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หลักการและเหตุผล  



 
 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่งเพราะเปน็การแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไป
แทรกแซง  การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรม จนสง่ผลกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้อง
สูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ 
ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม 
อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้
ดังกล่าวอีก เปน็จ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาเรียนร้องเร่ืองทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา 
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วม (Conflict 
of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอปุสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ อีกด้วย  

สานักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread Way 
Commission ) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัยควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน 
เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือ
ผู้บริหารซ่ึงมีอ านาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนัน้รับผิดชอบอยู่ และ
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึงการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา และไม่
เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านัน้ แต่รวมถึงผลประโยชน์
อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ 
ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่
น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้
บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติ การกระท าแบบนี้เป็นการกระท าที่ผดิทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีเป็น
ระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพือ่ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเก่ียวเนือ่งเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์
หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาส
ก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น  

 
สามารถจ าแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี ้ 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย

และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์
ที่ก าหนดไว้และปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมาย
กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายขององค์กร  

2. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk : O) เก่ียวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/
กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ  

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F ) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็น
ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้อง
กับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม 
และการจัดทารายงานเพื่อนามาใชใ้นการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว  

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C ) เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทานิติกรรมสัญญา การ
ร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดาเนินงาน  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในคร้ังนี้นาเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆมา
ด าเนินการ วิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission ) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้สานักงาน
สาธารณสุขอ าเภอดอนตูม ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถก าหนดมาตรการ
ส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหา
การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบอ่ย นอกจากนี้ยังบรรลุเป้าหมายตาม
นโยบายส าคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพเิศษ (Agenda Based) อีกด้วย   
 
          
 
 
 
 

           สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 



 
 

1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซ่ือสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการ
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยคร้ังการ
ควบคุมก ากับดูแล      ไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเป็นต้น 

2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือ
สภาพ   การแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้น 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ
พนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซ่ึงมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้น
รับผิดชอบอยู่และ     ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซ่ึงการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้ง
เจตนาและไม่เจตนาและ          มีรูปแบบ ที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่
รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อาทิการแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งใน
องค์กรต่างๆทั้งในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้
ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบส่งผลให้
บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตน   เป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติการกระท าแบบนี้เป็นการกระท าที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่

เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท าให้เกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม        เป็นส าคัญ อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมี
สถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกัน      ของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็
ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในคร้ังนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆมา
ด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครปฐม การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครปฐมทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท าให ้

1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่
เพียงพอ 

2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึด

ม่ันในหลักธรรมาภิบาลพร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาส
การทุจริต และเพื่อ  ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การ
กระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 

 
 
 



 
 

วัตถุประสงค์  
1.เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด

แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
2. เพื่อแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
3.เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดียืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  

4.เพื่อสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/การวิเคราะห์ความเสี่ยง.................. 



 
 

การวิเคราะหค์วามเสี่ยงด้านผลประโยชนท์บัซ้อน 
 
2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ
ความเสี่ยงต่างๆ เพือ่ประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความ
เสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ได้แก่ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความ
เสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือ
จานวนที่ชัดเจนได้ 
 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยคร้ัง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางคร้ัง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยคร้ัง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน 
(บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยคร้ัง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ คร้ัง 

 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา
ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี ้ 

 
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  
 



 
 

 
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัด
ระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น 
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ X ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(likelihood X Impact) 

 
ซ่ึงจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงความเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้
เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังน ี้ 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด แสดงสีสัญลักษณ์ 
ต่ า (Low Risk : L) 1 – 3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีแดง 

ปานกลาง (Moderate Risk 
: M) 

4 – 8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง 

สีส้ม 

เสี่ยงสูง (High Risk : H) 9 – 14 คะแนน มีมาตรลดความเสี่ยง สีเหลือง 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme 
Risk : E) 

15 – 25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ า 
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

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) 
 
 

 
/การวิเคราะห์ความเสี่ยง................. 
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ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ 

ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ 

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 



 
 

การวิเคราะหค์วามเสี่ยงด้านผลประโยชนท์บัซ้อน 
(Risk Assessment for Conflict of Interest) 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอดอนตมู 
 

เม่ือพิจารณาโอกาส/ความถ่ีที่เหตุการณ์ (likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วน าผลที่ได้พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือ ภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับความเสี่ยงในระดับใดในตาราง
ความเสี่ยง ซ่ึงจะทาให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใด เป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงก าหนดความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จานวน 3 ประเด็นหลัก ท่ี
พบการกระทาผิดวินัยข้าราชการพลเรือนที่ได้จากการร้องเรียน กล่าวโทษ ประกอบด้วย (1) ละทิ้ง ทอดทิ้ง
หน้าที่ราชการ (2) เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต (3) การเบิก
ค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ ซ่ึงทั้ง 3 ประเด็น ต้ังแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ถึง ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม ไม่ปรากฏมีข้าราชการพลเรือนถูกร้องเรียนและกล่าวโทษ
ใน 3 ประเด็นดังกล่าว  
 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนการกระท าผิดฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย/ระเบียบ 
ปีงบประมาณ  ละทิ้ง ทอดทิ้งหน้าที่

ราชการ 
เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของ
ทางราชการไปเป็นของตนเอง

โดยทุจริต 

การเบิกค่าตอบแทนเกิน
สิทธิ์ที่ควรจะได้รับ 

2558 0 0 0 
2559 0 0 0 
2560 0 0 0 
2561 0 0 0 
2562 0 0 0 
2563 0 0 0 
รวม 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

/ตารางที่ 2 วิเคราะห์.......... 
ตาราง ท่ี 2 วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม 
(Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 
 

ประเด็นความเสี่ยง 

 
 

ปัจจัยเสี่ยง 

 
 

วัตถุประสงค์ 

การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์
ทับซ้อน 

โอกาส ผลกระ
ทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 

ละทิ้ง ทอดทิ้งหน้าที่
ราชการ  

-ขาดราชการโดยไม่มีการ
ลาตามระเบียบของทาง
ราชการ  
-มาสาย กลับก่อนเวลา
ราชการ  

-เพื่อให้เจ้าหน้าทีอุ่ทิศ
เวลาของตนให้แก่ทาง
ราชการ ไม่ขาด
ราชการหรือละทิ้ง
หน้าที่ราชการ  

5 5 25 
(สูงมาก) 

1 

เบียดบังเงินหรือ
ทรัพย์สินของทาง
ราชการไปเป็นของ
ตนเองโดยทุจริต  

-เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จัดการ
หรือรักษาทรัพย์ของทาง
ราชการเบียดบังทรัพย์สิน
เป็นของตนเองโดยทุจริต  

-เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้า
หน้าทีกระทาการ
ทุจริตโดยอาศัยโอกาส
ที่ตนมีอ านาจหน้าที่
เบียดบังทรัพย์สินของ
ทางราชการ  

4 4 16 
(สูงมาก) 

1 

การเบิกค่าตอบแทน
เกินสิทธิ์ที่ควรจะ
ได้รับ  

-จ่ายค่าตอบแทนให้
เจ้าหน้าที่เกินสิทธิ์ที่จะ
ได้รับโดยไม่เป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการ  

-เพื่อให้การเบิก
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและใน
วันหยุดราชการและ
ค่าตอบแทนอื่นๆ 
ถูกต้องตามระเบียบ
ทางราชการ  

4 4 16 
(สูงมาก) 

1 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสานักงาน
สาธารณสุขอ าเภอดอนตูม ผลปรากฏว่ามีความเสี่ยงอันดับที ่1 คือเร่ืองละทิ้ง ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ อันดับ
ท่ี 2 คือ เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต อันดับที่ 3 คือ การเบิก
ค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ จึงได้นาผลความเสี่ยงมาก าหนดมาตรการ วิธีการเพื่อควบคุมป้องกัน
หรือลดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน โดยออกประกาศสานักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม เพื่อ
ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดังนี้ 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

/มาตรการ แนวทาง............... 

มาตรการ แนวทาง เพื่อปรบัปรุงข้ันตอนในการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน ป ี2564 
 

มาตรการ แนวทาง แผนป้องกันการเกิดประโยชน์ทับซ้อนและคู่มือปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม เพื่อใหเ้ป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) โดยได้มีการ
ก าหนดแนวทางมาตรการเพื่อปรับปรุงขั้นตอนและได้ประกาศให้หน่วยงานปฏิบัติ ดังนี้  
1.ดัชนีความโปร่งใส  

(1) การให้เปิดเผยและเข้าถึงข้อมูล  
1.1มีการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณที่ผ่านมาและน าผลการ

วิเคราะห์มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจ้างและท าแผนจัดซ้ือจัดจ้างในปีปัจจุบัน  
1.2การเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง บน website ของหน่วยงาน  

          -ให้มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏบิัติการจัดซ้ือจัดจ้างภายในระยะเวลา 30 วันทาการ
หลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีองค์ประกอบ คือ 1.
ชื่อโครงการ 2.งบประมาณ 3.ผู้ซ้ือซอง 4.ผู้ยื่นซอง 5.ผู้ได้รับการคัดเลือก  

          -ให้มีการประกาศเผยแพร่การจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลา
ตามที่กฎหมายก าหนด  

          -ให้มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซ้ือจัด
จ้างแต่ละโครงการ  

          -ให้มีการประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละโครงการ  
          -ให้มีการเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการ  
          -ให้มีการประกาศเผยแพร่การจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการพร้อมระบุวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

และเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ้าง  
(2) การให้ เปิดเผยและการเข้าถึงหน่วยงาน  
ให้ทุกหน่วยงานให้และเปิดเผยข้อมูล บทบาทภารกิจ ของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้หลากหลายช่องทางและข้อมูลนั้นต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน และเผยแพร่อยา่งตรงไปตรงมาไม่มีการบิดเบือนขอ้มูล ดังนี้  

-มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีท าการของหน่วยงาน  
          -มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานและแสดงข้อมูลผลการ

ด าเนินงานตามบทบาทภารกิจที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซด์ของหน่วยงานหรือสื่ออื่นๆ  
          -มีระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงาน ผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือ

ระบบ call center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูล  
          -หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับผลการด าเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจน 

ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงาน
ด้วยความโปร่งใส ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
 
 
 

 
 



 
 

 (3) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
3.1 การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ  

-เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นจัดท าและ
ด าเนินการ เก่ียวกับแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน  

-เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็นต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือการด าเนินงานของหน่วยงานและติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานของ
หน่วยงาน  

3.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน  
                     -มีการก าหนดช่องทางการร้องเรียนและข้ันตอน/กระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียนมีการ
ก าหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียน และกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนและช่องทาง
การรับเร่ืองร้องเรียนและประชาสัมพันธ์การรับเร่ืองร้องเรียนให้ประชาชนได้ทราบอย่างชัดเจน  
                    -มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียนใหผู้้ร้องเรียน
ทราบ พร้อมทั้งมีการรายงานสรุปผลการด าเนินการร้องเรียนและปัญหาอุปสรรคแนวทางการแก้ไขและ
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบชัดเจน  
 
2.ดัชนีความพร้อมรับผิด  

(1) ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน  
                     -ส่งเสริม ก ากับ ติดตาม สร้างระบบคุณธรรมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงาน
ด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น เต็มความสามารถโดยมุ่งผลส าเร็จของงานให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบมากกว่าทาธุระส่วนตัวในเวลาปฏิบัติงาน และมีส่วนร่วมในความ
รับผิดชอบเม่ือหน่วยงานเกิดความเสียหายอันเนือ่งมาจากการปฏิบัติงาน  
                     -หน่วยงานมีมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบ  

(2) ความพร้อมรับผิดชอบในการบริหารงาน  
                     -ผู้บริหารของหน่วยงานพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบหากงานนั้นส่งผลกระทบและเกิด
ความเสียหายต่อสังคมโดยรวม  

(3) เจตจานงสุจริตในการบริหารงาน  
                      -ผู้บริหารของหน่วยงานมีการแสดงเจตจานงว่าจะบริหารด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตต่อ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  
                      -ผู้บริหารก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละด้าน  
                       ก.ด้านความโปร่งใส  
                       ข.ด้านความพร้อมรับผิด  
                       ค.ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  
                       ง.ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 14  
                       จ.ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน 
                       ฉ.ด้านการสื่อสารภายในหนว่ยงาน 
 



 
 

 
                    -ผู้บริหารของหน่วยงานได้แสดงเจตจานงสุจริตที่แน่วแน่ว่าจะมุ่งม่ันในการบริหารงานด้วย
ความซ่ือสัตย์สุจริต  
                    -ผู้บริหารของหน่วยงานมีการสนับสนนุงบประมาณหรือดาเนินการเพือ่ใหเ้กิดความซ่ือสัตย์
สุจริตมากขึ้นในหน่วยงาน  
                     -ผู้บริหารของหน่วยงานมีภาพลักษณ์ที่ยึดม่ันในความซ่ือสัตย์สุจริตในการบริหารงาน  
 
3.ดัชนีปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  

(1) การรับสินบน  
          -ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับสิ่งของ อ านวยความสะดวก ความบันเทิง หรือสิทธิ

หรือประโยชน์อื่นใด จากผู้ต้องการความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต  
                    -ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์จากผู้อื่น  

(2) การใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์  
          -ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าที่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง  
          -ห้ามเจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาหรือสัมปทานใดๆ ของหน่วยงาน  
(3) ความปลอดจากทุจริตเชิงนโยบาย  
         -ห้ามมิให้ผู้บริหารมีความเก่ียวข้องเชิงอุปถัมภ์หรือมีผลประโยชน์กับคู่สัญญาโครงการหรือ

สัมปทานใดๆ ที่ทากับหน่วยงาน  
          -ห้ามมิให้ผู้บริหาร ก าหนดนโยบาย/ทิศทาง/การดาเนินการ/การอนุมัติต่างๆหรือทาการ

แทรกแซง การดาเนินงานของหน่วยงาน เพือ่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  
 
(4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  

(1) การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน  
           1.1การสืบทอดวัฒนธรรมและให้มีการถ่ายทอดพฤติกรรมในการทางานที่ดีมีคุณธรรมและ

ซ่ือสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ  
           1.2การไม่ทนต่อการทุจริต ไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะด าเนินการเพือ่ใหเ้กิดการตรวจสอบ

ในการทุจริตหากเกิดขึ้นในหน่วยงาน  
           1.3กดดันทางสังคมต่อผู้ที่กระทาการทุจริตให้เกิดการอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต  
(2) การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
         -มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
         -มีการจัดท าคู่มือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพื่อปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
         -มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานเพือ่ให้ความรู้เร่ืองการ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที ่ 
         -มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ

ซ้อน  
 
 
 



 
 

 (3) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
          3.1 มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
          -มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ

หน่วยงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อน ามาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ปีงบประมาณปัจจุบัน  

          -มีผลด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในปีงบประมาณปัจจุบัน ที่นาไปสู่การปฏบิัติที่เป็นรูปธรรมและยับยั้งการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

          3.2 การตรวจถ่วงดุลภายในหน่วยงาน  
          -มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพือ่การบริหารงานที่โปร่งใส โดยมีกิจกกรมที่

แสดงถึงความพยามยามที่จะปรับปรุงการบริหารงานที่มีความโปร่งใสยิ่งข้ึน  
          -หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการด าเนนิงานอย่างอิสระไม่ถูกแทรกแซงจากผู้บริหารหรือผู้

มีอ านาจ  
          -หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบยับยั้งหรือปอ้งกันการทุจริตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
 
5.ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  

(1) มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน  
          1.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
          -มีคู่มือหรือมาตรฐานปฏิบัติตามภารกิจหลัก  
          -มีการรายงานผลปฏิบัติตามภารกิจหลัก  
          -เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐานและ

ยึดหลักความถูกต้อง  
          1.2 ความเป็นธรรมในการบริหารงาน  

มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและระยะเวลาในการด าเนินการให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน  

          -มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อปอ้งกันการละเว้นหน้าที่ตามภารกิจหลัก  
          -เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏบิัติงานโดยยึดหลักความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ  
(2) คุณธรรมในการบริหารงาน  
          2.1 การบริหารบุคคล  
         -กระบวนการคัดเลือก บรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย เลื่อนระดับ การพิจารณาความดีความชอบ

หรือการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ในหน่วยงาน ไม่มีการยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ เส้นสายหรือผลประโยชน์อื่นๆ
แอบแฝง  

         -หน่วยงานมีระบบการธ ารงรักษาความดี คนเก่งและเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับเจ้าหนา้ที่ใน
หน่วยปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานด้วยความจงรักภักดี  

  
 



 
 

         -หน่วยงานมีระบบการพัฒนาบุคลากร การคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม การสัมมนา 
การศึกษาดูงาน การให้ทุนการศึกษา อย่างโปร่งใส เปน็ธรรมไม่เลือกปฏิบัติ  

         2.2 การบริหารงบประมาณ  
         -มีระบบใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้  
         -ไม่มีการรายงานการใช้เงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าวัสดุและอุปกรณ์

ต่างๆ  
          -หน่วยงานใช้จ่ายเงินงบประมาณตามความจ าเป็นและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด  
(3) คุณธรรมในการมอบหมายงาน  
          -ผู้บริหารและหัวหน้างานไม่มีพฤติกรรมสั่งงานในเร่ืองที่เก่ียวกับธุระส่วนตัว  
          -ผู้บริหารและหัวหน้างานมีการมอบหมายงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือก

ปฏิบัติ และมีการอธิบายรายละเอียดของงาน ก าหนดเป้าหมาย ติดตาม ให้คาแนะนาและร่วมแก้ไขปัญหาใน
งานที่ได้รับมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ  

(4) การบริหารสภาพแวดล้อมในการท างาน  
         -หน่วยงานมีความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์สนับสนนุการปฏิบัติงาน 

 
************************************************************************* 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


