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ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย และหน่วยงานในสังกัด ปี 
๒๕๖๕ ในวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
มหาชนะชัย เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นได้ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น งานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย จึงขออนุมัติจัดประชุมการ
ประชุมในวันเวลาและสถานท่ีดังกล่าว และขออนุญาตน าข้อมูลเผยแพร่บนเวปไซต์หน่วยงาน ต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 
  (นายสมชาติ  ยอดดี) 

      ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย ฝ่ายบริหาร 
 
 
                                                                                     ทราบ/อนมุัตดิ าเนนิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกข้อความ

 



ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร 
ที่  ยส ๐๕๓๒/ว ๑๑๘๗                                      วันที่     ๑๓    ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
 

เรื่อง  ขอเชิญประชุม  

เรียน  ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และหัวหน้างานทุกท่าน 
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รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย 
จงัหวดัยโสธร 



 

ค ำน ำ 
 
  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อก ำหนด
มำตรกำรส ำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในกำรป้องกันกำรทุจริตกำรบริหำรงำนท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำ
ผิดวินัยของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อย นอกจำกนี้ ยังน ำควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีได้นี้มำก ำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
 
 
 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย 
ธันวำคม   256๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

สำรบญั 
 

หน้ำ 
ค ำน ำ 
สำรบัญ             
         ๑  หลักกำรและเหตุผล                            1  
         2  กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน                        ๒ 
         ๓. กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน          ๓         
         ๔. กำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน                ๕ 
         5. สรุปผลกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน                                                        ๖ 
         6. แผนจัดกำรควำมเส่ียงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                                                             ๙ 
 



 
 
 
 

-๑- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑. หลักกำรและเหตุผล 
๑.๑ กำรทุจริตในประเทศไทยมีควำมรุนแรงเพิ่มมำกขึ้น เห็นได้จำกดัชนีภำพลักษณ์คอร์รัปชัน ในช่วงท่ี

ผ่ำนมำ ค่ำคะแนนอยู่ในระดับต ่ำกว่ำครึ่งมำตลอดส่งผลถึงภำพลักษณ์และดัชนีควำมเช่ือมั่นต่อต่ำงซำติท่ีมีต่อ
ประเทศไทย และจำกยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
ได้ก ำหนดเป้ำประสงค์หลักในกำรเพิ่มระดับของค่ำดัชนีขึ้วัดภำพลักษณ์คอร์รัปชัน ของประเทศไทยสูงกว่ำร้อยละ 
๕๐ และเพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยดังกล่ำว ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน และปรำบปรำม กำรทุจริตในภำครัฐ 
(ส ำนักงำน ป.ป.ท.) ได้น ำเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐมำใช้
ในกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำร เพื่อยกระดับควำมโปร่งใสซึ่งจะสนับสนุนให้ค่ำ CPI ของประเทศ
สูงขึ้น ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินผลท่ีต้องกำรให้หน่วยงำนรัฐยกระดับให้โปร่งใสและต่อต้ำนกำรทุจริ ตในองค์กรโดย
สนับสนุนให้หน่วยงำนภำครัฐด ำเนินกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ ตลอดจน กำรให้ควำมรู้
ตำมคู่มีอประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้ำหน้ำท่ีในหน่วยงำน 



 
-๒- 

 
๑.๒ กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่งเพรำะเป็นกำรแสวงหำประโยชน์ 

ส่วนบุคคล โดยกำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำท่ีไปแทรกแซงกำรใช้ดุลย
พินิจ ในกระบวนกำรตัดสินใจชองเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ จนท ำให้เกิดกำรละท้ิงคุณธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีสำธำรณะ 
ขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำงและควำมเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะของส่วนรวม และ
ท ำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ท่ีสูญเสียไปอำจอยู่
ในรูปของผลประโยชน์ทำงกำรเงิน คุณภำพกำรให้บริกำรและควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่ำอื่นๆ ตลอดจน
โอกำสในอนำคตต้ังแต่ ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่ำงไรก็ตำมท่ำมกลำงผู้ท่ีจงใจกระท ำควำมผิดยังพบ
ผู้กระท ำควำมผิดโดยไม่เจตนำ หรือไม่มีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวอีกเป็นจ ำนวนมำกจน น ำไปสู่กำรถูกกล่ำวหำ
ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทำงอำญำ ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันท่ีเป็นบ่อเกิดของปัญหำกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำล และเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำ
ประเทศ 

๑.๓ กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องท่ีมีควำมส ำคัญดังกล่ำวช้ำงต้นในเกณฑ์กำรประเมินควำม 
โปร่งใสในกำรด ำเนินของหน่วยงำนภำครัฐ จึงได้มีกำรประเมินในด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กร เกี่ยวกับ กำร
ด ำเนินงำนเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน โดยมีกำรประเมินหลักฐำนเซิงประจักษ์ ให้มีกำรด ำเนินกำร
วิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อก ำหนดมำตรกำร ส ำคัญในกำร
ป้องกันกำรทุจริต กำรบริหำรงำนท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได้ กำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐท่ี
เป็นปญัหำส ำคัญและพบบ่อย นอกจำกนี้ ยังน ำควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีได้
นี้ มำก ำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของจังหวัดยโสธรอีกด้วย 

๒. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
๒.1 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง สภำวกำรณ์ หรือข้อเท็จจริงท่ีบุคคล ไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง 

ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัทหรือผู้บริหำร ซึ่งมีอ ำนำจหน้ำท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐปฏิบัติหน้ำท่ีในต ำแหน่งหน้ำท่ีท่ีบุคคล
นั้น รับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกำรกระท ำนั้นอำจจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว มี
เจตนำ และไม่เจตนำ และมีรูปแบบท่ีหลำกหลำยไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่ำนั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อำทิ กำรแต่งต้ังพรรคพวกเช้ำไปด ำรงต ำแหน่งในองค์กร
ต่ำงๆ ท้ิงในหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจและบริษัทจ ำกัด หรือกำรท่ีบุคคลผู้มีอ ำนำจหน้ำท่ีตัดสินใจให้ญำติพี่น้อง
หรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์จำกทำงรำชกำรโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขำด
กำรตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจำกยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชำติ กำรกระท ำ
แบบนี้เป็นกำรกระท ำท่ีผิด ทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ 

๒.๒ กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ีเป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัย 
และควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพี่อลดมูลเหตุของโอกำสท่ีจะท ำให้เกิดควำมเสียหำยจำก กำรปฏิบัติงำนท่ีอำจ 
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

* ประเภทของควำมเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้ำน ดังนี้ 
๑) ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์  คือ ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกิจกรรมทำงกำรด ำเนินงำนขององค์กร กำร

ก ำหนดกลยุทธ์ หรือแผนงำน และนโยบำยในกำรบริหำรงำน 
๒) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน คือ ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกควำมไม่พร้อมในเรื่องงบประมำณ กำรเงินท่ีใช้ใน

กำรด ำเนินกำรโครงกำรนั้นๆ 



 
-๓- 

 
 
๓) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน คือ ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรปฏิบัติงำนทุก ๆ ขั้นตอนโดยครอบคลุม

ถึงปจัจัยท่ีเกี่ยวช้องกับกระบวนกำร อุปกรณ์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน  
๔) ควำมเสี่ยงด้ำนกฎระเบียบหรือกฎหมำยที่เก่ียวข้อง คือ ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรไม่สำมำรถปฏิบัติ

ตำมกฎระเบียบหรือกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมำยท่ีไม่อยู่ ไม่เหมำะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน 
* สำเหตุของกำรเกิดควำมเสี่ยง อำจเกิดจำกปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 

๑) ปัจจัยภำยใน เซ่น นโยบำยของผู้บริหำร ควำมซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภำพของบุคลำกร และกำร 
เปล่ียนแปลงระบบงำนควำมเช่ือถือได้ของระบบสำรสนเทศ กำรเปล่ียนแปลงผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำท่ีบ่อยครั้งกำร
ควบคุม ก ำกับดูแลไม่ท่ัวถึง และกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงำน เป็นต้น 

๒) ปัจจัยภำยนอก เซ่น กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับของทำงรำชกำร กำรเปล่ียนแปลงทำงเทคโนโลยี 
หรือ สภำพกำรแข่งขัน สภำวะแวดล้อมท้ังทำงเศรษฐกิจและกำรเมือง เป็นต้น 

๒.๓ กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ี 
เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพี่อลดมูลเหตุของโอกำส ท่ีจะท ำให้เกิดควำม
เสียหำย จำกกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำม ขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต กล่ำวคือ ยิ่งมีสถำนกำรณ์หรือ
สภำวกำรณ์ของกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมำกเท่ำใด ก็ยิ่งมีโอกำสก่อให้เกิดหรือ
น ำไปสู่กำรทุจริต มำกเท่ำนั้น 

           

๓. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ีเป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำน เพี่อ

ลดมูลเหตุของโอกำสท่ีจะท ำให้เกิดควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำม
ขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำร
ทุจริต กล่ำวคือ ยิ่งมีสถำนกำรณ์หรือสภำวกำรณ์ของกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
มำกเท่ำใด ก็ยิ่งมีโอกำสก่อให้เกิดหรือน ำไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น 

กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร ในครั้งนี้ ได้น ำเอำควำมเส่ียงในด้ำนต่ำงๆ มำด ำเนินกำรวิเครำะห์ตำมกรอบ
มำตรฐำน และตำมบริบทควำมวิเครำะห์ ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน ท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และ
สำมำรถก ำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรป้องกัน ยับย้ังกำรทุจริตหรือ ปิดโอกำสกำรทุจริต และเพื่อก ำหนดมำตรกำร
หรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำร ทุจริตประพฤติมิชอบ กำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหำ
ส ำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 

กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ีอำจก่อให้เกิดกำรทุจริต กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำท่ีโดยมิชอบ ใน
กำรปฏิบัติรำชกำรและผลประโยชน์ทับซ้อน โดยกำรวิเครำะห์เพื่อให้ทรำบถึงปัจจัยเส่ียงท่ีอำจเป็นเหตุท ำให้ 

๑. กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีของช้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะท่ีขำดหรือมีควำมรับผิดชอบไม่
เพียงพอ 

๒. กำรปฏิบัติหน้ำท่ีไปในทำงท่ีท ำให้ประซำซนขำดควำมเช่ือถือในควำมมีคุณธรรมควำมมีจริยธรรม  
 



 
-๔- 

 
 
๓. กำรปฏิบัติหน้ำท่ีโดยกำรขำดกำรค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน และกำรยดึมั่น    

ในหลักธรรมำภิบำล 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร ขอวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ี

อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรืออำจเกิดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในกำรปฏิบัติรำชกำร โดยใช้แหล่งข้อมูลซึ่ง
เป็นภำพรวมของจังหวัดยโสธร จำกข้อมูลกำรร้องเรียนเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐในเรื่องกำรทุจริตต่อหน้ำท่ี ผ่ำนศูนย์รับ
เรื่องรำวร้องทุกข์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร ข้อมูลระหว่ำงวันท่ี 1 ตุลำคม 25๖๒ -  
30  กันยำยน  256๓  โดยมีเรื่องร้องเรียนกล่ำวโทษเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ ดังนี้ 

จ ำนวนเรื่องร้องเรียน  
ปี 256๑ 

เรื่องท่ีมีมูลควำมผิดท่ีมีควำมเส่ียง
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิด

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

เรื่องท่ีอยู่
ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

เรื่องท่ียุติแล้ว คิดเป็นร้อยละ 

0 เรื่อง ๐  เรื่อง ๐ ๐ เรื่อง 0 
 

จำกข้อมูลสรุปเรื่องร้องเรียนเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐดังกล่ำวถึงแม้จะไม่มีข้อร้องเรียนร้องทุกข์ หรือไม่มีผู้ท่ีกล้ำ
ร้องเรียนร้องทุกข์ อย่ำงไรก็ตำมส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร จะขอน ำเอำเรื่องท่ีอำจจะมี
มูลควำมผิดและอำจจะมีควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในอนำคต มำด ำเนินกำร
วิเครำะห์ซึ่งสำมำรถแยกประเด็นกำรตรวจสอบได้ดังนี้  

 ประเด็นกำรตรวจสอบ จ ำนวนเรื่อง 
1. ไม่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบกำรเงิน กำรบัญชีและ
พัสดุ 

- 

2. ไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนด และกฎระเบียบ - 
3. ไม่มีกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรเงินบัญชีและพัสดุ - 
          /ประเด็น... 
 
     -4- 
 

ประเด็นอำจจะเกิดเรื่องกล่ำวหำ จ ำนวนเรื่อง 
1. กำรหำผลประโยชน์จำกกำรด ำรงต ำแหน่ง - 
2. กำรประพฤติมิชอบในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง - 
3. กำรประพฤติมิชอบในด้ำนกำรเงิน กำรคลัง และ
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

- 

4. กำรไม่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบกำรเงิน กำรคลัง
พัสดุ และไม่รักษำผลประโยชน์ของทำงรำชกำร 

- 

 
 
 
 



 
-๕- 

 
 
๔. กำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑) กำรพิจำรณำกระบวนงำนที่มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กระบวนงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรใช้เงิน และมีซ่องทำงท่ีจะท ำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
- กระบวนงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำท่ี ซึ่งมีโอกำสใช้อย่ำงไม่เหมำะสม คือ มีกำร เอื้อ

ประโยชน์หรือให้ควำมช่วยเหลือพวกพ้อง กำรกีดกัน กำรสร้ำงอุปสรรค 
- กระบวนงำนท่ีมีซ่องทำงเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จำกผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวช้อง ซึ่งส่งผลทำงลบต่อ ผู้อื่นท่ี

เกี่ยวช้อง 

๒) โดยมีกระบวนงำนที่เข้ำข่ำยมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กำรรับ - จ่ำยเงิน 
- กำรบันทึกบัญชีรับ - จ่ำย / กำรจัดท ำบัญชีทำงกำรเงิน 
- กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรจ้ำงบริกำร 
- กำรก ำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ กำรก ำหนดคุณสมบัติผู้ท่ีจะเข้ำประมูลหรือขำยสินค้ำ 
- กำรตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ 
- กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีไม่เป็นไปตำมข้ันตอนและระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

๓) ควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นหำกไม่มีกำรป้องกันที่เหมำะลม 
- สูญเสียงบประมำณ 
- เปิดซ่องทำงให้เจ้ำหน้ำท่ีใช้อ ำนำจหน้ำท ำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกำสกระท ำผิดในทำงมิขอบด้วยหน้ำท่ี 
- เสียซื่อเสียงและควำมน่ำเช่ือถือของหน่วยงำน 

๔) แนวทำงกำรป้องควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

(๑) กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกให้ข้ำรำชกำรในสังกัดบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำคจังหวัดยโสธรรังเกียจกำร
ทุจริตทุกรูปแบบ ให้กับข้ำรำชกำร บุคลำกร และเจ้ำหน้ำที่ เซ่น 

- กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของช้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ี 
- เผยแพร่ค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ให้แก่เจ้ำหน้ำท่ี 
- จัดโครงกำร'ฝึกอบรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้ำหน้ำท่ี 
- กำรส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำ เป็นตัวอย่ำงท่ีดี 
 

(๒) กำรปอ้งกันเหตุกำรณ์หรือพฤติกรรมท่ีอำจเป็นภัยต่อหน่วยงำน เช่น 
- กำรแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 
- กำรเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
- กำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร 

และลูกจ้ำงอย่ำงสม ่ำเสมอและต่อเนื่อง 
- จัดซ่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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5. สรุปผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำน 

จังหวัดยโสธร ได้ก ำหนดพฤติกรรมท่ีน ำไปสู่กำรทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนี้  
๑. กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ  
๒. กำรใช้อ ำนำจหน้ำท่ีเรียกรับผลประโยชน์  
๓. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณท่ีไม่ถูกต้องตำมระเบียบ  
๔. กำรเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ีเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตำมแนวทำงของ 
จังหวัดยโสธร ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย จึงได้วิเครำะห์ถึงโอกำสและผลกระทบท่ีจะเกิดกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบ หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเครำะห์จำกพฤติกรรมดังกล่ำวข้ำงต้น น ำมำก ำหนดเกณฑ์กำร
ประเมินมำตรฐำนท่ีจะใช้ ในประเมินควำมเส่ียงกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร ดังนี้ 

1. กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำน 

                                     * เกณฑ์มำตรฐำนระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ 
 
ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 
 
   

๕  สูงมำก ลงโทษทำงวินัยร้ำยแรง ไล่ออก 
   
  

๔  สูง ลงโทษทำงวินัยร้ำยแรง ปลดออก 
   
   

๓ ปำนกลำง ลงโทษทำงวินัยไม่ร้ำยแรง ลดเงินเดือน 
   
  

๒ น้อย ลงโทษทำงวินัยไม่ร้ำยแรง ตัดเงินเดือน 
      

๑ น้อยมำก ลงโทษทำงวินัยร้ำยแรง ภำคทัณฑ์ 

* เกณฑ์มำตรฐำนระดับโอกำสที่เกิดจำกควำมเสี่ยง 
 
ระดับ โอกำสที่จะเกิด ค ำอธิบำย 
 
   

๕  สูงมำก โอกำสเกิดขึ้นเป็นประจ ำ 
     

๔  สูง โอกำสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
      

๓ ปำนกลำง โอกำสเกิดขึ้นบ้ำง 
   
  

๒ น้อย โอกำสเกิดขึ้นน้อย 
      

๑ น้อยมำก โอกำสเกิดขึ้นยำก 
    



   
  

-๗- 
 
 
2. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) 

ระดับควำมเส่ียง คือ กำรแสดงถึงระดับควำมส ำคัญในกำรบริหำรควำมเส่ียงโดยพิจำรณำจำกผลคูณของ
ระดับโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง คูณด้วย ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของแต่ละสำเหตุ (โอกำส x ผลกระทบ) และน ำมำ
จัดระดับควำมส ำคัญของควำมเส่ียงโดยมีกำรก ำหนดแผนภูมิควำมเส่ียง (Risk Profile) ดังนี ้

 
 

  X                                     =   
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เกณฑ์ควำมสำมำรถในกำรยอมรับควำมเส่ียง 

ระดับ ระดับควำมเส่ียง ช่วงคะแนนระดับ
ควำมเส่ียง 

มำตรกำรก ำหนด 

4 สูงมำก 15-25 จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเส่ียง มีมำตรกำรลด และประเมินช่ ำ 
หรือถ่ำยโอนควำมเส่ียง 
 

3 สูง 9-14 จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเส่ียง และมีมำตรกำร ลดควำมเส่ียง 
เพื่อให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
 

2 ปำนกลำง 4-8 ยอมรับควำมเส่ียง ควรมีมำตรกำรควบคุมป้องกันไม่ให้ควำม 
เส่ียงเคล่ือนย้ำยไปยู่ในระดับท่ียอมรับไม่ได้ 
 

1 ต่ ำ 1-3 ยอมรับควำมเส่ียง ควรมีมำตรกำรควบคุมเพื่อให้เกิดข้ึน 
 

      
 

ผลกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรผลประโยชน์ทับซ้อน ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย ประจ ำปี พ.ศ. 256๓ 
 
ล ำดับ ปัจจัยควำมเส่ียงในกำรเกิดทุจริต โอกำส ผลกระทบ ระดับควำม

เส่ียง 
ล ำดับควำม
เส่ียง 

1 กระบวนกำร จัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ - - - 2 

2 กำรใช้อ ำนำจ หน้ำท่ีเรียกรับผล ประโยชน์ - - - 4 
3 กำรเบิกจ่ำยงบ ประมำณท่ีไม่ถูกต้อง ตำมระเบียบ - - - 1 
4 กำรเอื้อประโยชน์ ต่อพวกพ้องในกำร จัดซื้อจัดจ้ำง - - - 3 
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6. แผนจัดกำรควำมเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ปัจจัยท่ีจะเกิดควำมเส่ียง มำตรกำรจัดกำรควำมเส่ียง 
1. กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ ข้ำรำชกำร และบุคลำกร ให้

ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธี
พิเศษ อย่ำงเคร่งครัด  
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบด้ำนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงจัดท ำรำยงำนสรุปกำรจัดซื้อจัดจ้ำงรำยไตรมำส
และ เสนอให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรรับทรำบทุกครั้ง  
3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุและ 
บุคลำกรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รับรองถึงควำมไม่ 
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองำนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
4. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกร ให้ปฏิบัติ 
ตำมระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงเคร่งคัด 
 

2. กำรใช้อ ำนำจ หน้ำท่ีเรียกรับผลประโยชน์/กำรให้ และ
กำรรับของขวัญสินน้ ำใจ เพื่อหวังควำมก้ำวหน้ำ 

1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร บุคลำกรของส่วน
รำชกำรในสังกัดบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำค ให้ปฏิบัติตำม
มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของจังหวัด
ยโสธรอย่ำงเคร่งครัด  
2.ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และบุคลำกรของส่วน
รำชกำรในสังกัดบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำค ปฏิบัติตำมคู่มือ
กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของจังหวัดยโสธร 

3. กำรเบิกจ่ำยงบ ประมำณท่ีไม่ถูกต้อง ตำมระเบียบ ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และบุคลำกรของส่วน
รำชกำรในสังกัดบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำค ปฏิบัติตำม
ระเบียบกำรเบิกจ่ำยกำรเงินและ กำรคลัง อย่ำงเคร่งครัด  

4 กำรเอื้อประโยชน์ ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 1.ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และบุคลำกรของส่วน
รำชกำรในสังกัดบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำค ปฏิบัติตำม
นโยบำยเกี่ยวกับควำมโปร่งใส กำรเสริมสร้ำงคุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อให้ข้ำรำชกำรถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด  
2.ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และบุคลำกรของส่วน
รำชกำรในสังกัดบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำค ปฏิบัติตำมคู่มือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดยโสธร  
4.ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยในภำคต่ำง ๆ ท้ัง จำก
หน่วยงำนรำชกำรและภำคประชำชน ให้เข้ำมำมีส่วนร่วมใน 
กำรด่ำเนินกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบให้ครอบคลุมและท่ัวถึงมำกยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้ำงแนวทำง
และ มำตรกำรในด่ำเนินกำรสร้ำงจิตส่ำนึกให้บุคลำกรของ
ส่วนรำชกำรในสังกัดบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำครังเกียจกำร



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  

ที่  ยส ๐๕๓๒/๑๑๔๙    วันที่    ๑๗      ธันวำคม   ๒๕6๔ 

เรื่อง  รำยงำนผลกำรประชุมกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน 
 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย 

 ๑. เร่ืองเดิม 
                         ตำมท่ีส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ได้ด ำเนินโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็น
กำรประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ โดยใน MOIT 1๘ 
ก ำหนดให้หน่วยงำนมีกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน 

 ๒. ข้อเท็จจริง  
     ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย   โดยงำนบริหำรท่ัวไป ได้ด ำเนินกำรจัดประชุม
เพื่อวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน เพื่อเป็นกำร
ป้องกันหรือลดควำมเส่ียงในกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  และได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมและรำยงำนสรุปผล
กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
มหำชนะชัย เรียบร้อยแล้ว 

 ๓. ข้อเสนอ 
      จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และขอน ำรำยงำนกำรประชุมและรำยงำนสรุปผลกำรวิเครำะห์
ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย 
จังหวัดยโสธร  น ำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน   
 
 
                                                      (นำยสมชำติ  ยอดดี) 
                  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 

                                                        ทรำบ/ด ำเนินกำร 
 
 

 
 
 
 

 
           



 
 

รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
และการก าหนดแนวทางการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
วันที่ ๑4 ธันวาคม  2564 เวลา 13.30 น. เปน็ต้นไป 

ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร 
--------------------------------------- 

 
รายชื่อผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อตัว – ชื่อสกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเหตุ 

๑ นายณัฐวุฒิ จันทร์สว่าง สาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย  

๒ นายสมชาติ  ยอดดี ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ(ฝ่ายบริหาร)  

3 นายจักรพงษ์  เสาร์ทอง ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ(ฝ่ายวิชาการ)  

4 นางสุมาลี  หล้าแหล่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

5 นายเอนก พุฒช้อน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

6 นายสมัย ชาเมืองกุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

7 นายนิรุทธ์ ยุทธรรม เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  

8 นางกฤติยาภรณ์  สุวรรณค า เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  

9 นางวิลาวัณย์  มูลเกตุ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

10 นายวิระนันท์ เพลินสมบัติ เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  

11 นางปริยาภัทร  ศรีฐาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  

12 นางนงค์ลักษณ์  ปัดภัย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

13 นายปิติสุข  ประสาร เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  

14 นางวราภรณ์  อาจอาสา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

15 นางศุภัคนันท์  เครือแสง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

16 นางสาวบังอร มั่งมูล แพทย์แผนไทย  

17 นางสาวกัลยา  จวนสาง จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน  



18 นายอ าพล  เศลารักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

19 นางสาวสุรีรัตน์ อาจอาสา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

20 นางสาวนิภัทรา ศรไชยญาติ จพ.พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  

21 นางสาวนริศรา  พรมบุตร จพ.เภสัชกรรมช านาญงาน  

22 นางสาวจุฬารักษ์ จันทะคูณ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

23 นางเบญจมาศ บุญโถน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

24 นางณัฐริกา จุ่ยนิ่ม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

25 นางสุภาพร ศรียานนท์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

26 นายกล้า นิระบุตร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

27 นายนิติกร กองทอง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  

28 นางสาวแขไข ภัยแคล้ว พยาบาลวิชาชีพ  

29 นายนนทวรรษ สอนกะสิน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

30 นายสันติ จันทะฤทธิ์ จพ.เภสัชกรรมช านาญงาน  

 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ตามท่ี ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.สธ.) ได้ด าเนินโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  
มีประเด็นการประเมิน 9 ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) ตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล (๒) ตัวช้ีวัดการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหา
พัสดุ (๓) ตัวชี้วัดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (๔) ตัวช้ีวัดการส่งเสริมความโปร่งใส (๕) ตัวช้ีวัดการรับ
สินบน (6) ตัวช้ีวัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ (7) ตัวช้ีวัดการด าเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต (8) ตัวช้ีวัดการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ (9) ตัวชี้วัดการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยได้น าหลักการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของส านักงาน ป.ป.ช. มาประยุกต์ใช้ในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
ส่วนภูมิภาค ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4 ท่ีปรากฏในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)   และประเมินผ่านระบบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MITAS)  
โดยก าหนดเป็นตัวช้ีวัดร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA              
(ค่าเป้าหมายร้อยละ 92 ส้ินสุดในไตรมาสท่ี 4) 

 มติที่ประชุม : รับทราบ 

 



 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 
 - ไม่มี- 
 มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพือ่ทราบ 
  ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง การวัดความสามารถท่ีจะด าเนินการให้วัตถุประสงค์ของงาน  
ประสบความส าเร็จภายใต้การตัดสินใจ งบประมาณ ก าหนดเวลา และข้อจ ากัดด้านเทคนิคท่ีเผชิญอยู่ ความเส่ียง
จึงอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอน สถานการณ์การระบาดของโรค และความจ ากัดของ
ทรัพยากร การจัดการความเส่ียงหรือ การบริหารความเส่ียง (Risk management) คือ การจัดการความเส่ียง ท้ัง
ในกระบวนการในการระบุวิเคราะห์ (Risk analysis) ประเมิน (Risk assessment) ดูแลตรวจสอบ และควบคุม
ความเส่ียงท่ีสัมพันธ์กับ กิจกรรม หน้าท่ีและกระบวนการท างาน เพื่อให้องค์กรลดความเสียหายจากความเส่ียงมาก
ท่ีสุด อันเนื่องมาจากภัยท่ีองค์กร ต้องเผชิญในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือเรียกว่า อุบัติภัย (Acident)   

  ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ 
ส่วนรวม (Conflict of Interests) หมายถึง สถานการณ์หรือการกระท าท่ีบุคคลไม่ว่ าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงาน บริษัท หรือผู้บริการ มีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าท่ี 
ในต าแหน่งหน้าท่ีท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม 
ปัจจัย ๓ ประการท่ีท าให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
1. บุคคลด ารงต าแหน่งของรัฐท่ีต้องรับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะ 
2. เกิดภาวะผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาแทรกแซงการตัดสินใจหรือการใช้ดุลพินิจ 
3. เกิดการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความ
เส่ียงท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะท าให้เกิด 
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ ซึ่งอาจเช่ือมโยงไปสู่การทุจริตได้  

รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๑. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Acceptance of Benefit) เช่น รับของขวัญ เงินสนับสนุน เงินท่ี
ลูกค้าของหน่วยงานบริจาคให้ 
 ๒. การท าธุรกิจกับตนเอง (Self-Dealing) หรือเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานตนเอง เช่น มีส่วนได้
ส่วนเสียในสัญญาท่ีท ากับหน่วยงานต้นสังกัด 
 ๓. การท างานหลังออกจากต าแหน่งหน้าท่ีสาธารณะ หรือหลังเกษียณไปแล้ว (Post-
Employment) เช่น ลาออกจากหน่วยงานไปท างานในหน่วยงานท่ีด าเนินธุรกิจประเภทท่ีตนเองเคยมีอ านาจ
ควบคุมก ากับดูแล 
 ๔. การท างานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) เช่น ต้ังบริษัทด าเนินการ
ธุรกิจท่ีแข่งขันหรือรับงานจากต้นสังกัด 
 ๕. การใช้สมบัติของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว (Using Employer’s Property for 
Private Usage) เช่น การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 



 
 
 ๖. การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) เช่น ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์
ตนเอง 
 ๗. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้ง เพื่อประโยชน์ทางการเมือง (Pork Barreling) 
 
 โดยปกติแล้วในการปฏิบัติราชการในการท าหน้าท่ีก็จะมีปรากฏการณ์หน้าท่ีทับซ้อน (Conflict of 
duty) ซึ่งมี ๒ ประเภท 
 ๑. ประเภทแรก เกิดจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีมีบทบาทหน้าท่ีมากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานและเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจ าหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะ
บทบาทหน้าท่ีท้ังสองออกจากกันได้อาจท าให้ท างานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระท่ังเกิดความผิดพลาดหรือผิด
กฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าท่ีต่าง ๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานท่ีมีก าลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าท่ีบางคนเท่านั้นท่ีสามารถท างานบางอย่างท่ีคนอื่น ๆ
ท าไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 
 ๒. ประเภทท่ีสอง เกิดจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีมีบทบาทหน้าท่ีมากกว่าหนึ่งบทบาท และการท าบทบาท
หน้าท่ีในหน่วยงานหนึ่งนั้น ท าให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างท่ีอาจน ามาใช้เป็นประโยชน์แก่การท าบทบาทหน้าท่ี
ใหแ้ก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความล าเอียง/อคติต่อคน
บางกลุ่ม ควรถือว่าหน้าท่ีทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่น
คือการตัดสินใจท าหน้าท่ีต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถน ามาจัดการกับหน้าท่ี
ทับซ้อนได้ 

 มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 ตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนภูมิภาค) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ก าหนดให้ส่งแบบ
ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (MOIT) ในระบบ MITAS ตามแบบฟอร์มท่ีศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.สธ.) ก าหนด  รายไตรมาส โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
  - ไตรมาสท่ี 1 ค่าเป้าหมาย ระดับ 5 (5 ข้อ (MOIT) 
  - ไตรมาสท่ี 2 ค่าเป้าหมายร้อยละ 82 
  - ไตรมาสท่ี 2 ค่าเป้าหมายร้อยละ 87 
  - ไตรมาสท่ี 2 ค่าเป้าหมายร้อยละ 92 
 
 4.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร 
 เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบของความเส่ียงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเส่ียง ด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความเส่ียง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานท่ี
จะใช้ในการประเมินความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 
 1. เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

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

  
 2. เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) เชิงคุณภาพ  
                   ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน(บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานท่ีไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง 

 
ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเส่ียง โดยพิจารณาจาก ผล
คูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความ
เส่ียงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 



 
 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล าดับ  ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเส่ียงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)      15 – 25 คะแนน 
2 ความเส่ียงระดับสูง (Hight Risk : H)        9 – 14 คะแนน 
3 ความเส่ียงระดับปานกลาง (Moderate Risk: M)          4 – 8 คะแนน 
4 ความเส่ียงระดับต่ า (Low Risk : L)          1 – 3 คะแนน 

 
ในการวิเคราะห์ความเส่ียงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) ท่ีได้จากการพิจารณาจัดระดับ
ความส าคัญของความเส่ียง จากโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบ          ท่ีเกิดขึ้น 
(Impact) และขอบเขตของระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) 
 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
   (Likelihood x Impact ) 
 
 
 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นท่ีเป็น 4 ส่วน ใช้เกณฑ์การจัดแบ่ง ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ ์

ต่ า (Low)       1 – 3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 

ปานกลาง (Medium)       4 – 8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง 

สีเหลือง 

เสี่ยงสูง (High)     9 – 14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme)   15 – 25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ า 
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

สีแดง 

 
ที่ประชุม  :  ได้ก าหนดความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 4 ประเด็นหลัก ท่ีพบการกระท าผิดวินัย
ข้าราชการพลเรือนท่ีได้จากการร้องเรียน กล่าวโทษ ประกอบด้วย 
 1. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ 
 2. การจัดท าโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
 3. การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว (รถยนต์ของทางราชการ) 
 4. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 
 



 
 

ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร 

 
 
 

ประเด็นความเสี่ยง 

 
 

ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

๑.  การ จัดซื้ อ จัด จ้า ง 
และการจัดหาพัสดุ 

๑) มีระเบียบ กฎหมายเกี่ยวข้องค่อนข้างมาก และมี
การปรับเปล่ียนระเบียบอยู่ตลอด 
๒) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอน โดย
อาจมี ผู้ปฏิบั ติงานเพียงคนเดียวท าให้เกิดความ
ผิดพลาดได้ 
๓) ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ ไม่เพียงพอหรือ
มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย 
๔) ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ 
๕) ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริต ประพฤติมิชอบ 

2 1 2 

2. การจัดท าโครงการ 
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม และสัมมนา 

การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม 
และสัมมนา ไม่เป็นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

3 5 15 

๓. การน าทรัพย์สินของ
ทางราชการ  
ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
(รถยนต ์
ของทางราชการ) 

๑) ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบ ขอ้กฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถราชการ 
๒) ขาดการควบคุม การก ากับติดตามหรือตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

1 1 1 

4. การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

๑) การควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบเรื่องการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจเกิดข้อผิดพลาดไม่ เป็นไป
ตามระเบียบ ข้อกฎหมายท่ีก าหนด 
๒) ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ ระเบียบ ข้อ
กฎหมาย ไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานน้อย 
๓) ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ 
๔) ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริต ประพฤติมิชอบ 

1 1 1 

 
 
 
 



 
 
สรุปประเด็น 
 ในการวิเคราะห์ผลความเส่ียงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1. มาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และการแก้ไขปัญหา การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาส าคัญใน 4 ประเด็น คือ  
                       (1)  เรื่องการจัดท าโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
                       (2)  การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ 
                       (3)  การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว (รถยนต์ของทางราชการ) 
                         (4)  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 2. น าประเด็นความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีได้จากการวิเคราะห์ความเส่ียงมาจัดท า
กรอบแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ 256๕ ต่อไป 
 3. จัดให้มีการประชุม/อบรม เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก้เจ้าหน้าท่ีและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง  
 

 มติที่ประชุม : เห็นชอบ 
 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่น ๆ  

- ไม่มี - 

 มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
ปิดประชุม  เวลา  15.30 น. 
 
                                            (ลงช่ือ)    สุมาศ  ป้องแก้ว         ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                       (นางสาวสุมาศ  ป้องแก้ว) 
                                               ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
 
 
                                            (ลงช่ือ)         สมชาติ ยอดดี     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                       (นายสมชาติ  ยอดดี) 
                                       ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 
 

รูปภาพการประชุม 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย 
ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร 

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.256๕ 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย 
ช่ือกลุ่มงาน: งานบริหารงานท่ัวไป 
วัน/เดือน/ป:ี  วันท่ี ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 256๔ 
หัวข้อ: ประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน พ.ศ. 2563 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
                  1. รายงานการประชุม เรื่อง การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
                  2. รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
                      ของหน่วยงาน 
 
Link :           
หมายเหตุ  :   เว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร
...........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
 
          

          ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                         ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

       (นายสมชาติ  ยอดดี)                                                                
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                           
  วันท่ี ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 256๔                                        วันท่ี ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 256๔                                         
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

                                                    (นายจักรพงษ์  เสาร์ทอง)                                                     
                                          ต าแหน่ง นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ                           
                                              วันท่ี ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 256๔                                         

 
 




