโยชน์แก่พวกพ้อง 
   1. ควบคุม ก ากับ ดูแลเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง 
การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 
   2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดท ารายงาน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน หรือรายไตรมาส แล้วน าเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง  
   3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพนัธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 
   4. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ีทุกคน ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ 
อย่างเคร่งครัด 
                       5.2 มาตรการป้องกันกรณีการรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด 
   1.ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องตระหนักและให้ความส าคัญ รวมท้ังก ากับ 
ตรวจสอบ ติดตาม มิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าการใดๆ ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกัน
ความเส่ียงอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน 
   2.ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ      
ร้องกวาง ตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอร้องกวาง               
   3.กรณีข้ าราชการและบุคลากรส านั ก ง านสาธารณสุขอ า เภอร้ อ งกวาง               
เรียกรับผลประโยชน์ และหรือรู้เห็นการเรียกรับผลประโยชน์ของผู้หนึ่งผู้ใดในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอร้อง
กวาง  ให้ด าเนินการประมวลจริยธรรมฯโดยต้องรายงานเหตุการณ์พร้อมพยานหลักฐาน(ถ้ามี) ต่อหัวหน้าส่วน
ราชการ และหรือคณะกรรมการจริยธรรมทันที 
   4.หากพบว่ามีการกระท าผิดต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด 

                       5.3 มาตรการป้องกันกรณีการเบิกค่าตอบแทนที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
   ๑. ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องตระหนักและให้ความส าคัญ รวมท้ังก ากับ 
ตรวจสอบ ติดตาม มิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าการใดๆในการเบิกค่าตอบแทนต่างๆ ผิดให้ถูกต้องตามกฎ 
ระเบียบฯ ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนถึงการรณรงค์ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีทุกท่านและเสริมสร้างความตระหนักรู้ใน
เรื่องดังกล่าวด้วย 
   2. กรณีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใดๆไม่เป็นไปตามระเบียบราชการ อันเป็นเหตุให้ทางราชการ
ได้รับความเสียหาย ให้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี และกฎหมาย         
ท่ีเกี่ยวข้องโดยเร็ว 
 
 


