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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 
  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์สงวนบุคคลโดยการละเมิดตงอกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหนงงหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ 
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนสงงผลกระทบตงอประโยชน์สาธารณะของสงวนรวม และท า
ให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หนงวยงาน สถาบันและสังคมต้องสูเเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูเเสียไปอาจอยูงในรูป
ของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณคงาอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาส  
ในอนาคตตั้งแตงระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อยงางไรก็ตามทงามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท า
ความผิดโดยไมงเจตนาหรือไมงมีความรู้ในเรื่องดังกลงาวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสูงการถูกกลงาวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทางอาเา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหวงางผลประโยชน์สง วนตนและผลประโยชน์
สงวนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัเหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบงอเกิดของปัเหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงข้ึน และยังสะท้อนปัเหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคตงอการ
พัฒนาประเทศ อีกด้วย   
  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ประเภทของความเสี่ยง แบงงออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
และพันธกิ จ ในภาพรวมที่ เ กิ ดจากเปลี่ ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุ การณ์ภายนอกที่ สง งผลตง อ 
กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไมงเหมาะสม รวมถึงความไมงสอดคล้องกันระหวงางนโยบาย 
เป้าหมายกลยุทธ์  โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แขงงขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันสงงผลกระทบ  
ตงอวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร  
  2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล สงงผลตงอประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนิน
โครงการ  
  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
และการเงิน เชงน การบริหารการเงินที่ไมงถูกต้อง ไมงเหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไมงทันตงอสถานการณ์ หรือ
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เชงนการประมาณการงบประมาณไมงเพียงพอ และ ไมงสอดคล้องกับ
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ขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดท า
รายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกลงาว  
  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบตงางๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไมงชัดเจน ความไมงทันสมัย
หรือความไมงครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับตงางๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัเเา การรงางสัเเา  
ที่ไมงครอบคลุมการด าเนินงาน  
  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
  1) ปัจจัยภายใน เชงน นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ 
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บงอยครั้ง  
การควบคุม ก ากับดูแลไมงทั่วถึง และการไมงปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหนงวยงาน เป็นต้น 
  2) ปัจจัยภายนอก เชงน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแขงงขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น   
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไมงวงาจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหนงงหน้าที่ ที่บุคคล
นั้นรับผิดชอบอยูง และสงงผลกระทบตงอประโยชน์สงวนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้ นอยงางรู้ตัวหรือไมงรู้ตัว 
ทั้งเจตนาและไมงเจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไมงจ ากัดอยูงในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเทงานั้น แตงรวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไมงใชงในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแตงงตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหนงงในองค์กรตงางๆ 
ทั้งในหนงวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้เาติพ่ีน้องหรือ
บริษัทที่ตนมีสงวนได้สงวนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ สงงผลให้บุคคลนั้นขาดการ
ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์สงวนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระท าแบบนี้
เป็นการกระท าท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท าให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหวงางผลประโยชน์สงวนตนและ
ผลประโยชน์สงวนรวมเป็นส าคัเ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอยงางใกล้ชิดกับการทุจริต กลงาวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์สงวนตนและผลประโยชน์สงวนรวม มากเทงาใด ก็ยิ่งมีโอกาสกงอให้เกิดหรือ
น าไปสูงการทุจริตมากเทงานั้น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านตงางๆ  
มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคม
น้ าอูน การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะชงวยให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน 
จังหวัดสกลนคร ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท าให้   
  1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไมงเพียงพอ 
  2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทงาให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
  3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์สงวนรวมมากกวงาประโยชน์สงวนตน และการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  
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พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพ่ือก าหนด
มาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัเหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น
ปัเหาส าคัเและพบบงอยอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด 
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์สงวนตนกับผลประโยชน์สงวนรวม  
  ๒. เพ่ือแสดงความมุงงม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
  ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รั ฐ ไมงให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์สงวนตัวในต าแหนงงหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอยงาง
ที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปรงงใส และตรวจสอบได้  
  ๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาตงอการบริหารราชการแผงนดินแกงผู้รับบริการ ผู้มีสงวนได้สงวนเสีย 
และประชาชน 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ  
ความเสี่ยงตงางๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับความเสี่ยง 
โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แกง 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ 
ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไมงสามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 

 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

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

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง  
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยงางไมงร้ายแรง  
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไมงเหมาะสม  
2 น้อย สร้างความไมงสะดวกตงอการปฏิบัติงานบงอยครั้ง  
1 น้อยมาก สร้างความไมงสะดวกตงอการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง  

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

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
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 ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 
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 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณา 
จัดระดับความส าคัเของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดข้ึน (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

  
ซึ่งจัดแบงงเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบงงพ้ืนที่เป็น 4 สงวน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ 
จัดแบงง ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความ
เสี่ยง 

มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ า  
หรือถงายโอนความเสี่ยง  

สีแดง   

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง  สีส้ม   
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แตงมี

มาตรการควบคุมความเสี่ยง  
สีเหลือง   

ต่ า (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 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 
 
 
 

 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร
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บ 

(Im
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) 
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน  าอูน จังหวัดสกลนคร    
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีชงองทางที่จะท าประโยชน์ให้แกงตนเองและพวกพ้อง  
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อยงางไมงเหมาะสม คือ มีการ   
เอ้ือประโยชน์หรือให้ความชงวยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค  
 - กระบวนงานที่มีชงองทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีสงวนเกี่ยวข้อง ซึ่งสงงผลทางลบตง อผู้อ่ืน  
ที่เก่ียวข้อง 
 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - การรับเงิน – จงายเงินงบประมาณ 
 - การใช้รถราชการเพ่ือประโยชน์สงวนตัว 
 - การเอ้ือประโยชน์ระยะเวลาในการจัดสงงเอกสารใช้ความสนิทสงวนตัวในการรับเอกสารหรือโครงการ
หลังจากระยะเวลาที่ก าหนด สงงผลท าให้การด าเนินการในขั้นตอนตงอไปลงาช้า 
 - การพิจารณาคัดเลือก หนงวยบริการเข้ารงวมโครงการตงางๆ  ความเสี่ยงที่จะใช้อ านาจหน้าที่ เพื่อคัดเลือก
หนงวยบริการให้สามารถเข้ารงวมโครงการนั้นๆ  โดยการให้ข้อมูล ให้ค าแนะน า หรือให้คะแนนกับหนงวยบริการ 
ผู้บริหาร หรือ เจ้าหน้าที่ ที่สมัครเข้ารงวมโครงการ  และการใช้ความสัมพันธ์ ความสนิทคุ้นเคย เป็นเกณฑ์ในการ
คัดเลือก มากกวงาตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไข 
 - ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการจัดหาตัวผู้ค้า/ผู้รับจ้าง กงอนสงงเรื่องให้พัสดุจัดท าเอกสารเบิกจงาย 
 - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของบุคคลที่รู้จัก/หรือได้รับค าสั่งของผู้บังคับบัเชากงอน 
 - โอนเงินให้บุคคลที่ต้องการใช้เงินดงวน โดยที่เอกสารหลักฐานยังไมงถูกต้อง หรือมีผู้อนุมัติยังไมงครบ 
 - การด าเนินการตามระเบียบกฎหมายในเรื่องตงางๆ ที่ข้าราชการ/ลูกจ้าง  กระท าไมงถูกต้อง เชงน การ
ด าเนินการทางวินัย จะปรากฏทั้งในรูปคณะกรรมการหรือตรวจสอบในกลุงมงาน ซึ่งจะมีการร้องขอ กดดันหรือไมงผงาน
การพิจารณา จึงท าให้การตรวจสอบ/การสอบสวนไมงเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่วางไว้ 
 - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไมงเป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบ   
 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 

- สูเเสียงบประมาณ 
- เปิดชงองทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 
- ภาพลักษณ์ของหนงวยงานเสียหาย ไมงเป็นที่นงาเชื่อถือของข้าราชการ หนงวยงานตงางๆและประชาชนทั่วไป 
- การปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตงอการทุจริต อาจได้รับการลงโทษทางวินัย ถ้าพฤติกรรม
ดังกลงาวมีมูลความจริง 

 4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน  าอูน รังเกียจการ
ทุจริตทุกรูปแบบ  เชงน 
  - การสงงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร ตงอเนื่องและสม่ าเสมอ 
  - เผยแพรงคงานิยมและสร้างจิตส านึกท่ีสร้างสรรค์ให้แกงเจ้าหน้าที่ เป็นประจ า 
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  - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่   
  - ชื่นชม ยกยงอง ประกาศเกียรติคุณให้แก้เจ้าหน้าที่ ที่มีการปฏิบัติงานดีเดงน 
  - การสงงเสริมให้ผู้บังคับบัเชา เป็นแบบอยงางที่ดี 
  (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เชงน 
  - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปรงงใสและเป็นธรรม 
  - การเผยแพรง และประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
  - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยงางสม่ าเสมอและ
ตงอเนื่อง 
  - จัดชงองทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สรุปผลการวิเคราะห์ความเส่ียงที่เกี่ยวกับผลประโยชนท์ับซ้อน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน  าอูน ประจ าปี พ.ศ. 2565 

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร ก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์     ทับ
ซ้อน จ านวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
  1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไมงเป็นไปตามระเบียบ 
    2. การเบิกจงายงบประมาณที่ไมงถูกต้องตามระเบียบ 
    3. การเอ้ือประโยชน์ตงอพวกพ้อง 
  4. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไมงเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ 
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแตงละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหวงางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ  
ของความเสี่ยงตงอกิจกรรม หรือภารกิจของหนงวยงานวงา กงอให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง 
ซึ่งจะท าให้ทราบวงามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการกงอน 
 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไมงเป็นไปตามระเบียบ 5 5 25 (1) 
2 การเบิกจงายงบประมาณท่ีไมงถูกต้องตามระเบียบ 3 5 15 (2) 
3 การเอ้ือประโยชน์ตงอพวกพ้อง 3 4 12 (3) 
4 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไมงเป็นไปตามขั้นตอน

และระเบียบ 
2 4 8 (4) 
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แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
  

5   (2)   (1) 

4  (4) (3)   

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 
 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัเของความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัเของความเสี่ยง               
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 
 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไมงเป็นไปตามระเบียบ ล าดับ 1  (สูงมาก = 25 คะแนน) 
การเบิกจงายงบประมาณท่ีไมงถูกต้องตามระเบียบ ล าดับ 2  (สูงมาก = 15 คะแนน) 
การเอ้ือประโยชน์ตงอพวกพ้อง ล าดับ 3  (สูง = 12 คะแนน) 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไมงเป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบ ล าดับ 4  (ปานกลาง = 8 คะแนน) 
  
  

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa

ct
) 
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จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ สูงมาก สูง และปาน
กลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน ประจ าปีงบประมาณ 2565 มี ดังนี้ 

 
ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 

เ    เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จ าเป็นต้องเรงงจัดการความเสี่ยง 
มีมาตรการลด และประเมินซ้ า หรือถงายโอน
ความเสี่ยง 
  

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ไมงเป็นไปตามระเบียบ 
- การเบิกจงายงบประมาณท่ีไมงถูกต้อง
ตามระเบียบ 

     เสี่ยงสูง (High) จ าเป็นต้องเรงงจัดการความเสี่ยงและมี
มาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือให้อยูงในระดับที่
ยอมรับได้  

- การเอ้ือประโยชน์ตงอพวกพ้อง 

ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยง แตงมีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง  

- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไมงเป็นไป
ตามข้ันตอนและระเบียบ 

     ต่ า (Low) - - 
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3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ปัจจัยที่ 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสีย่ง 

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. กระบวนการจัดซื อ
จัดจ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 

5 5 25 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ ขา้ราชการ และ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์และแนวทาง 
การจัดซ้ือจัดจา้ง ทุกวธิี อยงางเครงงครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบ
ด้านการจัดซ้ือจัดจา้ง จัดท ารายงานสรุปการ
จัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและ 
เสนอให้หัวหน้าสงวนราชการรับทราบทุกครั้ง 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุและบุคลากรที่เกีย่วข้องกับการจัดซ้ือจัด
จ้าง รับรองถึงความ ไมงเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้
เสนองานในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
4. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร 
ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซ้ือ 
จัดจ้าง อยงางเครงงครัด 
 
 
 

         

กลุ่มที่
เกี่ยวข้อง 

งานพัสดุ  กลุงม
งานบริหาร 

2. การเบิกจงาย
งบประมาณที่ไมงถูกต้อง
ตามระเบียบ 

3 5 15 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากร ปฏบิัติตามระเบียบการเบิกจงายการเงิน
และการคลัง อยงางเครงงครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากร 
ให้ปฏิบัติตามประกาศหลกัเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกบัข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏบิัติหน้าที่
และการประพฤติมิชอบ อยงางเครงงครัด 
 
 
 

         กลุ่มที่
เกี่ยวข้อง 

งานการเงิน
และบัเชี  กลุงม

งานบริหาร 
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ปัจจัยที่ 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสีย่ง 

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. การเอื้อประโยชน์ตงอ
พวกพอ้ง 

3 4 12 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากร  ปฏิบัติตามนโยบายเกีย่วกับความ
โปรงงใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอยงางเครงงครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลการประกาศหลกัเกณฑ์
การปฏิบัติเกีย่วกับขอ้ร้องเรียน การละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าทีแ่ละการประพฤติมิชอบ เพือ่ให้
ยึดถือปฏิบัต ิ
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากร ปฏบิัติตามคูงมือผลประโยชน์ทบัซ้อน 
4. สงงเสริมการมีสงวนรงวมในการดงาเนินการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ให้ครอบคลุม และทัว่ถึงมากยิ่งขึน้ เพื่อ
รงวมสร้างแนวทางและมาตรการในดงาเนนิการ
สร้างจิตส านึกให้ข้าราชการรังเกียจ 
การทุจริตทุกรูปแบบ 
 

         

กลุ่มที่
เกี่ยวข้อง 

กลุงมงานบริหาร 

4. การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ไมงเป็นไปตาม
ขั้นตอนและระเบียบ 

2 4 8 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ บคุลากร ให้
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัเหาการ
ทุจริตของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  อยงาง
เครงงครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ บคุลากร ให้
ปฏิบัติตามกฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ เร่ืองการรับ
ของขวัเสินน้ าใจ อยงางเครงงครัด 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากรปฏิบัติตามคูงมือผลประโยชน์ทบัซ้อน
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
4. จัดท าคูงมือการปฏิบัติงานของแตงละกลุงมงาน 
 

         กลุ่มที่
เกี่ยวข้อง 

กลุงมงานบริหาร 
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ภาคผนวก 
 

คณะท างานแผนบริหารความสี่ยงการทุจริต 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน  าอูน  จังหวัดสกลนคร 

1. นายเสริมสุข  แก้วเคน สาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน ประธานคณะท างาน 
2. นางพัชรินทร์  ตงศิริ พยาบาลวิชาชีพช านาเการ คณะท างาน 

    3.    นายพัฒนา  ไชยชมภู  นักวิชาการสาธารณสุขช านาเการ   คณะท างาน/เลขานุการ 
    4     นายประครอง  วาริคิด  เจ้าพนักงานธุรการ   กรรมการ/ผู้ชงวยเลขา 
 

 


