
                                   บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล  อ ำเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ 
ที่  ชย 1432 /…...32..………        วันที่   4 เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  2565 
เรื่อง     ส่งค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนรำยงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
           และกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน ปีงบประมำณ 2565  
…........................................................………………………………………………………………………………………………… 
เรียน   ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 

             เรื่องเดิม 

ตำมค ำสั่งส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล ที่ 264 /2564 เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนโครงกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมำณ 2565      
ลงวันที่ 5 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 

ข้อเท็จจริง 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้ด ำเนินโครงกำร

ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
ซึ่งเป็นกำรประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน มีกรอบกำรประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่ 
1. ดัชนีควำมโปร่งใส 2. ดัชนคีวำมพร้อมรับผิด 3. ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร และ 5. ดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน โดยกระทรวงสำธำรณสุขได้มีนโยบำยให้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอทุก
แห่ง เป็นหน่วยงำนที่จะต้องมีกำรด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity &Transparency Assessment) ตำมภำรกิจหลักของกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวง 
กระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2564 

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ   
เพ่ือพิจำรณำและเห็นสมควรให้ด ำเนินกิจกรรม โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน

ของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตำมกิจกรรม MOIT 18 ได้แก่ หน่วยงำนมีกำร
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจ ำปีของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จึงขอเชิญ
คณะกรรมกำรประชุมกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน ปีงบประมำณ 2565 วันที่ 2 เดือน  
กุมภำพันธ์  พ.ศ.  2565 เวลำ 14.00 น. ณ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ. 

                                                      
 

 
 
 

 
 

 

 
(นำยพุทธชัย  มำลัย) 

สำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล 
 



 

 

 

 

 

 
ค ำสั่งส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล 

ที่  17/2565 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนรำยงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
                                         ....................................................................     

   
ด้วย  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล ให้จัดท ำรำยงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด

ผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล  เพ่ือวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรด ำเนินกำรภำยใต้โครงกำร
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561-2565) และเป็นไปตำมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณในลักษณะบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์  
ประเด็นกำรป้องกัน  ปรำบปรำมกำรทุจริต  และประพฤติมิชอบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ภำยใต้แนวทำงหลัก 3 
แนวทำง ประกอบด้วย 1) สร้ำงจิตส ำนึกและปลูกฝังควำมซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้ำงกลไกป้องกันกำรทุจริต และ 3) เสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพในกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล จึงแต่งตั้งคณะท ำงำนจัดแผนปฏิบัติกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริต  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  เพ่ือเป็นกำรรองรับกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชมุพล  ตอบสนองนโยบำยของกระทรวงสำธำรณสุข และเป็นไปอย่ำงมี
คุณภำพ มีประสิทธิภำพ  และประสิทธิผล  บรรลุตำมวัตถุประสงค์  จึงแต่งตั้งคณะท ำงำน ประกอบด้วย 

 ๑.  นำยพุทธชัย  มำลัย  สำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล    ประธำน 
๒.  ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอ         รองประธำน 
๓.  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล     คณะท ำงำน 
4.  นำงโสภำพร ค ำบุญเรือง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   คณะท ำงำน 
5.  น.ส.กำนต์พิชชำ จิตเมตตำ เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขปฏิบัติงำน   เลขำนุกำร 
6.  น.ส.นพมำศ แสดงคุณ  พนักงำนธุรกำร     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 

  ให้คณะท ำงำนที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ร่วมกันจัดท ำรำยงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจ                  
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล เพ่ือวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินกำรภำยใต้โครงกำร
เสริมสร้ำง คุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมำภิบำล ในสถำนบริกำรในสังกัด  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2561-2565) และเป็นไปตำม แนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณในลักษณะบูรณำกำร
เชิงยุทธศำสตร์ ประเด็นกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  ให้ประสบ
ผลส ำเร็จตำมควำมประสงค์ของกระทรวงสำธำรณสุขและเพ่ือประโยชน์สูงสุดของทำงรำชกำร  หำกมีปัญหำอุปสรรคใด ๆ ให้
รำยงำนต่อสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล ทรำบทันที  

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง ณ วันที่  2  เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2565 

 
            
 
 
 
 
 
 
 

อนุมัต ิ

 
(นำยพุทธชัย  มำลัย) 

สำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล 



 
 
 

 
 

รายงานการวเิคราะห์ความเสีย่งเกีย่วกับการปฏิบตัิงาน 
ที่อาจเกดิผลประโยชน์ทับซ้อน 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภักดชีมุพล 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค ำน ำ 
 

  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์
ทั บ ซ้ อนต ำม มำ ต ร ฐ ำน  COSO (The Committee of Sponsoring Organizationsof the Tread way 
Commission) เพ่ือก ำหนดมำตรกำรส ำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในกำรป้องกันกำรทุจริตกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อยนอกจำกนี้
ยังน ำควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มำก ำหนดเป็นคู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพลอีกด้วยเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำ
ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561-2565)  
 
 

 
 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สำรบัญ 
 

หน้ำ 
ค ำน ำ 

สำรบัญ 

ส่วนที่ ๑ บทน ำ 
         1. หลักกำรและเหตุผล                                                                                     4 
         2. วัตถุประสงค์                                                                                              6 

ส่วนที่ 2 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 
 1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน                                                 7 
(Risk Assessment for Conflict of Interest)  
 2. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน                                                 9 
(Risk Assessment for Conflict of Interest) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล  
 3. แผนจัดกำรควำมเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                                       12 

ส่วนที่ 3 ภำคผนวก 
 คณะท ำงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน                                           15 
 
 
 



ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

  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
กำรทุจรติประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรคต่อกำร
พัฒนำประเทศ อีกด้วย   
  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตำมมำตรฐำน  
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เ ป็ น ก รอบ ก ำ ร
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัย
และควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดมูลเหตุของโอกำสที่จะท ำให้เกิดควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ประเภทของควำมเสี่ยงแบ่งออกเป็น๔ด้ำนดังนี้ 
  1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมำยถึง ควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรบรรลุเป้ำหมำย
และพันธกิจในภำพรวมที่เกิดจำกเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ภำยนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก ำหนดไว้
และกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสมรวมถึงควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำงนโยบำยเป้ำหมำยกลยุทธ์โครงสร้ำง
องค์กรภำวกำรณ์แข่งขันทรัพยำกรและสภำพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยขององค์กร 
  2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพประสิทธิผล
หรือผลกำรปฏิบัติงำนโดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกระบบงำนภำยในขององค์กร /กระบวนกำร
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภำพประสิทธิผลในกำรด ำเนิน
โครงกำร 
  3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk: F) เป็นควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ
และกำรเงินเช่นกำรบริหำรกำรเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมำะสมท ำให้ขำดประสิทธิภำพและไม่ทันต่อสถำนกำรณ์หรือเป็น
ควำมเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับกำรเงินขององค์กำรเช่นกำรประมำณกำรงบประมำณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอน
กำรด ำเนินกำรเป็นต้น เนื่องจำกขำดกำรจัดหำข้อมูลกำรวิเครำะห์กำรวำงแผนกำรควบคุมและกำรจัดท ำรำยงำน                        
เพ่ือน ำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณและกำรเงินดังกล่ำว 



 
 

  4. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำงๆโดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกควำมไม่ชัดเจนควำมไม่ทันสมัยหรือ
ควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำยกฎระเบียบข้อบังคับต่ำงๆรวมถึงกำรท ำนิติ กรรมสัญญำกำรร่ำงสัญญำ 
ที่ไม่ครอบคลุมกำรด ำเนินงำน 
  สำเหตุของกำรเกิดควำมเสี่ยงอำจเกิดจำกปัจจัยหลัก๒ปัจจัยคือ 
  1) ปัจจัยภำยใน เช่น นโยบำยของผู้บริหำรควำมซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภำพของบุคลำกรและกำร 
เปลี่ยนแปลงระบบงำนควำมเชื่อถือได้ของระบบสำรสนเทศกำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่บ่อยครั้ง  
กำรควบคุมก ำกับดูแลไม่ท่ัวถึงและกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงำนเป็นต้น 
  2) ปัจจัยภำยนอก เช่น กฎหมำยระเบียบข้อบังคับของทำงรำชกำรกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี
หรือสภำพกำรแข่งขันสภำวะแวดล้อมทั้งทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองเป็นต้น   
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง สภำวกำรณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง
ข้ำรำชกำรพนักงำนบริษัทหรือผู้บริหำรซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งหน้ำที่ที่บุคคลนั้น
รับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งกำรกระท ำนั้นอำจจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัวหรือไ ม่รู้ตัว 
ทั้งเจตนำและไม่เจตนำและมีรูปแบบที่หลำกหลำยไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่ำนั้นแต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อำทิกำรแต่งตั้งพรรคพวกเข้ำไปด ำรงต ำแหน่งในองค์กรต่ำงๆทั้ง
ในหน่วยงำนรำชกำรรัฐวิสำหกิจและบริษัทจ ำกัดหรือกำรที่บุคคลผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ตัดสินใจให้ญำติพ่ีน้องหรือบริษัทที่
ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์จำกทำงรำชกำรโดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้นขำดกำรตัดสินใจที่
เที่ยงธรรมเนื่องจำกยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชำติกำรกระท ำแบบนี้เป็นกำรกระท ำ
ที่ผิดทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ 
  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ 
ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดมูลเหตุของโอกำส 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 ำเภอภักดี
ชุมพล กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล ทรำบ
ถึงควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนและปัจจัยเสี่ยงที่อำจเป็นเหตุท ำให้  
  1. กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะที่ขำดหรือมีควำมรับผิดชอบ
ไม่เพียงพอ 
  2. กำรปฏิบัติหน้ำที่ไปในทำงที่ท่ำให้ประชำชนขำดควำมเชื่อถือในควำมมีคุณธรรมควำมมีจริยธรรม 
  3. กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยกำรขำดกำรค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่ วนตน และกำร
ยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล 
 



 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 2 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (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 

 
เกณฑ์ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภำพ 

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

 
เกณฑ์ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภำพ ที่ส่งผลกระทบด้ำนกำรดำเนินงำน (บุคลำกร) 

ระดับ โอกำสที่เกิด ค ำอธิบำย 
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 
   
ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล ำดับ ระดับควำมเสี่ยง 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 ควำมเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 



 
 

 ในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงจะต้องมีกำรก ำหนดแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จำก กำรพิจำรณำ 
จัดระดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงจำกโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 

ระดับควำมเสี่ยง= โอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ x ควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 
(Likelihood x Impact) 

  

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

ระดับควำมเสี่ยง คะแนนระดับควำมเสี่ยง มำตรกำรก ำหนด กำรแสดงสีสัญลักษณ์ 
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       
 
ตำรำงระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) 

  

5 5 10 15 20 25 
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  โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 
 
 
 
 

คว
ำม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa

ct
) 



 
 

2. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล  
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล  มีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ                                  
กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 1) กำรพิจำรณำกระบวนงำนที่มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริตหรือท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เงินและมีช่องทำงที่จะท ำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
 - กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ซึ่งมีโอกำสใช้อย่ำงไม่เหมำะสมคือ 
มีกำรเอ้ือประโยชน์หรือให้ควำมช่วยเหลือพวกพ้องกำรกีดกันกำรสร้ำงอุปสรรค 
 - กระบวนงำนที่มีช่องทำงเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จำกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทำงลบต่อผู้อ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง 
 2) โดยมีกระบวนงำนที่เข้ำข่ำยมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริตหรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กำรรับ – จ่ำยเงิน 
 - กำรบันทึกบัญชีรับ – จ่ำย / กำรจัดท ำบัญชีทำงกำรเงิน 
 - กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจ้ำงบริกำร 
 - กำรก ำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์กำรก ำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้ำประมูลหรือขำยสินค้ำ 
 - กำรตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ 
 - กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ไม่เป็นไปตำมข้ันตอนและระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
  - กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำรับรำชกำร 
  - กำรจัดหำพัสดุ 
  - กำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรมศึกษำดูงำนประชุมและสัมมนำ 
  - กำรเบิกค่ำตอบแทน 
  - กำรใช้รถรำชกำร 
  - ฯลฯ 
 3) ควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นหำกไม่มีกำรป้องกันที่เหมำะสม 
 - สูญเสียงบประมำณ 
 - เปิดช่องทำงให้เจ้ำหน้ำที่ใช้อ ำนำจหน้ำท ำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกำสกระท ำผิดในทำงมิชอบด้วยหน้ำที่ 
  - เสียชื่อเสียงและควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำน 
 4) แนวทำงกำรป้องควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (1) กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกให้บุคลำกรของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล รงัเกียจกำร
ทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
  - กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล 
  - เผยแพร่ค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ 
  - จัดโครงกำรฝึกอบรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้ำหน้ำที่ 
  - กำรส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำเป็นตัวอย่ำงที่ดี 
  (2) กำรป้องกันเหตุกำรณ์หรือพฤติกรรมที่อำจเป็นภัยต่อหน่วยงำนเช่น 
  - กำรแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
  - กำรเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 



 
 

  - กำรตรวจสอบติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอภักดีชุมพลอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 
  - จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สรุปผลกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงที่เกี่ยวกับผลประโยชนท์ับซ้อนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล  ประจ ำปีพ.ศ. 
2562 
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล ก ำหนดควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ ำนวน 4 
ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 1. กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
   2. กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์ 
   3. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ไม่ถูกต้องตำมระเบียบ 
   4. กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ 
 เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถี่ที่จะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ ( Impact)  
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน ำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และผลกระทบ  
ของควำมเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำ ก่อให้เกิดระดับของควำมเสี่ยงในระดับใดในตำรำงควำมเสี่ยง 
ซึ่งจะท ำให้ทรำบว่ำมีควำมเสี่ยงใดเป็นควำมเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหำรจัดกำรก่อน 
 

ล ำดับ ปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรเกิดทุจริต โอกำส ผลกระทบ 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
ล ำดับ 

ควำมเสี่ยง 
1 กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  5 5 25 (1) 
2 กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์ 3 5 15 (2) 
3 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณท่ีไม่ถูกต้องตำมระเบียบ 3 4 12 (3) 
4 กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ 2 4 8 (4) 

 
แผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) 
  

5   (2)  (1) 

4  (4) (3)   

3      
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1      
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  โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 
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 จำกแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง
ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนสำมำรถสรุปกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้ 
 
ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง 
กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ล ำดับ 1 (สูงมำก = 25คะแนน) 
กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์ ล ำดับ 2 (สูงมำก = 15คะแนน) 
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณท่ีไม่ถูกต้องตำมระเบียบ ล ำดับ 3 (สูง = 12คะแนน) 
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ  ล ำดับ 4 (ปำนกลำง = 8คะแนน) 
 
 จำกตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยงสำมำรถจ ำแนกระดับควำมเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับคือสูงมำกสูงและปำนกลำง
โดยสำมำรถสรุปข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล  ประจ ำปีงบประมำณ  2562  มีดังนี้ 
 

ระดับควำมเสี่ยง มำตรกำรก ำหนด ปัจจัยควำมเสี่ยง 
เ     เสี่ยงสูงมำก (Extreme) จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง 

มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ ำ หรือถ่ำย
โอนควำมเสี่ยง 
 

- กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง 
ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
- กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียกรับ
ผลประโยชน ์

       เสี่ยงสูง (High) จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง 
และมีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ 

- กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
ที่ไม่ถูกต้องตำมระเบียบ 

 ปำนกลำง (Medium) ยอมรับควำมเสี่ยงแต่มีมำตรกำรควบคุม
ควำมเสี่ยง 

- กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ไม่เป็นไปตำมระเบียบ 

ต่ ำ  (Low) - - 
 

 

 
 
 



3. แผนจัดกำรควำมเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                                                       
 

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดควำมเสี่ยง 

โอกำสและผลกระทบ 

มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

โอกำส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ควำม 
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. กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวก
พ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

5 5 25 1. ควบคุม ก่ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกร ปฏิบัติตำมนโยบำยเกี่ยวกับควำม
โปร่งใสกำรเสริมสร้ำง คุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อให้ข้ำรำชกำรถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลกำรประกำศ
หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 
กำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำท่ีและกำร 
ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ 
3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกรปฏิบัติตำมคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรด่ำเนินกำร
ป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ 
มิชอบให้ครอบคลุม และท่ัวถึงมำกยิ่งขึ้น เพื่อ
ร่วมสร้ำงแนวทำงและมำตรกำรในด่ำเนินกำร
สร้ำงจิตส ำนึกให้ข้ำรำชกำรรังเกียจ 
กำรทุจริตทุกรูปแบบ 

         บริหำรงำนทั่วไป 
ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอภักดีชุมพล 

2. กำรใช้อ ำนำจหน้ำที ่ 
เรียกรับผลประโยชน์ /                 
กำรให้และกำรรับของขวัญ
สินน้ ำใจ เพื่อหวัง
ควำมก้ำวหน้ำ 

3 5 15 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร 
บุคลำกรให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและ
แก้ไข ปัญหำกำรทุจริตของส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพลอย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร 
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
เรื่องกำรรับของขวัญสินน่้ำใจ อย่ำงเคร่งครัด 
3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกรปฏิบัติตำมคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล 

         บริหำรงำนทั่วไป 
ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอภักดีชุมพล 
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ปัจจัยท่ี 
จะเกิดควำมเสี่ยง 

โอกำสและผลกระทบ 

มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

โอกำส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ควำม 
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. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
ที่ไม่ถูกต้องตำมระเบียบ 

3 4 12 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกรปฏิบัติตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำย
กำรเงินและกำรคลัง อย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลข้ำรำชกำร และ
บุคลำกรให้ปฏิบัติตำมประกำศหลักเกณฑ์          
กำรปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน กำรละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ำท่ีและกำรประพฤติมิชอบ 
อย่ำงเคร่งครัด 

         

บริหำรงำนทั่วไป 
ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอภักดีชุมพล 

4. กระบวนกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ 

4 2 8 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และ
แนวทำง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง โดยวิธีพิเศษ 
อย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้เจ้ำหน้ำท่ี
ผู้รับผิดชอบด้ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงจัดท ำ
รำยงำนสรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงรำยไตรมำสและ 
เสนอให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรรับทรำบทุกครั้ง 
3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้เจ้ำหน้ำท่ี
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุและบุคลำกรท่ีเกี่ยวข้อง
กับกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง รับรองถึงควำม 
ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองำนในกำร
จัดซ้ือจัดจ้ำง 
4. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรและ
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำม พ.ร.บ. กำรจัดซ้ือ 
จัดจ้ำง อย่ำงเคร่งครัด 

         

บริหำรงำนทั่วไป 
ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอภักดีชุมพล 
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อนุมัติ 

 

(นายพุทธชัย  มาลยั) 

สาธารณสุขอ าเภอภกัดีชุมพล 

 



 
 
 
 

ภำคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ค ำสั่งส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล 
ที่  17/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนรำยงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

                                         ....................................................................      

   
ด้วย  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล ให้จัดท ำรำยงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่

อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล  เพ่ือวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรด ำเนินกำร
ภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561-2565) และเป็นไปตำมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ
ในลักษณะบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์  ประเด็นกำรป้องกัน  ปรำบปรำมกำรทุจริต  และประพฤติมิชอบ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2565 ภำยใต้แนวทำงหลัก 3 แนวทำง ประกอบด้วย 1) สร้ำงจิตส ำนึกและปลูกฝังควำมซื่อสัตย์
สุจริต 2) สร้ำงกลไกป้องกันกำรทุจริต และ 3) เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล จึงแต่งตั้งคณะท ำงำนจัดแผนปฏิบัติกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำร
ทุจริต  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  เพ่ือเป็นกำรรองรับกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล  ตอบสนองนโยบำยของกระทรวง
สำธำรณสุข และเป็นไปอย่ำงมีคุณภำพ มีประสิทธิภำพ  และประสิทธิผล  บรรลุตำมวัตถุประสงค์  จึงแต่งตั้ง
คณะท ำงำน ประกอบด้วย 

 ๑.  นำยพุทธชัย  มำลัย  สำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล    ประธำน 
๒.  ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอ         รองประธำน 
๓.  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล     คณะท ำงำน 
4.  นำงโสภำพร ค ำบุญเรือง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   คณะท ำงำน 
5.  น.ส.กำนต์พิชชำ จิตเมตตำ เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขปฏิบัติงำน   เลขำนุกำร 
6.  น.ส.นพมำศ แสดงคุณ  พนักงำนธุรกำร     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  ให้คณะท ำงำนที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ร่วมกันจัดท ำรำยงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจ                  
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล เพ่ือวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินกำร
ภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำง คุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมำภิบำล ในสถำนบริกำรในสังกัด  ซ่ึงสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2561-2565) และเป็นไปตำม แนว
ทำงกำรจัดท ำงบประมำณในลักษณะบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ ประเด็นกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  ให้ประสบผลส ำเร็จตำมควำมประสงค์ของกระทรวงสำธำรณสุข
และเพ่ือประโยชน์สูงสุดของทำงรำชกำร  หำกมีปัญหำอุปสรรคใด ๆ ให้รำยงำนต่อสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล 
ทรำบทันที  

    ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง ณ วันที่  2  เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2565 

 
            

 

 

 

 

 

 

อนุมัต ิ

 

(นายพุทธชัย  มาลัย) 

สาธารณสุขอ าเภอภักดีชุมพล 


