
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

หลักการและเหตุผล 

        การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง 
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ 
หน้า ที่สาธารณะ ขาดความเป็น อิสระ ความเป็นกลาง และความเป็น ธรรม จนส่ง ผลกระทบต่อประโยชน์ 
สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดย 
ผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมใน 
สังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้ง แต่ ระดับองค์กรจนถึงระดับ สังคม อย่างไรก็ ตาม 
ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทาความผิด ยังพบผู้กระทาความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็น 
จานวนมาก จนนาไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ 
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest) เป็นประเด็น 
ปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น 
และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย 

             ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น จึง ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564และมาตรการ
จัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือจัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Conflictof Interest) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้นต่อไป 

    การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร 
ปัจจัย และควบคุม กระบวนการปฏิบัติ งานเพ่ือลดมูล เหตุของโอกาสที่ จะท าให้เกิดความเสียหายจากการ 
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการพนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคล 
นั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระทานั้นอาจจะเกิดข้ึนอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว 
ทั้งเจตนาและไม่เจตนาและมี รูปแบบที่หลากหลายไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึง 
ผลประโยชน์อื่นๆท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารงต าแหน่งในองค์กร 
ต่ างๆทั้งในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้อง 
หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้น 
ขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึง เกิดขึ้นกับประเทศชาติการ 
กระทาแบบนี้เป็นการกระทาที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทา 
ให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมี 
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สถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมี 
โอกาสก่อให้เกิดหรือนาไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้ วิเคราะห์ตามบริบทความเสี่ยง 
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนนี้จะช่วย 
ให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อาจ
เป็นเหตุท าให้ 
  1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ 
  2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
  3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ 
การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

  พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการ 
ทุจริต และเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทา 
ผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือสร้างวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด 
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  ๒. เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
  ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหา 
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็น 
แบบอย่างที่ดี ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  ๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วน 
เสียและประชาชน 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
   การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ 
ของความเสี่ยงต่ างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับ 
ความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับ 
ความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือ 
จานวนเงินที่ชัดเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ 
5 
4 
3 
2 
1 

โอกาสที่เกิด 
สูงมาก 
สูง 
ปานกลาง 
น้อย 
น้อยมาก 

คาอธิบาย 
มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจา 
มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

เกณฑ์ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิง คุณภาพที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน(บุคลากร) 

ระดับ 
5 
4 
3 
2 
1 

โอกาสที่เกิด 
สูงมาก 
 สูง 
ปานกลาง 
 น้อย 
น้อยมาก 

คาอธิบาย 
ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม 
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

       ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึง ระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย 
พิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
         ล าดับ                                   ระดับความเสี่ยง 
      1           ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 
      2           ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 
      3                   ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 
      4                   ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L) 

  ช่วงคะแนน 
15-25 คะแนน 
 9-14 คะแนน 
 4-8 คะแนน 
 1-3 คะแนน 
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ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณา 
จัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น 
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

ระดับความเสี่ยง= โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่ างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่ างๆ 
  (Likelihood x Impact) 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant)  
ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้ 
ระดับความเสี่ยง             คะแนนระดับความเสี่ยง          มาตรการก าหนดการแสดง       สสีัญลักษณ์ 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)     15-25 คะแนน           มีมาตรการลดและประเมินซ้า             สีแดง 
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 
เสี่ยงสูง (High)            9-14 คะแนน           มีมาตรการลดความเสี่ยง                   สีส้ม 
ปานกลาง (Medium)        4–8 คะแนน           ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการ          สีเหลือง 
   ควบคุมความเสี่ยง 
ต่ า (Low)                            1–3 คะแนน           ยอมรับความเสี่ยง                           สีเขียว 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ความรุนแรง 
ของผลกระทบ 
(Impact) 

5 

4 

3 

2 

1 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

10 

8 

6 

4 

2 

2 

15 

12 

9 

6 

3 

3 

20 

16 

12 

8 

4 

4 

25 

20 

15 

10 

5 

5 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น 

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน ์
ทับซ้อน ดังนี้ 

1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางท่ีจะทาประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือ 

มีการเอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค 
- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อื่น 

ที่เก่ียวข้อง 

2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- การรับ – จ่ายเงิน 
- การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดทาบัญชีทางการเงิน 
- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ 
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
- การจัดหาพัสดุ 
- การจัดทาโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 
- การเบิกค่าตอบแทน 
- การใช้รถราชการ 
- ฯลฯ 

3) ความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
- สูญเสียงบประมาณ 
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าที่กระทาผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 

  4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
     (1) การเสริมสร้างจิตสานึกให้บุคลากรของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น รังเกียจการทุจริตทุก 
รูปแบบ เช่น 
     - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น 
     - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
     - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที ่
     - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี 
     (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
     - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
     - การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาล 
ลาปางอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
     - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น ก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จานวน 4 ประเด็นหลัก 
ดังนี้ 

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
2. การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
3. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการในเรื่องส่วนตัว 

       เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีที ่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุน แรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับ 
ใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

ล าดับ 

1 
2 
3 
4 

ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการในเรื่องส่วนตัว 

โอกาส ผลกระทบ 

1 
3 
1 
5 

5 
5 
5 
5 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
5 
15 
5 
25 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 
4 
1 
4 
1 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

ความรุนแรงของ 
ผลกระทบ (Impact) 

5 

4 

3 

2 

1 

1 2 3 4 5 

(1),(3) (2) (4) 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของ 
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความ 
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้ 
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ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการในเรื่องส่วนตัว 

จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
ความเสี่ยงระดับต่ า 
ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
ความเสี่ยงระดับต่ า 
ความเสี่ยงระดับสูงมาก 

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับคือสูง มาก และต่ า 
โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น ประจ าปีงบประมาณ 2564 มีดังนี ้

เ 
ระดับความเสี่ยง                         มาตรการก าหนด 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)    จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
                                 มีมาตรการลด และประเมินซ้า หรือถ่าย 
                                  โอนความเสี่ยง 

เสี่ยงสูง (High) 

ปานกลาง (Medium) 

ต่ า (Low) 

  ปัจจัยความเสี่ยง 
- การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับ 
ผลประโยชน ์
- การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ในเรื่องส่วนตัว 

จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ใน 
ระดับท่ียอมรับได้ 
ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุม 
ความเสี่ยง 
 -- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ 
   เป็นไปตามระเบียบ 
   - การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ 
   ถูกต้องตามระเบียบ 



3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาสและผลกระทบ 
ปัจจัยที่จะเกิด
ความเสี่ยง 

1. กระบวนการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 
ไม่เป็นไปตาม 
ระเบียบ 

โอกาส 

1 

ผล 
กระทบ 

5 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 
สูงมาก 

มาตรการจัดการความ
เสี่ยง 

8 

2. การใช้อ านาจ 
หน้าที่ เรียกรับ 
ผลประโยชน์ / 
การให้และการรับ 
ของขวัญสินน้าใจ 
เพื่อหวัง 
ความก้าวหนา้ 

3 5 ต่ า 

1. ควบคุม ก ากับ ดแูลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์และแนวทาง การจดัซ้ือจัดจ้าง 
โดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครดั 
2. ควบคุม ก ากับ ดแูลให้เจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบด้านการจัดซื้อจดัจ้างจดัทารายงานสรปุการจัดซือ้จัดจ้างราย 
ไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าสว่นราชการรับทราบทกุครั้ง 
3. ควบคุม ก ากับ ดแูลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรอง 
ถึงความไม่เกี่ยวขอ้งสัมพนัธก์ับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. ควบคุม ก ากับ ดแูลให้ข้าราชการและบคุลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 
1. ควบคุม ก ากับ ดแูลให้ข้าราชการ บุคลากรให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข ปัญหาการทุจริตของ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกดุข้าวปุ้นอย่างเคร่งครดั 
2. ควบคุม ก ากับ ดแูลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรือ่งการรับของขวัญ อย่าง 
เคร่งครดั 
3. ควบคุม ก ากับ ดแูลให้ข้าราชการ และบคุลากรปฏิบัติตามคูม่ือผลประโยชนท์ับซ้อนส านักงานสาธารณสุข 
อ าเภอกุดข้าวปุ้น 
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3. การเบิกจา่ย 
งบประมาณที่ไม่ 
ถูกต้องตามระเบียบ 

4. การใช้ทรัพย์สิน 
ของทางราชการใน 
เรื่องส่วนตัว 

1 5 สูงมาก 1. ควบคุม ก ากับ ดแูลให้ข้าราชการ และบคุลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง 
อย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดแูลข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตามประกาศหลกัเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ 
ข้อรอ้งเรียน การละเวน้การปฏิบัติหน้าที่และการประพฤตมิิชอบ อย่างเคร่งครัด 
1. ก าหนดนโยบายด้านความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และมาตรการป้องกันการทุจริต ยับย้ัง 
การกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที ่พรอ้มประชาสัมพันธ์ผา่นสือ่ของหน่วยงาน 
2. ควบคุม ก ากับ ดแูลให้ข้าราชการ และบคุลากรปฏิบัติตามคูม่ือผลประโยชนท์ับซ้อน 
3. ส่งเสรมิการมีส่วนรว่มในการด าเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบให้ครอบคลมุ และทั่วถึงมากย่ิงขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในด าเนนิการสร้างจิตสานกึให้ 
ข้าราชการรังเกียจการทจุริตทกุรูปแบบ 

5 5 ต่ า 



 


