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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1. หลักการและเหตุผล 

  กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสวงหำ 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่ไปแทรกแซง กำรใช้
ดุลยพินิจในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จนท ำให้เกิดกำรละทิ้งคุณธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่สำธำรณะ 
ขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะของส่วนรวม และท ำ
ให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอำจอยู่ในรูป
ของผลประโยชน์ทำงกำรเงิน คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่ำอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกำส 
ในอนำคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่ำงไรก็ตำมท่ำมกลำงผู้ที่จงใจกระท ำควำมผิด ยังพบผู้กระท ำ
ควำมผิดโดยไม่เจตนำหรือไม่มีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวอีกเป็นจ ำนวนมำก จนน ำไปสู่กำรถูกกล่ำวหำร้องเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทำงอำญำ ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหำ
กำรทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรคต่อกำร
พัฒนำประเทศ อีกด้วย   
  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เป็นกรอบกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัย
และควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดมูลเหตุของโอกำสที่จะท ำให้เกิดควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ประเภทของควำมเสี่ยงแบ่งออกเป็น๔ด้ำนดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมำยถึง ควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรบรรลุเป้ำหมำย
และพันธกิจในภำพรวมที่เกิดจำกเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ภำยนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก ำหนดไว้
และกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสมรวมถึงควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำงนโยบำยเป้ำหมำยกลยุทธ์โครงสร้ำง
องค์กรภำวกำรณ์แข่งขันทรัพยำกรและสภำพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยขององค์กร 
  2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพประสิทธิผล
หรือผลกำรปฏิบัติงำนโดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกระบบงำนภำยในขององค์กร/กระบวนกำร
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภำพประสิทธิผลในกำรด ำเนิน
โครงกำร 
  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ
และกำรเงินเช่นกำรบริหำรกำรเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมำะสมท ำให้ขำดประสิทธิภำพและไม่ทันต่อสถำนกำรณ์หรือเป็น
ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินขององค์กำรเช่นกำรประมำณกำรงบประมำณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอน
กำรด ำเนินกำรเป็นต้น เนื่องจำกขำดกำรจัดหำข้อมูลกำรวิเครำะห์กำรวำงแผนกำรควบคุมและกำรจัดท ำรำยงำน                        
เพ่ือน ำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณและกำรเงินดังกล่ำว 
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  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)เกี่ยวข้อง
กับกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำงๆโดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดข้ึนเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกควำมไม่ชัดเจนควำมไม่ทันสมัย
หรือควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำยกฎระเบียบข้อบังคับต่ำงๆรวมถึงกำรท ำนิติกรรมสัญญำกำรร่ำงสัญญำ  
ที่ไม่ครอบคลุมกำรด ำเนินงำน 
  สำเหตุของกำรเกิดควำมเสี่ยงอำจเกิดจำกปัจจัยหลัก๒ปัจจัยคือ 
  1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบำยของผู้บริหำรควำมซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภำพของบุคลำกรและกำร 
เปลี่ยนแปลงระบบงำนควำมเชื่อถือได้ของระบบสำรสนเทศกำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่บ่อยครั้ง  
กำรควบคุมก ำกับดูแลไมท่ั่วถึงและกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงำนเป็นต้น 
  2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมำยระเบียบข้อบังคับของทำงรำชกำรกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี
หรือสภำพกำรแข่งขันสภำวะแวดล้อมทั้งทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองเป็นต้น   
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง สภำวกำรณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง
ข้ำรำชกำรพนักงำนบริษัทหรือผู้บริหำรซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งหน้ำที่ที่บุคคลนั้น
รับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งกำรกระท ำนั้นอำจจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว 
ทั้งเจตนำและไม่เจตนำและมีรูปแบบที่หลำกหลำยไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่ำนั้นแต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อำทิกำรแต่งตั้งพรรคพวกเข้ำไปด ำรงต ำแหน่งในองค์กรต่ำงๆทั้ง
ในหน่วยงำนรำชกำรรัฐวิสำหกิจและบริษัทจ ำกัดหรือกำรที่บุคคลผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ตัดสินใจให้ญำติพ่ีน้องหรือบริษัทที่
ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์จำกทำงรำชกำรโดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้นขำดกำรตัดสินใจที่
เที่ยงธรรมเนื่องจำกยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชำติกำรกระท ำแบบนี้เป็นกำรกระท ำ
ที่ผิดทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ 
ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำส ที่จะท ำให้เกิด
ควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต กล่ำวคือ ยิ่งมีสถำนกำรณ์หรือ
สภำวกำรณ์ของกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มำกเท่ำใด ก็ยิ่งมีโอกำสก่อให้เกิดหรือ
น ำไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น 
  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น ำเอำควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ  
มำด ำเนินกำรวิเครำะห์ตำมกรอบมำตรฐำน  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตำมบริบทควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
ทรำบถึงควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนและปัจจัยเสี่ยงที่อำจเป็นเหตุท ำให้  
  1. กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะที่ขำดหรือมีควำม
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 
  2. กำรปฏิบัติหน้ำที่ไปในทำงที่ท่ำให้ประชำชนขำดควำมเชื่อถือในควำมมีคุณธรรมควำมมีจริยธรรม 
  3. กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยกำรขำดกำรค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน และกำร
ยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล 
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พร้อมกันนี้ ยังสำมำรถก ำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรป้องกัน ยับยั้งกำรทุจริต ปิดโอกำสกำรทุจริต และเพ่ือก ำหนด
มำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ กำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็น
ปัญหำส ำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือสร้ำงสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรรำชกำรให้เกิดควำมคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  ๒. เพ่ือแสดงควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล 
  ๓. เพ่ือตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่รัฐไม่ให้เกิดกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต ำแหน่งหน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำยให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่ำงที่
ดียืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมำยโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  ๔. เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแก่ผู้รับบริกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชำชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 



 
 

 
ส่วนที่ 2 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสที่จะเกิดผลกระทบของ  
ควำมเสี่ยงต่ำงๆ เพ่ือประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง และด ำเนินกำรวิเครำะห์  และจัดล ำดับควำมเสี่ยง 
โดยก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนที่จะใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยง ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่  
ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และควำมรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับควำมเสี่ยง ทั้งนี้ 
ก ำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพเนื่องจำกเป็นข้อมูลเชิงพรรณำ ที่ไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเลข หรือจ ำนวนเงินที่ชัดเจนได้ 

 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมำก มีโอกำสเกิดขึ้นเป็นประจ ำ 
4 สูง มีโอกำสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปำนกลำง มีโอกำสเกิดขึ้นบำงครั้ง 
2 น้อย มีโอกำสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมำก มีโอกำสเกิดขึ้นยำก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมำก ถูกลงโทษทำงวินัยร้ำยแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง 
3 ปำนกลำง สร้ำงบรรยำกำศในกำรทำงำนที่ไม่เหมำะสม 
2 น้อย สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนบ่อยครั้ง 
1 น้อยมำก สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนนำนๆครั้ง 

 
  ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับควำมสำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำ 
จำกผลคูณของระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) กับระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) 
ของควำมเสี่ยงแต่ละสำเหตุ (โอกำส × ผลกระทบ) ก ำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ควำมเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ควำมเสี่ยงระดับต่ ำ (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 
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 ในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงจะต้องมีกำรก ำหนดแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จำก กำรพิจำรณำ 
จัดระดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงจำกโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 

ระดับความเสี่ยง= โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

  

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับสำมำรถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในกำรจัดแบ่ง
ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 
เสี่ยงสูงมำก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมำตรกำรลดและประเมินซ้ ำ 

หรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยง 
สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง สีส้ม 
ปำนกลำง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับควำมเสี่ยงแต่มีมำตรกำร

ควบคุมควำมเสี่ยง 
สีเหลือง 

ต่ ำ (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับควำมเสี่ยง 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 
 
  โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 
 
 
 
 

ควำมรุนแรง
ของ

ผลกระทบ 
(Impact) 
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น  
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  มีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเก่ียวกับ                                  
กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 1) การละท้ิง ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ ไปท าประโยชน์ส่วนตน 
  1.1 กำรขำดรำชกำรโดยไม่มีกำรลำตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
  1.2 กำรมำสำย กลับก่อนเวลำรำชกำร 
  1.3 กำรใช้เวลำรำชกำร ท ำประโยชน์ส่วนตน เช่น กำรขำยของส่วนตน  
  แนวทางป้องกันความเสี่ยง 
  1.อบรม ปลุกจิตส ำนึกให้บุคลำกรให้มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลำ ซื่อสัตย์ต่อหน้ำที่ 
  2.สนับสนุน สร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน เช่น รำงวัล กำรชมเชย สวัสดิกำร กำรให้กำรสนับสนุน
อ่ืนๆ เป็นต้น 
  3.กำรใช้ระเบียบรำชกำรและวินัยที่เข้มงวด โดยผู้บริหำรสถำนบริกำรต้องเป็นตัวอย่ำงที่ดีแก่
บุคลำกร 
  4.มีช่องทำงกำรร้องเรียนให้มีควำมสะดวก เข้ำถึงง่ำย  
 2) การเบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต 
  แนวทางป้องกันความเสี่ยง 
  1.กำรใช้ระเบียบรำชกำรและวินัยที่เข้มงวด  
  2.กำรตั้งคณะกรรมกำรในกำรดูแลเงินหรือทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
  3.กำรจัดท ำรำยงำนเงินบ ำรุงประจ ำเดือน รำยงำนวัสดุครุภัณฑ์ประจ ำปี  

4.กำรมีคณะกรรมกำรตรวจสอบ กลั่นกรองระดับอ ำเภอ 
 3) การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ และ/หรือ ทับซ้อน 
  3.1 กำรเบิกค่ำตอบแทนเกินสิทธิ์ 
  3.2 กำรเบิกค่ำตอบแทนทับซ้อน  
  แนวทางป้องกันความเสี่ยง 
  1.กำรจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำน ขออนุมัติไปรำชกำรเสนอขออนุมัติก่อนทุกครั้ง เพ่ือกลั่นกรอง เช่น 
แผนเวชปฏิบัติ แผนงำน/โครงกำรต่ำง ๆ กำรไปรำชกำร เป็นต้น 
  2.กำรน ำระเบียบรำชกำรใหม่ ๆ มำให้ควำมรู้ในวันประชุมเสมอ 
  3.กำรติดตำมนิเทศงำนพื้นที่  
 4) การใช้ยานพาหนะทางราชการ 
  3.1 รถยนต์ 
  3.2 รถจักรยำนยนต์  
  แนวทางป้องกันความเสี่ยง 
  1.กำรจัดท ำแผนและกำรขออนุมัติใช้รถรำชกำรประจ ำเดือน 
  2.กำรควบคุมปริมำณกำรใช้น้ ำมันในแต่ละเดือน 
  3.กำรให้ควำมรู้ สร้ำงจิตส ำนึกให้บุคลำกรให้มีระเบียบวินัย 
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  4.กำรใช้ระเบียบรำชกำรและวินัยที่เข้มงวด โดยผู้บริหำรสถำนบริกำรต้องเป็นตัวอย่ำงที่ดีแก่
บุคลำกร 
  5.มีช่องทำงกำรร้องเรียนให้มีควำมสะดวก เข้ำถึงง่ำย 
 สรุปผลการวิเคราะห์ความเส่ียงที่เกี่ยวกับผลประโยชนท์ับซ้อนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ก ำหนดควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ ำนวน 
4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1.กำรละท้ิง ทอดทิ้งหน้ำที่รำชกำร ไปท ำประโยชน์ส่วนตน 
2.กำรเบียดบังเงินหรือทรัพย์สินทำงรำชกำรไปเป็นของตนเอง 
3.กำรเบิกค่ำตอบแทนเกินสิทธิ์ และหรือซ้ ำซ้อน 
4.กำรใช้ยำนพำหนะทำงรำชกำร 

 เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถี่ที่จะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน ำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และผลกระทบ  
ของควำมเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำ ก่อให้เกิดระดับของควำมเสี่ยงในระดับใดในตำรำงควำมเสี่ยง 
ซึ่งจะท ำให้ทรำบว่ำมีควำมเสี่ยงใดเป็นควำมเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหำรจัดกำรก่อน 
 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
1 กำรละทิ้ง ทอดทิ้งหน้ำท่ีรำชกำร ไปท ำประโยชนส์่วนตน 5 5 25 (1) 
2 กำรเบียดบังเงินหรือทรัพยส์ินทำงรำชกำรไปเป็นของ

ตนเอง 
3 5 15 (2) 

3 กำรเบิกค่ำตอบแทนเกินสิทธิ์ และหรือซ้ ำซ้อน 3 4 12 (3) 
4 กำรใช้ยำนพำหนะทำงรำชกำร 2 4 8 (4) 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
  

5   (2)  (1) 

4  (4) (3)   

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 
 

ควำม
รุนแรง
ของ

ผลกระทบ 
(Impact) 
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โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 

 จำกแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง
ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนสำมำรถสรุปกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้ 
 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
กำรละท้ิง ทอดทิ้งหน้ำที่รำชกำร ไปท ำประโยชน์ส่วนตน ล ำดับ 1 (สูงมำก = 25คะแนน) 
กำรเบียดบังเงินหรือทรัพย์สินทำงรำชกำรไปเป็นของตนเอง ล ำดับ 2 (สูงมำก = 15คะแนน) 
กำรเบิกค่ำตอบแทนเกินสิทธิ์ และหรือซ้ ำซ้อน ล ำดับ 3 (สูง = 12คะแนน) 
กำรใช้ยำนพำหนะทำงรำชกำร ล ำดับ 4 (ปำนกลำง = 8คะแนน) 
 
 จำกตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยงสำมำรถจ ำแนกระดับควำมเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับคือสูงมำก สูงและปำนกลำง
โดยสำมำรถสรุปข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มีดังนี ้
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
เ     เสี่ยงสูงมำก (Extreme) จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง 

มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ ำ หรือถ่ำย
โอนควำมเสี่ยง 
 

1.กำรละท้ิง ทอดทิ้งหน้ำที่รำชกำร 
ไปท ำประโยชน์ส่วนตน 
2.กำรเบียดบังเงินหรือทรัพย์สิน
ทำงรำชกำรไปเป็นของตนเอง 
 

       เสี่ยงสูง (High) จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง 
และมีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ 

3.กำรเบิกค่ำตอบแทนเกินสิทธิ์ 
และหรือซ้ ำซ้อน 
 

 ปำนกลำง (Medium) ยอมรับควำมเสี่ยงแต่มีมำตรกำรควบคุม
ควำมเสี่ยง 

4.กำรใช้ยำนพำหนะทำงรำชกำร 
 

ต่ ำ  (Low) - - 
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3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                                                       

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1.กำรละท้ิง ทอดทิ้ง
หน้ำที่รำชกำร ไปท ำ
ประโยชน์ส่วนตน 
 

5 5 25 1.อบรม ปลุกจิตส ำนึกให้บุคลำกรให้มี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลำ ซื่อสัตย์ต่อ
หน้ำท่ี 
2 .สนั บ ส นุ น  ส ร้ ำ งแ ร งจู ง ใจ ใน ก ำร
ปฏิ บั ติ งำน  เช่น  รำงวัล  กำรชม เชย 
สวัสดิกำร กำรให้กำรสนับสนุนอื่นๆ เป็น
ต้น 
3.กำรใช้ระเบี ยบรำชกำรและวินั ยที่
เข้มงวด โดยผู้บริหำรสถำนบริกำรต้องเป็น
ตัวอย่ำงที่ดีแก่บุคลำกร 
4.มีช่องทำงกำรร้องเรียนใหม้ีควำมสะดวก 
เข้ำถึงง่ำย 

 

        

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

2.กำรเบียดบังเงิน
หรือทรัพย์สินทำง
รำชกำรไปเป็นของ
ตนเอง 
 

3 5 15 1.กำรใช้ระเบี ยบรำชกำรและวินั ยที่
เข้มงวด  
2.กำรตั้งคณะกรรมกำรในกำรดูแลเงิน
หรือทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
3.กำรจัดท ำรำยงำนเงินบ ำรุงประจ ำเดือน 
รำยงำนวัสดุครุภัณฑ์ประจ ำปี  
4 .ก ำรมี ค ณ ะก รรม ก ำรต รวจ ส อ บ 
กลั่นกรองระดับอ ำเภอ 
 
 
 
 

         กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
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ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

3.กำรเบิก
ค่ำตอบแทนเกินสิทธิ์ 
และหรือซ้ ำซ้อน 
 

3 4 12 1.กำรจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำน ขออนุมัติ
ไปรำชกำรเสนอขออนุมัติก่อนทุกครั้ง เพื่อ
กลั่นกรอง เช่น แผนเวชปฏิบัติ แผนงำน/
โครงกำรต่ำง ๆ กำรไปรำชกำร เป็นต้น 
2.กำรน ำระเบียบรำชกำรใหม่ ๆ มำให้
ควำมรู้ในวันประชุมเสมอ 
3.กำรติดตำมนิเทศงำนพ้ืนท่ี  
 

 

 

     

 

 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

4.กำรใช้ยำนพำหนะ
ทำงรำชกำร 
 

2 4 8 1.กำรจัดท ำแผนและกำรขออนุมัติใช้รถ
รำชกำรประจ ำเดือน 
2.กำรควบคุมปริมำณกำรใช้น้ ำมันในแต่
ละเดือน 
3.กำรให้ควำมรู้ สร้ำงจิตส ำนึกให้บุคลำกร
ให้มีระเบียบวินัย 
4.กำรใช้ระเบี ยบรำชกำรและวินั ยที่
เข้มงวด โดยผู้บริหำรสถำนบริกำรต้องเป็น
ตัวอย่ำงที่ดีแก่บุคลำกร 
 

         กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
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