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ค าน า 
 
  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี  ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizationsof the Tread 
way Commission) เพ่ื อก ำหนดมำตรกำรส ำคัญ เร่ งด่ วนเชิ งรุ กในกำรป้ องกันกำรทุ จริตกำรบริ หำรงำน 
ที่โปร่งใสตรวจสอบได้และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อย
นอกจำกนี้ยังน ำควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มำก ำหนดเป็นคู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทั บซ้อนส ำนั กงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำอีกด้ วยเพ่ือบรรลุ เป้ ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสวงหำ ประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่ไปแทรกแซง กำรใช้ดุลย
พินิจในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จนท ำให้เกิดกำรละทิ้งคุณธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่สำธำรณะ 
ขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะของส่วนรวม และ
ท ำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอำจอยู่
ในรูปของผลประโยชน์ทำงกำรเงิน คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่ำอ่ืน ๆ ตลอดจน
โอกำส ในอนำคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่ำงไรก็ตำมท่ำมกลำงผู้ที่จงใจกระท ำควำมผิด ยังพบ
ผู้กระท ำควำมผิดโดยไม่เจตนำหรือไม่มีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวอีกเป็นจ ำนวนมำก จนน ำไปสู่กำรถูกกล่ำวหำ
ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทำงอำญำ ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันที่
เป็นบ่อเกิดของปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิ
บำลและเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศ อีกด้วย   
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี   ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้ อ น ต ำ ม ม ำ ต ร ฐ ำ น  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) เป็นกรอบกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและ
ควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำสที่จะท ำให้เกิดควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ประเภทของควำมเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ด้ำนดังนี้ 
 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมำยถึง ควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรบรรลุเป้ำหมำยและ
พันธกิจในภำพรวมที่เกิดจำกเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ภำยนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก ำหนดไว้
และกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสมรวมถึงควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำงนโยบำยเป้ำหมำยกลยุทธ์
โครงสร้ำงองค์กรภำวกำรณ์แข่งขันทรัพยำกรและสภำพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำย
ขององค์กร 
 2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพประสิทธิผลหรือ
ผลกำรปฏิบัติงำนโดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกระบบงำนภำยในขององค์กร/กระบวนกำร
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภำพประสิทธิผลในกำรด ำเนิน
โครงกำร 
 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณและ
กำรเงินเช่นกำรบริหำรกำรเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมำะสมท ำให้ขำดประสิทธิภำพและไม่ทันต่อสถำนกำรณ์หรือเป็น
ควำมเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับกำรเงินขององค์กำรเช่นกำรประมำณกำรงบประมำณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับ
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรเป็นต้น เนื่องจำกขำดกำรจัดหำข้อมูลกำรวิเครำะห์กำรวำงแผนกำรควบคุมและกำรจัดท ำ
รำยงำน เพ่ือน ำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณและกำรเงินดังกล่ำว 
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 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำงๆโดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกควำมไม่ชัดเจนควำมไม่ทันสมัย
หรือควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำยกฎระเบียบข้อบังคับต่ำงๆรวมถึงกำรท ำนิติกรรมสัญญำกำรร่ำงสัญญำ 
ที่ไม่ครอบคลุมกำรด ำเนินงำน 
 สำเหตุของกำรเกิดควำมเสี่ยงอำจเกิดจำกปัจจัยหลัก๒ปัจจัยคือ 
 1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบำยของผู้บริหำรควำมซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภำพของบุคลำกรและกำร 
เปลี่ยนแปลงระบบงำนควำมเชื่อถือได้ของระบบสำรสนเทศกำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่บ่อยครั้ง 
กำรควบคุมก ำกับดูแลไม่ท่ัวถึงและกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงำนเป็นต้น 
 2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมำยระเบียบข้อบังคับของทำงรำชกำรกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีหรือ
สภำพกำรแข่งขันสภำวะแวดล้อมทั้งทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองเป็นต้น   
 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง สภำวกำรณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมืองข้ำรำชกำร
พนักงำนบริษัทหรือผู้บริหำรซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งหน้ำที่ที่บุคคลนั้น
รับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งกำรกระท ำนั้นอำจจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว  
ทั้งเจตนำและไม่เจตนำและมีรูปแบบที่หลำกหลำยไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่ำนั้นแต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืนๆที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อำทิกำรแต่งตั้งพรรคพวกเข้ำไปด ำรงต ำแหน่งในองค์กร
ต่ำงๆทั้งในหน่วยงำนรำชกำรรัฐวิสำหกิจและบริษัทจ ำกัดหรือกำรที่บุคคลผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ตัดสินใจให้ญำติพ่ีน้อง
หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์จำกทำงรำชกำรโดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้นขำด
กำรตัดสินใจที่เทีย่งธรรมเนื่องจำกยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดข้ึนกับประเทศชำติกำรกระท ำแบบ
นี้เป็นกำรกระท ำท่ีผิดทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จึ งหมำยถึง กระบวนกำรวิ เครำะห์ 
ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดมูลเหตุของโอกำส ที่จะท ำให้
เกิดควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต กล่ำวคือ ยิ่งมีสถำนกำรณ์
หรือสภำวกำรณ์ของกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มำกเท่ำใด ก็ยิ่งมีโอกำส
ก่อให้เกิดหรือน ำไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น 
 กำรวิ เครำะห์ควำมเสี่ ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้ งนี้ น ำเอำควำมเสี่ ยงในด้ำนต่ำงๆ  
มำด ำเนินกำรวิเครำะห์ตำมกรอบมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตำมบริบทควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
แก่งกระจำน รวมถึงโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในสังกัด จ ำนวน ๙ แห่ง กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี ทรำบถึงควำมเสี่ยงด้ำน
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนและปัจจัยเสี่ยงที่อำจเป็นเหตุ  ท ำให้  
 1. กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะที่ขำดหรือมีควำมรับผิดชอบไม่
เพียงพอ 
 2. กำรปฏิบัติหน้ำที่ไปในทำงท่ีท่ำให้ประชำชนขำดควำมเชื่อถือในควำมมีคุณธรรมควำมมีจริยธรรม 
 3. กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยกำรขำดกำรค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน และกำรยึดมั่น
ในหลักธรรมำภิบำล 
          พร้อมกันนี้ ยังสำมำรถก ำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรป้องกัน ยับยั้งกำรทุจริต ปิดโอกำสกำรทุจริต และ
เพ่ือก ำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ กำรกระท ำผิดวินัยของ
เจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
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2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้ำงสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรรำชกำรให้เกิดควำมคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ๒. เพ่ือแสดงควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล 
 ๓ . เพ่ือตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่รัฐไม่ให้ เกิดกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต ำแหน่งหน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำยให้ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็น
แบบอย่ำงที่ดียืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมำยโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 ๔. เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแก่ผู้รับบริกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชำชน 
          ๕. เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและพัฒนำกลไกในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต รวมทั้งมีกำร
ตรวจสอบและถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจให้เหมำะสม 
          ๖. เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรยับยั้ง ป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสที่จะเกิดผลกระทบของ  
ควำมเสี่ยงต่ำงๆ เพ่ือประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง และด ำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดล ำ ดับควำม
เสี่ยง โดยก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนที่จะใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยง ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่  
ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และควำมรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับควำมเสี่ยง 
ทั้งนี้ ก ำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพเนื่องจำกเป็นข้อมูลเชิงพรรณำ ที่ไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเลข หรือจ ำนวนเงินที่
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 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 
   
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

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

ระดับความเสี่ยง= โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

  

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

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 
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       
 
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 
 
  โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 
 
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี  มีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ                                  
กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ควำม
รุนแรง
ของ

ผลกระ
ทบ 

(Impa
ct) 
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 - กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เงินและมีช่องทำงที่จะท ำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
          - กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ซึ่งมีโอกำสใช้อย่ำงไม่เหมำะสมคือ 
มีกำรเอ้ือประโยชน์หรือให้ควำมช่วยเหลือพวกพ้องกำรกีดกันกำรสร้ำงอุปสรรค 
 - กระบวนงำนที่มีช่องทำงเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จำกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทำงลบต่อผู้อ่ืน  
ที่เก่ียวข้อง 
 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กำรรับ – จ่ำยเงิน 
 - กำรบันทึกบัญชีรับ – จ่ำย / กำรจัดท ำบัญชีทำงกำรเงิน 
 - กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจ้ำงเหมำบริกำร 
 - กำรก ำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์กำรก ำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้ำประมูลหรือขำยสินค้ำ 
 - กำรตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ 
 - กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ไม่เป็นไปตำมข้ันตอนและระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
  - กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว พนักงำนรำชกำรพรือพกส. หรือคัดเลือกเข้ำรับรำชกำร 
  - กำรจัดหำพัสดุ 
  - กำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุมและสัมมนำ 
  - กำรเบิกค่ำตอบแทนปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
  - กำรใช้รถรำชกำร 
          - กำรละท้ิงกำรปฏิบัติรำชกำร มำท ำงำนสำยกลับเร็ว และกำรลงชื่อปฏิบัติงำน 
          - กำรแลกเปลี่ยนเวร 
          - กำรเบิกจ่ำยค่ำเดินทำงไปรำชกำร 
          - กำรจัดคิวให้บริกำรแก่ผู้ป่วย และผู้รับบริกำรทั่วไป 
          - กำรรำยงำนข้อมูลต่ำงๆ 
  - ฯลฯ 
 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
 - สูญเสียงบประมำณ 
 - เปิดช่องทำงให้เจ้ำหน้ำที่ใช้อ ำนำจหน้ำท ำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกำสกระท ำผิดในทำงมิชอบด้วยหน้ำที่ 
  - เสียชื่อเสียงและควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำน 
          - ถูกร้องเรียน กล่ำวหำ 
 4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
      (1) กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกให้บุคลำกรของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี 
รังเกียจกำรทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
  - กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน
และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในสังกัด 
                     - เผยแพร่ค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ 
  - จัดโครงกำรฝึกอบรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้ำหน้ำที่ 
  - กำรส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำเป็นตัวอย่ำงที่ดี 
     (2) กำรป้องกันเหตุกำรณ์หรือพฤติกรรมที่อำจเป็นภัยต่อหน่วยงำน เช่น 
  - กำรแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
  - กำรเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
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            - กำรตรวจสอบติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 
  - จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สรุปผลการวิเคราะห์ความเส่ียงที่เกี่ยวกับผลประโยชนท์ับซ้อนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี  ประจ าปี พ.ศ. 256๒ 
            เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถ่ีที่จะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน ำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และผลกระทบ 
ของควำมเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำ ก่อให้เกิดระดับของควำมเสี่ยงในระดับใดในตำรำงควำม
เสี่ยง ซึ่งจะท ำให้ทรำบว่ำมีควำมเสี่ยงใดเป็นควำมเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหำรจัดกำรก่อน 
   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี จึงก ำหนดควำมเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน จ ำนวน ๕ ประเด็นหลัก ที่พบการกระท าท่ีเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ และเสี่ยงต่อการผิดวินัย
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  

การจัดหาพัสดุ มีการจัดซื้อ
จัดจ้าง ไม่เป็นไปตาม 
ระเบียบที่เก่ียวข้อง มีการ
จัดซื้อจ้างไม่เปน็จริง แบ่ง ซื้อ
แบ่งจ้าง และแสวงหา 
ผลประโยชน์ส่วนตัวใน 
ต าแหน่งหน้าที่  

เพื่อให้การจัดหาพัสด ุ
ภาครัฐโดยการจัดซื้อจัดจ้าง 
เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดย 
วิธีอื่นใดให้สอดคล้องกับ 
ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
วิธีปฏิบัติ และ มติ
คณะรัฐมนตรีที ่
เก่ียวข้องรวมถึง 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 คา่ตอบแทน 
เจ้าหน้าที่ทีป่ฏิบัตงิานให้กับ 
หน่วยบริการในสังกัดกระทรวง 
สาธารณสุข เป็นเท็จ ไม่เป็นไป
ตามระเบียบ ที่เก่ียวข้อง  

เพื่อให้เบิกค่าตอบแทน การ
ปฏิบัติงานนอกเวลา 
ราชการค่าตอบแทน 
เจ้าหน้าที่ทีป่ฏิบัตงิาน  
ให้กับหน่วยบริการ เป็นไปตาม
ระเบียบที่ เก่ียวข้องไม่ให้เกิด
การ 
แสวงหาผลประโยชน ์
ส่วนตัวในต าแหน่งหนา้ที ่
อันมิควรได้โดยชอบ  
ตามกฎหมาย 

๕  ๔  ๒๐  
(สูงมาก)  

(๒)  
  
  
  
  
  

๓ การเบิกจ่าย
ตามโครงการ 
ฝึกอบรม ศึกษา
ดูงาน ประชุม 
และ สัมมนา   

การจัดท าโครงการและการ
เบิกจ่ายตามโครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุม และ 
สัมมนา เปน็เท็จ และไม่
เป็นไป ตามระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง  

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

๕  ๕ ๒๕ (สูง
มาก) 

(๑)  

๔. การละทิ้ง
ราชการ และ
การเบียดบังเวลา
ราชการ 

การใช้เวลาราชการประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว มาปฏิบัตงิาน
สายและกลับเร็ว 

เพื่อให้บุคลากรมีคุณธรรมและ
มีวินัย ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ที่ควรปฏบิัต ิ

๔ ๓ ๑๒ (๔) 

๕.   
การใช้รถราชการ  

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

เพื่อให้การใช้รถราชการ 
เป็นไปตามระเบยีบที่ เก่ียวข้อง
และป้องกันการ เกิด
ผลประโยชน์ทบัซ้อน  

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 
 
  โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 
 จำกแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำม
เสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนสำมำรถสรุปกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำน
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) 

การเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ ล ำดับ ๒ (สูงมำก = 2๐ คะแนน) 
การใช้รถราชการ ล ำดับ ๓ (สูงมำก =  ๑๖ คะแนน) 
การละทิ้งราชการ และการเบียดบังเวลาราชการ ล ำดับ ๔ (สูง  = ๑๒ คะแนน) 
 จำกตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยงสำมำรถจ ำแนกระดับควำมเสี่ยงออกเป็น ๒ ระดับคือสูงมำกและสูง โดย
สำมำรถสรุปข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี  ประจ ำปีงบประมำณ  256๒ มีดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควำม
รุนแรง
ของ

ผลกระ
ทบ 

(Impac
t) 
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ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
เ     เสี่ยงสูงมำก (Extreme) จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง 

มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ ำ หรือถ่ำย
โอนควำมเสี่ยง 
 

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

       เสี่ยงสูง (High) จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง 
และมีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ 

๕.การละทิ้งราชการ และการเบยีดบัง
เวลาราชการ 
-.ใช้เวลำรำชกำรประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว 
- มำสำย กลับเร็ว 

 ปำนกลำง (Medium) ยอมรับควำมเสี่ยงแต่มีมำตรกำรควบคุม
ควำมเสี่ยง 

 

ต่ ำ  (Low) - - 
 

 

 
 
 



3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                                                      12 
 

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
6๒ 

ก.พ. 
6๒ 

มี.ค. 
6๒ 

เม.ย. 
6๒ 

พ.ค. 
6๒ 

มิ.ย. 
6๒ 

ก.ค. 
6๒ 

ส.ค. 
6๒ 

ก.ย. 
6๒ 

1. การจัดหาพัสดุและการ
การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป
ตามระเบียบ 

5 5 25 1. ควบคุม ก ำกับ ตรวจสอบ ให้บุคลำกร ได้
ปฏิบัติตำมระเบียบกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง โดยวิธี
เฉพำะเจำะจงอย่ำงเคร่งครัด 
2. ประชุม/อบรมเจ้ำหน้ำท่ีพัสดุและ
เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงินให้มีควำมรู้/ควำมเข้ำใจกำร
จัดท ำระบบรำยงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและสรุป
กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงรำยไตรมำสและ 
เสนอให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรรับทรำบทุกครั้ง 
3. ควบคุม ก ำกับ มิให้บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน
ด้ำนพัสดุและบุคลำกรท่ีเกี่ยวข้องกับกำร
จัดซ้ือจัดจ้ำง เอื้ประโยชน์ต่อญำติและพวก
พ้อง 
๔.ติดตำมตรวจสอบภำยในอย่ำงน้อยปีละ ๑ 
ครั้ง 

 

        

กลุ่มส่งเสริมคุณธรรม
และบริหารงานที่

โปร่งใส 

2. การเบิกจ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุมและสัมมนา 
 

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

         กลุ่มส่งเสริมคุณธรรม
และบริหารงานที่

โปร่งใส 
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ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
6๒ 

ก.พ. 
6๒ 

มี.ค. 
6๒ 

เม.ย. 
6๒ 

พ.ค. 
6๒ 

มิ.ย. 
6๒ 

ก.ค. 
6๒ 

ส.ค. 
6๒ 

ก.ย. 
6๒ 

3. การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 

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

 

        

กลุ่มส่งเสริมคุณธรรม
และบริหารงานที่

โปร่งใส 

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

         กลุ่มส่งเสริมคุณธรรม
และบริหารงานที่

โปร่งใส 



      

 

 

   ค ำสั่งส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี                                                                                                      
                           ที่   ๑๖๒/256๒ 
   เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนรำยงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน   

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
                                         ....................................................................      

ด้วย  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี  ให้จัดท ำรำยงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน และโรงพยำบ
ลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในสังกัด   เพ่ือวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรด ำเนินกำรภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมำภิบำลในส ำนักงำน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ระยะที่ 3(พ.ศ. 2560-2564)และเป็นไปตำมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณในลักษณะบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์  
ประเด็นกำรป้องกัน  ปรำบปรำมกำรทุจริต  และประพฤติมิชอบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ภำยใต้แนวทำง
หลัก 3 แนวทำง ประกอบด้วย 1) สร้ำงจิตส ำนึกและปลูกฝังควำมซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้ำงกลไกป้องกันกำรทุจริต 
และ 3) เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี  จึงแต่งตั้งคณะท ำงำนจัดแผนปฏิบัติกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริต  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
256๒  เพ่ือเป็นกำรรองรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
แก่งกระจำน (ITA) และเป็นไปอย่ำงมีคุณภำพ มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล  บรรลุตำมวัตถุประสงค์  จึงแต่งตั้ง
คณะท ำงำน   ประกอบด้วย 
      1.  นายไพทูร       ศิลปศร          นักวิชาการสาธารณสุขช านากการ     ประธาน 
               ๒. นายสมบัติ      ทองเจิม          ผอ.รพ.สต. บ้านท่าเรือ                   รองประธาน 
               ๓. นายสุรพล       นวลพลอย       ผอ.รพ.สต. บ้านมะขามโพรง            คณะท ำงำน 
               ๔. นายประเสริฐ   หว่างจิตร์         ผอ.รพ.สต. บ้านแม่คะเมย               คณะท ำงำน 
               ๕. นายพัฒนพงศ์  นกเอ้ียงทอง      ผอ. สอ.น. เฉลิมพระเกียรติฯ           คณะท ำงำน 
               ๖. นางสาวสราล ี  ทองมา            ผอ.รพ.สต. บ้านหนองปืนแตก          คณะท ำงำน 
               ๗. นางกักกาภัทร เขียวชอุ่ม         ผอ.รพ.สต. บ้านเขากลิ้ง                 คณะท ำงำน 
               ๘ นางสุพิศ         ชุ่มจิตต์            ผอ.รพ.สต. บ้านซ่อง                     คณะท ำงำน 
     ๙. นายณัฐพัชร์      รุ่งเจรกิ          ผอ.รพ.สต. สองพ่ีน้อง                    คณะท ำงำน 
             ๑๐. นายบุกธรรม    กลิ่นสน          ผอ.รพ.สต. ห้วยแม่เพรียง                คณะท ำงำนและเลขานุการ 
             ๑๑. นางสาวธักกาภรณ์ จีนป่อง      เจ้าพนักงานธุรการและบักชี              ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ให้คณะท ำงำนที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ร่วมกันจัดท ำรำยงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจ                  
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำนและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลใน
สังกัด เพ่ือวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินกำรภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำง คุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมำภิบำล 
ในสถำนศึกษำ  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3  (พ.ศ. 
2560-2564) และเป็นไปตำม แนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณในลักษณะบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ ประเด็นกำร
ป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒  ให้ประสบผลส ำเร็จตำมควำม
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ประสงค์ ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน  และเพ่ือประโยชน์สูงสุดของทำงรำชกำร  หำกมีปัญหำ
อุปสรรคใด ๆ ให้รำยงำนต่อสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน ทรำบทันท ี  

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่   ๒๘   เดอืน  ธนัวำคม  พ.ศ. 256๑ 

 
 
 
 

(นำยสุขประเสริฐ   ทับสี) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร รักษำรำชกำรแทน 

สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ช่ือกลุ่มงำน : …ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน จังหวดัเพชรบุรี…………………………..………………… 

วัน/เดือน/ปี : …๒๒ มีนำคม  ๒๕๖๒…………………………………………………………….. 

หัวข้อ  ๑. รำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๒ 
        ๒. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
รำยละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี ได้
แต่งตั้งคณะท ำงำนรำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและ
คณะท ำงำนได้ประชุมพิจำรณำจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน ปีงบประมำณ พ.ศ.256๒ ตำมเอกสำรที่แนบมำ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Link ภำยนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com……………………………………………………. 
หมำยเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมลู 

 

(นำยไพทูร          ศิลปศร) 
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

  วันท่ี.๒๒..เดือน มีนำคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........ 

 

ผู้อนุมัตริับรอง 

 

                  (นำยสุขประเสริฐ        ทับสี) 
          ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 

   วันท่ี...๒๒....เดือน.มีนำคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........... 

ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมลูขึ้นเผยแพร่ 

 

(นำงสำวศุภณฏัฐ์         โสภณจริโรจน์ ) 
ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

วันท่ี...๒๒...เดือน.มีนำคม .พ.ศ. ๒๕๖๒. 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี  งานบริหารทั่วไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ที ่ พบ ๐๘๓๒/-         วันที่   ๒๐ มีนาคม   ๒๕๖๒. 
 เรื่อง    รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ 
เรียน  สาธารณสุขอ าเภอก่งกระจาน 
 ตาม  แนวทางการด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ก าหนดให้หน่วยงาน มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (EB ๒๐) นั้น 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ได้แต่งตั้งคณะท างานรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขึ้นเพ่ือได้ด าเนินการประชุมหารือวิเคราะห์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิผลประโยชน
ทับซ้อนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด เสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว เห็นควรน ารายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ดังกล่าวมาก าหนดเป็นมาตรการและแนวทางแก้ไขของ
หน่วยงานต่อไป 
 ในการนี้ จึงขอรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และขออนุกาตน ารายงานการวิเคราะห์ฯ เผยแพร่
ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์โรงพยาบาลแก่งกระจานต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 

 
 

(นางสาวศุภณัฏฐ์    โสภณจิรโรจน์) 
เจ้าพนักงานธุรการ 

 
 
 
 
                              (นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
             นักวิชาการสาธารณสุขช านากการ  รักษาราชการแทน 
                                             สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

     ๒๐ มีนาคม   ๒๕๖๒ 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี  งานบริหารทั่วไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ที ่ พบ ๐๘๓๒/ว ๙๕๔    วันที่   ๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑ 
เรื่อง    ส่งค าสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนรำยงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 

 ตาม  แนวทางการด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ก าหนดให้หน่วยงาน มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  (EB ๒๐)  นั้น 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนรำยงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ชองส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ขึ้น เพื่อใหคณะท างานฯได้
มีการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงฯและร่วมสอดส่อง ดูแล ตรวจสอบ การประพฤติปฏิบัติตนของบุคลากรในสังกัดมิ
ให้เกิดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 

 ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน  ขอส่งส าเนาเอกสาร ค าสั่งคณะท ำงำนรำยงำน
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ให้บุคลากรที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้งฯถือ
ปฏิบัติตามหน้าที่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป 
 

 

(นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านากการ  รักษาราชการแทน 

สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
 

 
 


