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ส่วนที่ 1 

บทน า 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสวงหำ ประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำท่ีไปแทรกแซง กำรใช้ดุลย
พินิจในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ จนท ำให้เกิดกำรละท้ิงคุณธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีสำธำรณะ 
ขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะของส่วนรวม และ
ท ำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ท่ีสูญเสียไปอำจอยู่
ในรูปของผลประโยชน์ทำงกำรเงิน คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่ำอื่น ๆ ตลอดจน
โอกำส ในอนำคตต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่ำงไรก็ตำมท่ำมกลำงผู้ท่ีจงใจกระท ำควำมผิด ยังพบ
ผู้กระท ำควำมผิดโดยไม่เจตนำหรือไม่มีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวอีกเป็นจ ำนวนมำก จนน ำไปสู่กำรถูกกล่ำวหำ
ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทำงอำญำ ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันท่ี
เป็นบ่อเกิดของปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิ
บำลและเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศ อีกด้วย  

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี  ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ตำมมำตรฐำน  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เป็นกรอบกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ีเป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและ
ควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำสท่ีจะท ำให้เกิดควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ประเภทของควำมเส่ียงแบ่งออกเป็น ๔ ด้ำนดังนี้ 
 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมำยถึง ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรบรรลุเป้ำหมำยและ
พันธกิจในภำพรวมท่ีเกิดจำกเปล่ียนแปลงของสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ภำยนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์ท่ีก ำหนดไว้
และกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสมรวมถึงควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำงนโยบำยเป้ำหมำยกลยุทธ์
โครงสร้ำงองค์กรภำวกำรณ์แข่งขันทรัพยำกรและสภำพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำย
ขององค์กร 
 2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพประสิทธิผล
หรือผลกำรปฏิบัติงำนโดยควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้นเป็นควำมเส่ียงเนื่องจำกระ บบงำนภำยในขององค์กร/
กระบวนกำรเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภำพประสิทธิผลใน
กำรด ำเนินโครงกำร 
 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณและ
กำรเงินเช่นกำรบริหำรกำรเงินท่ีไม่ถูกต้องไม่เหมำะสมท ำให้ขำดประสิทธิภำพและไม่ทันต่อสถำนกำรณ์หรือเป็น
ควำมเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเงินขององค์กำรเช่นกำรประมำณกำรงบประมำณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับ
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรเป็นต้น เนื่องจำกขำดกำรจัดหำข้อมูลกำรวิเครำะห์กำรวำงแผนกำรควบคุมและกำรจัดท ำ
รำยงำน เพื่อน ำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณและกำรเงินดังกล่ำว 
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 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำงๆโดยควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้นเป็นควำมเส่ียงเนื่องจำกควำมไม่ชัดเจนควำมไม่ทันสมัย
หรือควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำยกฎระเบียบข้อบังคับต่ำงๆรวมถึงกำรท ำนิติกรรมสัญญำกำรร่ำงสัญญำ 
ท่ีไม่ครอบคลุมกำรด ำเนินงำน 
 สำเหตุของกำรเกิดควำมเส่ียงอำจเกิดจำกปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัยคือ 
 1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบำยของผู้บริหำรควำมซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภำพของบุคลำกรและกำร 
เปล่ียนแปลงระบบงำนควำมเช่ือถือได้ของระบบสำรสนเทศกำรเปล่ียนแปลงผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำท่ีบ่อยครั้ง  
กำรควบคุมก ำกับดูแลไม่ท่ัวถึงและกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงำนเป็นต้น 
 2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมำยระเบียบข้อบังคับของทำงรำชกำรกำรเปล่ียนแปลงทำงเทคโนโลยีหรือ
สภำพกำรแข่งขันสภำวะแวดล้อมท้ังทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองเป็นต้น 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง สภำวกำรณ์หรือข้อเท็จจริงท่ีบุคคลไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมืองข้ำรำชกำร
พนักงำนบริษัทหรือผู้บริหำรซึ่งมีอ ำนำจหน้ำท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐปฏิบัติหน้ำท่ีในต ำแหน่งหน้ำท่ีท่ีบุคคลนั้น
รับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งกำรกระท ำนั้นอำจจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว  
ท้ังเจตนำและไม่เจตนำและมีรูปแบบท่ีหลำกหลำยไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่ำนั้นแต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อำทิกำรแต่งต้ังพรรคพวกเข้ำไปด ำรงต ำแหน่งในองค์กร
ต่ำงๆท้ังในหน่วยงำนรำชกำรรัฐวิสำหกิจและบริษัทจ ำกัดหรือกำรท่ีบุคคลผู้มีอ ำนำจหน้ำท่ีตัดสินใจให้ญำติพี่น้อง
หรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์จำกทำงรำชกำรโดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้นขำด
กำรตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรมเนื่องจำกยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชำติกำรกระท ำแบบ
นี้เป็นกำรกระท ำท่ีผิดทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับ ซ้อน  จึงหมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ 
ควำมเส่ียงท่ีเป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำส ท่ีจะท ำให้
เกิดควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต กล่ำวคือ ยิ่งมีสถำนกำรณ์
หรือสภำวกำรณ์ของกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มำกเท่ำใด ก็ยิ่งมีโอกำส
ก่อให้เกิดหรือน ำไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น 
 กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อนในครั้งนี้น ำเอำควำมเส่ียงในด้ำนต่ำงๆ  
มำด ำเนินกำรวิเครำะห์ตำมกรอบมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตำมบริบทควำมเส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
แก่งกระจำน รวมถึงโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในสังกัด จ ำนวน ๙ แห่ง กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี ทรำบถึงควำมเส่ียงด้ำน
ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้นและปัจจัยเส่ียงท่ีอำจเป็นเหตุ  ท ำให ้  
 1. กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะท่ีขำดหรือมีควำมรับผิดชอบไม่
เพียงพอ 
 2. กำรปฏิบัติหน้ำท่ีไปในทำงท่ีท่ำให้ประชำชนขำดควำมเช่ือถือในควำมมีคุณธรรมควำมมีจริยธรรม 
 3. กำรปฏิบัติหน้ำท่ีโดยกำรขำดกำรค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน และกำรยึด
มั่นในหลักธรรมำภิบำล 
 พร้อมกันนี้ ยังสำมำรถก ำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรป้องกัน ยับยั้งกำรทุจริต ปิดโอกำสกำรทุจริต และ
เพื่อก ำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ กำรกระท ำผิดวินัยของ
เจ้ำหน้ำท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
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2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้ำงสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรรำชกำรให้ เกิดควำมคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ๒. เพื่อแสดงควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล 
 ๓ . เพื่อตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐไม่ให้เกิดกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต ำแหน่งหน้ำท่ีอันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำยให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็น
แบบอย่ำงท่ีดียืนหยัดท ำในส่ิงท่ีถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมำยโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 ๔. เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมั่นศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแก่ผู้รับบริกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชำชน 
 ๕. เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและพัฒนำกลไกในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต รวมท้ังมีกำร
ตรวจสอบและถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจให้เหมำะสม 
 ๖. เพิ่มประสิทธิภำพในกำรยับย้ัง ป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสท่ีจะเกิดผลกระทบของ 
ควำมเส่ียงต่ำงๆ เพื่อประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเส่ียง และด ำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดล ำดับควำม
เส่ียง โดยก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนท่ีจะใช้ในกำรประเมินควำมเส่ียง ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่  
ระดับโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง (Likelihood) และควำมรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับควำมเส่ียง 
ท้ังนี้ ก ำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพเนื่องจำกเป็นข้อมูลเชิงพรรณำ ท่ีไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเลข หรือจ ำนวนเงินท่ี
ชัดเจนได้ 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

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

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมำก ถูกลงโทษทำงวินัยร้ำยแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง 
3 ปำนกลำง สร้ำงบรรยำกำศในกำรทำงำนท่ีไม่เหมำะสม 
2 น้อย สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนบ่อยครั้ง 
1 น้อยมำก สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนนำนๆครั้ง 

 
  ระดับของควำมเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับควำมสำคัญในกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยพิจำรณำ 
จำกผลคูณของระดับโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง (Likelihood) กับระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) 
ของควำมเส่ียงแต่ละสำเหตุ (โอกำส × ผลกระทบ) ก ำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
   
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ควำมเส่ียงระดับสูงมำก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ควำมเส่ียงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ควำมเส่ียงระดับปำนกลำง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ควำมเส่ียงระดับต่ำ (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 
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 ในกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงจะต้องมีกำรก ำหนดแผนภูมิควำมเส่ียง (Risk Profile) ท่ีได้จำก กำรพิจำรณำ 
จัดระดับควำมส ำคัญของควำมเส่ียงจำกโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบ ท่ีเกิดขึ้น 
(Impact) และขอบเขตของระดับควำมเส่ียงท่ีสำมำรถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 
 

ระดับความเสี่ยง= โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

  

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับสำมำรถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นท่ีเป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในกำร
จัดแบ่งดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 
เส่ียงสูงมำก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมำตรกำรลดและประเมินซ้ ำ 

หรือถ่ำยโอนควำมเส่ียง 
สีแดง 

เส่ียงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมำตรกำรลดควำมเส่ียง สีส้ม 
ปำนกลำง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับควำมเส่ียงแต่มีมำตรกำร

ควบคุมควำมเส่ียง 
สีเหลือง 

ต่ ำ (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับควำมเส่ียง 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 
 
  โอกำสท่ีจะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 
 
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี  มีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับ                                  
กำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ควำม
รุนแรง
ของ

ผลกระ
ทบ 

(Impa
ct) 
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 - กระบวนงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรใช้เงินและมีช่องทำงท่ีจะท ำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
          - กระบวนงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำท่ีซึ่งมีโอกำสใช้อย่ำงไม่เหมำะสมคือ 
มีกำรเอือ้ประโยชน์หรือให้ควำมช่วยเหลือพวกพ้องกำรกีดกันกำรสร้ำงอุปสรรค 
 - กระบวนงำนท่ีมีช่องทำงเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จำกผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทำงลบต่อผู้อื่น  
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กำรรับ – จ่ำยเงิน 
 - กำรบันทึกบัญชีรับ – จ่ำย / กำรจัดท ำบัญชีทำงกำรเงิน 
 - กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจ้ำงเหมำบริกำร 
 - กำรก ำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์กำรก ำหนดคุณสมบัติผู้ท่ีจะเข้ำประมูลหรือขำยสินค้ำ 
 - กำรตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ 
 - กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีไม่เป็นไปตำมข้ันตอนและระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
  - กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำว พนักงำนรำชกำรพรือพกส. หรือคัดเลือกเข้ำรับรำชกำร 
  - กำรจัดหำพัสดุ 
  - กำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุมและสัมมนำ 
  - กำรเบิกค่ำตอบแทนปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
  - กำรใช้รถรำชกำร 
          - กำรละท้ิงกำรปฏิบัติรำชกำร มำท ำงำนสำยกลับเร็ว และกำรลงช่ือปฏิบัติงำน 
          - กำรแลกเปล่ียนเวร 
          - กำรเบิกจ่ำยค่ำเดินทำงไปรำชกำร 
          - กำรจัดคิวให้บริกำรแก่ผู้ป่วย และผู้รับบริกำรท่ัวไป 
          - กำรรำยงำนข้อมูลต่ำงๆ 
  - ฯลฯ 
 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
 - สูญเสียงบประมำณ 
 - เปิดช่องทำงให้เจ้ำหน้ำท่ีใช้อ ำนำจหน้ำท ำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกำสกระท ำผิดในทำงมิชอบด้วยหน้ำท่ี 
  - เสียช่ือเสียงและควำมน่ำเช่ือถือของหน่วยงำน 
          - ถูกร้องเรียน กล่ำวหำ 
 4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
      (1) กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกให้บุคลำกรของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี 
รังเกียจกำรทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
  - กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน
และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในสังกัด 
                     - เผยแพร่ค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ให้แก่เจ้ำหน้ำท่ี 
  - จัดโครงกำรฝึกอบรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้ำหน้ำท่ี 
  - กำรส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำเป็นตัวอย่ำงท่ีดี 
     (2) กำรป้องกันเหตุกำรณ์หรือพฤติกรรมท่ีอำจเป็นภัยต่อหน่วยงำน เช่น 
  - กำรแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 
  - กำรเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
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            - กำรตรวจสอบติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 
  - จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สรุปผลการวิเคราะห์ความเส่ียงที่เกี่ยวกบัผลประโยชน์ทับซ้อนส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแกง่กระจาน จังหวดั
เพชรบรุี  ประจ าปี พ.ศ. 256๒ 
            เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถี่ท่ีจะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้ว จึงน ำผลท่ีได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง และผลกระทบ 
ของควำมเส่ียงต่อกิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำ ก่อให้เกิดระดับของควำมเส่ียงในระดับใดในตำรำงควำม
เส่ียง ซึ่งจะท ำให้ทรำบว่ำมีควำมเส่ียงใดเป็นควำมเส่ียงสูงสุดท่ีจะต้องบริหำรจัดกำรก่อน 
   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี จึงก ำหนดควำมเส่ียงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน จ ำนวน ๕ ประเด็นหลัก ท่ีพบการกระท าท่ีเส่ียงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ และเส่ียงต่อการผิดวินัย
ข้าราชการพลเรือน ถึงแม้จะยังไม่พบเหตุร้องเรียนก็ตาม โดย ๕ ประเด็นหลัก ดังนี้ 
    1. กำรจัดหำพัสดุ และกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ไม่เป็นไปตำมระเบียบ 
   2. กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  
   3. กำรเบิกจ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุมและสัมมนำ 
            ๔. กำรละท้ิงรำชกำร /กำรเบียดบังเวลำรำชกำร มำสำยกลับเร็ว 
   ๕. กำรใช้รถรำชกำร 
ตาราง การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
ส านักงานส าธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
  

ประเด็น  
ความเสี่ยง  

  
ปัจจัยเสี่ยง  วัตถุประสงค์  

การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
โอกาส  ผลกระทบ  ระดับ  

ความเสี่ยง  
ล าดับ  

ความเสี่ยง  
๑. การจัดหา
พัสดุ และการ
จัดซื้อจัดจ้าง ไม่
เป็นไปตาม
ระเบียบฯ  

การจัดหาพสัดุ มีการจัดซื้อ
จัดจ้าง ไม่เป็นไปตาม 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง มีการ
จัดซื้อจ้างไม่เป็นจริง แบ่ง ซื้อ
แบ่งจ้าง และแสวงหา 
ผลประโยชน์ส่วนตัวใน 
ต าแหน่งหน้าท่ี  

เพื่อให้การจัดหาพสัดุ 
ภาครัฐโดยการจัดซื้อจัดจ้าง 
เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดย 
วิธีอื่นใดให้สอดคล้องกับ 
ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
วิธีปฏิบัติ และ มติ
คณะรัฐมนตรีท่ี 
เกี่ยวข้องรวมถึง ด าเนินการ
ตามเกณฑ์การ ประเมิน
คุณธรรมและความ โปร่งใส
ในการด าเนินงาน ของ
หน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and  
Transparency  
Assessment : ITA)   
 
 

๕  ๕  ๒๕  
(สูงมาก)  

(๑)  
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ประเด็น  

ความเสี่ยง  
  

ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์  

การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส  ผลกระทบ  ระดับ  
ความเสี่ยง  

ล าดับ  
ความเสี่ยง  

๒. การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ  
  

เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการและใน 
วันหยุดราชการ ค่าตอบแทน 
เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏบิัติงานให้กับ 
หน่วยบริการในสังกัดกระทรวง 
สาธารณสุข เป็นเท็จ ไม่เป็นไป
ตามระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้อง  

เพื่อให้เบิกค่าตอบแทน การ
ปฏิบัติงานนอกเวลา 
ราชการค่าตอบแทน 
เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงาน  
ให้กับหน่วยบริการ เป็นไปตาม
ระเบียบท่ี เกี่ยวข้องไม่ให้เกิด
การ 
แสวงหาผลประโยชน์ 
ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าท่ี 
อันมิควรได้โดยชอบ  
ตามกฎหมาย 

๕  ๔  ๒๐  
(สูงมาก)  

(๒)  
  
  
  
  
  

๓ การเบิกจ่าย
ตามโครงการ 
ฝึกอบรม ศึกษา
ดูงาน ประชุม 
และ สัมมนา   

การจัดท าโครงการและการ
เบิกจ่ายตามโครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุม และ 
สัมมนา เป็นเท็จ และไม่
เป็นไป ตามระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง  

เพื่อให้การจัดท าโครงการและ
การเบิกจ่ายตามโครงการ 
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม 
และสัมมนา ถูกต้อง ตาม
ระเบียบฯ ไม่ให้เกิดการ 
แสวงหาผลประโยชน์ 
ส่วนตัว  

๕  ๕ ๒๕ (สูง
มาก) 

(๑)  

๔. การละท้ิง
ราชการ และ
การเบียดบังเวลา
ราชการ 

การใช้เวลาราชการประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว มาปฏิบัติงาน
สายและกลับเร็ว 

เพื่อให้บุคลากรมีคุณธรรมและ
มีวินัย ความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ีท่ีควรปฏิบัติ 

๔ ๓ ๑๒ (๔) 

๕.   
การใช้รถราชการ  

๑. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตาม 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่า ด้วยรถราชการ พ.ศ. 
๒๕๒๓ และฉบับแกไ้ ขเพิ่ม
เติม  
๒. ผู้ใช้รถราชการละเลย การ
ปฏิบัตติ ตามระเบียบฯ  
๓. การใช้รถราชการใน
ภารกิจส่วนตัว  
๔. การใช้ เก็บรักษา ซ่อมบ ารุง  
รถราชการไม่เป็นไป ตาม
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  

เพื่อให้การใช้รถราชการ 
เป็นไปตามระเบียบท่ี เกี่ยวข้อง
และป้องกันการ เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

๔ ๔ ๑๖ 

(สูงมาก) 

(๓) 
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๒. การจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
  

5   (2)  (1) 

4  (4) (3)   

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 
 
  โอกำสท่ีจะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 
 จำกแผนภูมิควำมเส่ียง (Risk Map) ท่ีได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำม
เส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนสำมำรถสรุปกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเส่ียงด้ำน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้ 
 
ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
กำรจัดหำพัสดุ และกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ไม่เป็นไปตำมระเบียบ ล ำดับ 1 (สูงมำก = 25 คะแนน) 
กำรเบิกจ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุมและ
สัมมนำ 

ล ำดับ ๑ (สูงมำก = ๒5 คะแนน) 

การเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ล ำดับ ๒ (สูงมำก = 2๐ คะแนน) 
การใช้รถราชการ ล ำดับ ๓ (สูงมำก =  ๑๖ คะแนน) 
การละท้ิงราชการ และการเบียดบังเวลาราชการ ล ำดับ ๔ (สูง  = ๑๒ คะแนน) 
 จำกตำรำงวิเครำะห์ควำมเส่ียงสำมำรถจ ำแนกระดับควำมเส่ียงออกเป็น ๒ ระดับคือสูงมำกและสูง โดย
สำมำรถสรุปข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี  ประจ ำปีงบประมำณ  256๒ มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควำม
รุนแรง
ของ

ผลกระ
ทบ 

(Impac
t) 
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ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
เ     เส่ียงสูงมำก (Extreme) จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเส่ียง 

มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ ำ หรือถ่ำย
โอนควำมเส่ียง 
 

๑.กำรจัดหำพัสดุ และกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง ไม่เป็นไปตำมระเบียบ 
-กำรเรียกรับผลประโยชน์ 
-กำรแบ่งซื้อแบ่งจ้ำง 
๒.กำรเบิกจ่ำยตำมโครงกำร
ฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุมและ
สัมมนำ 
-กำรเบิกจ่ำย ไม่เป็นไปตำม
ระเบียบฯ 
-เบิกจ่ำยไม่เป็นจริง  
๓. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
-กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนไม่เป็นไป
ตำมระเบียบฯ 
-เบิกจ่ำยเป็นเท็จไม่ได้อยู่เวรจริง 
๔.กำรใช้รถรำชกำร 
-ใช้รถรำชกำรและบ ำรุง ซ่อมแซม
ไม่แนไปตำมระเบียบฯ 
-ใช้รถรำชกำรในธุระส่วนตัว 

       เส่ียงสูง (High) จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเส่ียง 
และมีมำตรกำรลดควำมเส่ียง เพื่อให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ 

๕.การละท้ิงราชการ และการเบียดบัง
เวลาราชการ 
-.ใช้เวลำรำชกำรประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว 
- มำสำย กลับเร็ว 

 ปำนกลำง (Medium) ยอมรับควำมเส่ียงแต่มีมำตรกำรควบคุม
ควำมเส่ียง 

 

ต่ ำ  (Low) - - 
 

 

 
 
 



3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                                                      12 
 

ปัจจัยที ่
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
6๓ 

ก.พ. 
6๓ 

มี.ค. 
6๓ 

เม.ย. 
6๓ 

พ.ค. 
6๓ 

มิ.ย. 
6๓ 

ก.ค. 
6๓ 

ส.ค. 
6๓ 

ก.ย. 
6๓ 

1. การจัดหาพัสดุและการ
การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป
ตามระเบียบ 

5 5 25 1. ควบคุม ก ำกับ ตรวจสอบ ให้บุคลำกร ได้
ปฏิบัติตำมระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยวิธี
เฉพำะเจำะจงอย่ำงเคร่งครัด 
2. ประชุม/อบรมเจำ้หน้ำที่พัสดุและ
เจ้ำหน้ำที่กำรเงินให้มคีวำมรู/้ควำมเขำ้ใจกำร
จัดท ำระบบรำยงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและสรุป
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงรำยไตรมำสและ 
เสนอให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรรบัทรำบทุกครั้ง 
3. ควบคุม ก ำกับ มิใหบุ้คลำกรผู้ปฏิบัติงำน
ด้ำนพัสดุและบุคลำกรที่เก่ียวข้องกับกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง เอ้ืประโยชน์ต่อญำติและพวก
พ้อง 
๔.ติดตำมตรวจสอบภำยในอย่ำงน้อยปีละ ๑ 
ครั้ง 

 

        

กลุ่มส่งเสริมคุณธรรม
และบริหารงานที่

โปร่งใส 

2. การเบกิจ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุมและสัมมนา 
 

๕ 5 ๒5 1. ควบคุม ก ำกับ ใหบุ้คลำกรในสังกัด
ด ำเนินงำนตำมโครงกำร และเบิกจ่ำยให้
เป็นไปตำมระเบียบฯ 
2. ประชุม/อบรม บคุลำกร เรื่องกำรจัดท ำ
โครงกำรฯและกำรเบิกจำ่ยเงินตำมโครงกำร 
กำรยืมเงินหรือกำรหักล้ำงเงินยืม ให้เป็นไป
ตำมระเบียบฯ/แนวทำงที่ถูกต้อง 
3. ติดตำมตรวจสอบภำยใน อย่ำงน้อยปีละ ๑ 
ครั้ง 
๔.ให้มีกำรกิจกรรมตำมโครงกำร/เอกสำรกำร
เบิกจ่ำย เผยแพร่ข้อมูลผ่ำนสื่อสำธำรณะ 

         กลุ่มส่งเสริมคุณธรรม
และบริหารงานที่

โปร่งใส 



15 
 

ปัจจัยที ่
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
6๓ 

ก.พ. 
6๓ 

มี.ค. 
6๓ 

เม.ย. 
6๓ 

พ.ค. 
6๓ 

มิ.ย. 
6๓ 

ก.ค. 
6๓ 

ส.ค. 
6๓ 

ก.ย. 
6๓ 

3. การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 

๔ * 2๐ 1. มอบหมำยให้ผู้ตรวจเวร ควบคุม ก ำกับ 
กำรปฏิบัติงำนนอเวลำรำชกำร ของบุคลำกร
ในสังกัด อย่ำงเคร่งครัด 
2. ตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทน ให้
เป็นไปตำมประกำศ หลักเกณฑ์ และระเบียบ
ฯที่เก่ียวข้อง 
๓.ประชุม/อบรมบคุลำกร เรื่องกำรเอกสำร
ประกอบกำรเบิกจ่ำย อย่ำงถูกต้อง 

 

        

กลุ่มส่งเสริมคุณธรรม
และบริหารงานที่

โปร่งใส 

4. การใช้รถราชการ 2 4 8 ๑. ควบคุม ก ากับ การใช้รถราชการไม่
ถูกต้องตาม ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า 
ด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแกไ้ 
ขเพ่ิมเติม  
๒. สอดส่อง ดูแล การใช้รถราชการไปธรุะ
ส่วนตัว และติดตามตรวจสอบการใช้รถ
ราชการ ตามระเบียบฯ  
๓. การใช้ เก็บรักษา ซ่อมบ ารุง  
รถราชการไม่เป็นไป ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง  

         กลุ่มส่งเสริมคุณธรรม
และบริหารงานที่

โปร่งใส 



      

 

 
   ค าสั่งส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

ท่ี   ๕๙ / 256๓ 
เร่ือง แต่งต้ังคณะท างานรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ 256๓ 
                                         ....................................................................     

 ด้วย  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี ให้จัดท ำรำยงำนวิเครำะห์ควำมเส่ียง
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน และ
โรงพยำบลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในสังกัด   เพื่อวิเครำะห์ควำมเส่ียงกำรด ำเนินกำรภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในส ำนักงำน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี 3(พ.ศ. 2560-2564)และเป็นไปตำมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณในลักษณะ
บูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์  ประเด็นกำรป้องกัน  ปรำบปรำมกำรทุจริต  และประพฤติมิชอบ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2561 ภำยใต้แนวทำงหลัก 3 แนวทำง ประกอบด้วย 1) สร้ำงจิตส ำนึกและปลูกฝังควำม
ซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้ำงกลไกป้องกันกำรทุจริต และ 3) เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี จึงแต่งต้ังคณะท ำงำนจัดแผนปฏิบัติกำร
ป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริต  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี   ประจ ำปี
งบประมำณ 256๓  เพื่อเป็นกำรรองรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน (ITA) และเป็นไปอย่ำงมีคุณภำพ มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล  บรรลุตำม
วัตถุประสงค์  จึงแต่งต้ังคณะท ำงำน   ประกอบด้วย 
 1. นายไพทูร  ศิลปศร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   ประธาน 
 ๒. นายสมบัติ  ทองเจิม  ผอ.รพ.สต.บ้านท่าเรือ    รองประธาน 
 ๓. นายสุรพล  นวลพลอย ผอ.รพ.สต.บ้านมะขามโพรง   คณะท ำงำน 
 ๔. นายประเสริฐ  หว่างจิตร ผอ.รพ.สต.บ้านแม่คะเมย    คณะท ำงำน 
 ๕. นางส ารวย  กลีบสุวรรณ์ ผอ. สอ.น.เฉลิมพระเกียรติฯ   คณะท ำงำน 
 ๖. นางสาวสราลี  ทองมา ผอ.รพ.สต.บ้านหนองปืนแตก   คณะท ำงำน 
 ๗. นางกัญญาภัทร  เขียวชอุ่ม ผอ.รพ.สต.บ้านเขากล้ิง     คณะท ำงำน 
 ๘ นางสุพิศ  ชุ่มจิตต์  ผอ.รพ.สต.บ้านซ่อง    คณะท ำงำน 
 ๙. นายณัฐพัชร์  รุ่งเจริญ ผอ.รพ.สต.สองพี่น้อง    คณะท ำงำน 
 ๑๐. นายบุญธรรม  กล่ินสน ผอ.รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง    คณะท ำงำนและเลขานุการ 
 ๑๑. นางสาวธัญญาภร  จีนป่อง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ให้คณะท ำงำนท่ีได้รับกำรแต่งต้ัง ร่วมกันจัดท ำรำยงำนวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ี
อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำนและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต ำบลในสังกัด เพื่อวิเครำะห์ควำมเส่ียงในกำรด ำเนินกำรภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำง คุณธรรม  จริยธรรม  และ
ธรรมำภิบำล ในสถำนศึกษำ  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตำม แนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณในลักษณะบูรณำกำร
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เชิงยุทธศำสตร์ ประเด็นกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจ ำปีงบประมำณ 256๓  
ให้ประสบผลส ำเร็จตำมควำมประสงค์ ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน  และเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของทำงรำชกำร  หำกมีปัญหำอุปสรรคใด ๆ ให้รำยงำนต่อสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน ทรำบทันที  

 ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 ส่ัง ณ วันท่ี  ๑๔  เดือน  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 256๒ 

 
 
 

(นำยสุขประเสริฐ   ทับสี) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร รักษำรำชกำรแทน 

สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ช่ือกลุ่มงาน : …ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..………………… 
วัน/เดือน/ปี : …๔  มีนาคม  ๒๕๖๓…………………………………………………………….. 
หัวข้อ  ๑. รายงานการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
        ๒. ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานรายงานการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้
แต่งต้ังคณะท างานรายงานการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและ
คณะท างานได้ประชุมพิจารณาจัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามเอกสารท่ีแนบมา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com……………………………………………………. 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
 
 
 

(นายไพทูร    ศิลปศร) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

        วันท่ี. ๔..เดือน มีนาคม....พ.ศ. ๒๕๖๓........ 

ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
 

                  (นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
          ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
          วันท่ี. ๔..เดือน มีนาคม....พ.ศ. ๒๕๖๓........ 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

(นางสาวศุภณัฏฐ์   โสภณจิรโรจน์ ) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

วันท่ี. ๔..เดือน มีนาคม....พ.ศ. ๒๕๖๓........ 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี  งานบริหารท่ัวไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ท่ี  พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/๑๔๖  วันท่ี  ๔  มีนาคม   ๒๕๖๓ 
 เร่ือง    รายงานวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ 
เรียน  สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
 
 ตาม  แนวทางการด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ก าหนดให้หน่วยงาน มีการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (EB 
๒๐) นั้น ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ได้แต่งต้ังคณะท างานรายงานวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขึ้นเพื่อได้ด าเนินการประชุมหารือวิเคราะห์เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ท่ีอาจเกิผลประโยชนทับซ้อนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลในสังกัด เสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว เห็นควรน ารายงานวิเคราะห์ความเส่ียงฯ ดังกล่าวมาก าหนดเป็น
มาตรการและแนวทางแก้ไขของหน่วยงานต่อไป 

 ในการนี้ จึงขอรายงานการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และขออนุญาตน ารายงานการวิเคราะห์ฯ 
เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์โรงพยาบาลแก่งกระจานต่อไป รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมา 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 
 
 

(นางสาวศุภณัฏฐ์   โสภณจิรโรจน์) 
เจ้าพนักงานธุรการ 

        - ทราบและด าเนินการ 
 
 
 

(นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รักษาราชการแทน 

        สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
  ๔  มีนาคม   ๒๕๖๓ 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี  งานบริหารท่ัวไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ท่ี  พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/ว ๗๒๐  วันท่ี  ๑๖  พฤศจิกายน   ๒๕๖๒ 
เร่ือง    ส่งค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานรายงานวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ 
 ทับซ้อน   
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 
 
 ตาม  แนวทางการด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ก าหนดให้หน่วยงาน มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  
(EB ๒๐)  นั้น ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ได้มีค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานรายงานวิเคราะห์
ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ชองส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ขึ้น 
เพื่อใหคณะท างานฯได้มีการประชุมวิเคราะห์ความเส่ียงฯและร่วมสอดส่อง ดูแล ตรวจสอบ การประพฤติ
ปฏิบัติตนของบุคลากรในสังกัดมิให้เกิดความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 

 ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน  ขอส่งส าเนาเอกสาร ค าส่ังคณะท างาน
รายงานวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ให้บุคลากรท่ีได้รับค าส่ังแต่งต้ังฯ
ถือปฏิบัติตามหน้าท่ี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งทราบ รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมา 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการต่อไป 
 
 
 

(นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาราชการแทน 

สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
 

 
 
 


