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บทที่ 1 
บทน ำ 

1.1 หลักกำรและเหตุผล  

  การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ ไป
แทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรม  ใน
การปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผล กระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม หรือการจัดการประมูลทรัพย์สินของรัฐเพ่ือประโยชน์ของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และพวกพ้อง ฯลฯ ท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคม ต้องสูญเสียไป ทั้งในรูป
ของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม จนน าไปสู่การถูกกล่าวหา
ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interests : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐ 
ในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบใน ระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหา การ
ขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ  
  ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐจึงควรสร้างความตระหนัก และหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา    
เพ่ือนน ามาสู่การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยม การสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของเจ้าหน้าที่
และพนักงานของรัฐในการท างานเพ่ือส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติ
ราชการเป็นส าคัญ  

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน  ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือน ามาก าหนด
กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน  

1.2 แนวควำมคิดในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  

 ควำมเสี่ยง (Risk)หมายถึง การวัดความสามารถที่จะด าเนินการให้วัตถุประสงค์ของงาน            
ประสบความส าเร็จภายใต้การตัดสินใจ งบประมาณ ก าหนดเวลา และข้อจ ากัดด้านเทคนิคที่เผชิญอยู่       
ความเสี่ยงจึงอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอน และความจ ากัดของทรัพยากร         
การจัดการความเสี่ยงหรือ การบริหารความเสี่ยง (Risk management) คือ การจัดการความเสี่ยง ทั้งใน
กระบวนการในการระบุวิเคราะห์ (Risk analysis) ประเมิน (Risk assessment) ดูแลตรวจสอบ และควบคุม
ความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับ กิจกรรม หน้าที่และกระบวนการท างาน เพื่อให้องค์กรลดความเสียหายจากความเสี่ยง
มากที่สุด อันเนื่องมาจากภัยที่องค์กร ต้องเผชิญในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือเรียกว่า อุบัติภัย (Accident) 



- 3 - 
 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ 
ส่วนรวม (Conflict of Interests) หมายถึง สถานการณ์หรือการกระท าที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงาน บริษัท หรือผู้บริการมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติ
หน้าที่ ในต าแหน่งหน้าที่ท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งของตน อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง 
มากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท าดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา       
ในรูปแบบที่ หลากหลาย จนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่างการกระท า  
ดังกล่าวมีให้พบเห็นได้มากในสังคม ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึด
ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ได้ส่งผลเสียหายให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติก่อให้เกิดการกระท าที่ผิดจริยธรรม 
และจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของ รัฐที่ต้องค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ แต่ท าหน้าที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติ
หน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก  
  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์
ความเสี่ยง ที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะ
ท าให้เกิด ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ ซึ่งอาจเชื่อมโยงไปสู่การทุจริตได้กล่าวคือ ยิ่งมี
สถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมี
โอกาสก่อให้เกิด หรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น สามารถจ าแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้   
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมาย และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกล
ยุทธ์ ที่ก าหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย 
เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ ต่อ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร   

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายใน     
ขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ   
  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทัน                    
ต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณ       
ไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ 
การวางแผน การควบคุม และการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว   

 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้อง 
กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความ
ไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา       
การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 
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1.3 วัตถุประสงค์   
  1. เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด 
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   
  ๒. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล   
  ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการ
แสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม เป็น แบบอย่างที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้   
  ๔. เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และประชาชน  
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บทที่ 2 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงดำ้นผลประโยชน์ทับซ้อน 

2.1กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน ( Risk Assessment for Conflict of Interest) 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ

ของความเสี่ยงต่างๆเพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับความ
เสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)และระดับความเสี่ยง 
ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุตัวเลขหรือจ านวนเงินที่
ชัดเจนได้ 
กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำน 

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่เกิดจากความเสี่ยง 

ระดับ โอกำสที่จะเกิด ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก โอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 

4 สูง โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 

3 ปานกลาง โอกาสเกิดขึ้นบาง 

2 น้อย โอกาสเกิดขึ้นน้อย 

1 น้อยมาก โอกาสเกิดขึ้นยาก 

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 

5 สูงมาก ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ไล่ออก 

4 สูง ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ปลดออก 

3 ปานกลาง ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ลดเงินเดือน 

2 น้อย ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ตัดเงินเดือน 

1 น้อยมาก ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ภาคทัณฑ์ 
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เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง ( Degree of Risk) 

 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

ำม
เส

ี่ยง
 

5      

4      

3      

2      

1      

  1 2 3 4 5 

   โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง 

 

ระดับควำมเสี่ยง 

ยอมรับได้ ยอมรับไม่ได้ 

ต่ ำ ปำนกลำง สูง สูงมำก 

 

  ระดับความเสี่ยง คือการแสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก
ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละสาเหตุ (โอกาส X 
ผลกระทบ) และน่ามาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยง โดยมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง ( Risk Profile) 
ดังนี้ 
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เกณฑ์ควำมสำมำรถในกำรยอมรับควำมเสี่ยง 

ระดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนนระดับ
ความเสี่ยง 

การแสดงแถบ
สี 

มาตรการก าหนด 

4 สูงมาก 15-25  จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
มีมาตรการลด และประเมินซ้ า
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

3 เสี่ยงสูง 9-14  จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
และมีมาตรการลดความเสี่ยง
เพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

2 ปานกลาง 4-8  ยอมรับความเสี่ยง ควรมี
มาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้
ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ใน
ระดับท่ียอมรับไม่ได้ 

1 ต่ า 1-3  ยอมรับความเสี่ยง ควรมี
มาตรการควบคุมเพ่ือไม่ให้เกิดขึ้น 

2.2กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน  

  เมื่อพิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง
แล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อ
กิจกรรม ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็น
ความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน จึงก าหนดความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
จ านวน 6 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

๑. การมาท างานสาย 
๒. ใช้รถราชการท ากิจธุระส่วนตัว 
๓. การจ้างลูกจ้างที่เอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องตนเอง 
๔. ลัดคิวให้ญาติ พวกพ้อง 
๕. ซื้อ/จ้างบริษัทห้างร้าน ครอบครัวญาติ 
๖. ใช้ไฟราชการเสียบโทรศัพท์ส่วนตัว 
๗. ใช้โทรศัพท์ราชการติดต่องานส่วนตัว 
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2.3 กำรวิเครำะห์โอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง 
 1. กำรมำท ำงำนสำย 
ผลกระทบต่อองค์กร 

- ผู้ที่มาท างานสาย ได้มีการบอกกล่าวแก่ผู้ปฏิบัติงานภายใน รพ.สต.หรือหัวหน้าหน่วยงาน
รับทราบแล้ว และช่วงระหว่างที่ยังไม่มาปฏิบัติงานก็มีผู้ปฏิบัติงานแทนแล้วจึงมีผลต่อกระทบต่อ
องค์กรน้อยมาก พิจารณาให้ระดับคะแนน ๑ 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง 
- ผู้มาท างานสายไม่ใช่คนเดิมการมาสายเฉลี่ย ๑ ปีต่อครั้ง พิจารณาให้ระดับคะแนน ๒ 
2. ใช้รถรำชกำรท ำกิจธุระส่วนตัว 

ผลกระทบต่อองค์กร 
- การใช้รถราชการไปท ากิจธุระส่วนตัว อาจมีผลท าให้เกิดอุบัติเหตุ ราชการสูญเสียงบประมาณใน

การซ่อมแซม /ใช้วัสดุเชื้อเพลิงเพ่ิมขึ้น การพิจารณาให้ผลกระทบต่อองค์กรปานกลาง พิจารณา
ให้ระดับคะแนน ๓ 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง 
- การใช้รถราชการไปท ากิจธุระส่วนตัวเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๖๐ พิจารณาให้คะแนนระดับ 3 
3. กำรจ้ำงลูกจ้ำงท่ีเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องตนเอง 

ผลกระทบต่อองค์กร 
- การจ้างลูกจ้างโดยเอ้ือประโยชน์กับญาติ พวกพ้อง มีส่วนในการคัดเลือกคนดีมาช่วยท างานได้ แต่

ก็อาจท าให้ระบบการปกครองไม่ดี เพราะเป็นญาติ พวกพ้องเดียวกัน การพิจารณาผลกระทบต่อ
องค์กร  พิจารณาให้ระดับคะแนน 1 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง 
- การจ้างลูกจ้างในปัจจุบันส่วนใหญ่จะมาจากการคัดเลือกโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งข้ึน พิจารณา

ให้ระดับคะแนน 1 
4. ลัดคิวให้ญำติ พวกพ้อง 

ผลกระทบต่อองค์กร 
- เนื่องจากจ านวนผู้รับบริการของ รพ.สต.มีน้อย การลัดคิวให้แก่ญาติ พวกพ้องไม่ค่อยเป็นที่ผิด

สังเกต จนท าให้ผู้มารับบริการร้องเรียน/ไม่พอใจ ประกอบกับส่วนใหญ่ผู้มารับบริการจะเป็นเครือ
ญาติเดียวกัน พิจารณาให้ระดับคะแนน 1 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง 
- เนื่องจากผู้รับบริการใน รพ.สต. มีน้อยเมื่อเทียบกับโรงพยาบาล ดังนั้นการลัดคิวให้แก่ญาติ พวก

พ้องจึงเกิดขึ้นน้อย พิจารณาให้ระดับคะแนน 1 
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5. ซื้อ/จ้ำงบริษัทห้ำงร้ำน ครอบครัวญำติ 
ผลกระทบต่อองค์กร 

- การซื้อ/จ้างบริษัทห้างร้าน ครอบครัวญาติกระท าในบางรายการเนื่องจากสามารถต่อลองราคา 
การดูแลหลังการขายได้ดีกว่าการซื้อ/จ้างจากบริษัท ครอบครัวญาติพิจารณาให้ระดับคะแนน 1 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง 
- เนื่องจากปัจจุบันการจัดซื้อ/จัดจ้างมีการจัดท าเอกสารหลักฐานประกอบตามคุณลักษณะเฉพาะ/

ขอบเขตของงานจ้าง ของผู้ที่ต้องการใช้/จ้างพัสดุ และต้องเป็นไปตามระเบียบพัสดุ ท าให้การซื้อ/
จ้างบริษัท ห้างร้าน ครอบครัวญาติลดลง ประกอบกับงบประมาณมีจ านวนจ ากัด จ านวนงานจะ
ซื้อ/จ้างลดลงพิจารณาให้ระดับคะแนน 1 

6. ใช้ไฟรำชกำรเสียบโทรศัพท์ส่วนตัว 
ผลกระทบต่อองค์กร 

- ใช้ไฟราชการเสียบโทรศัพท์ส่วนตัวกระท าเนื่องจากโทรศัพท์ส่วนตัวใช้เพื่อติดต่อราชการแล้วเกิด
แบตเตอรี่หมดจึงมีความจ าเป็นต้องใช้ไฟฟ้าของราชการ เพ่ือติดต่อราชการให้แล้วเสร็จ พิจารณา
ให้ระดับคะแนน 1 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง 
- ปัจจุบันบุคลากรสาธารณสุขมากกว่าครึ่งมีเครื่องส ารองไฟแบบพกพา ท าให้ปริมาณการใช้ไฟราชการ

เพ่ือเสียบโทรศัพท์ส่วนตัวเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๖๐ พิจารณาให้ระดับคะแนน 3 
7. ใช้โทรศัพท์รำชกำรติดต่องำนส่วนตัว 

ผลกระทบต่อองค์กร 
- ใช้โทรศัพท์ราชการติดต่องานส่วนตัวกระท าในบางโอกาสกรณีโทรศัพท์ส่วนตัวช ารุด แบตเตอรี่

หมดไม่สามารถเสียบชาร์ทให้ทันใช้งานได้ เนื่องจากมีเหตุจ าเป็นต้องติดต่อกับครอบครัว ญาติพ่ี
น้องพิจารณาให้ระดับคะแนน 1 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง 
- ปัจจุบันบุคลากรทุกคนมีโทรศัพท์ใช้  ประกอบกับนิยมใช้ Line ในการสื่อสารแทน ซึ่งไม่

สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย การใช้โทรศัพท์ราชการติดต่อเรื่องส่วนตัวจึงเกิดน้อยมากพิจารณาให้ระดับ
คะแนน ๒ 

ตำรำงท่ี 1 ตำรำงกำรวิเครำะห์ระดับควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน 

ล าดับ ประเด็นความเสี่ยง โอกาสและผลกระทบ 

โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 

1 การมาท างานสาย 1 2 2 – ต่ า 
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ล าดับ ประเด็นความเสี่ยง โอกาสและผลกระทบ 

โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 

2 ใช้รถราชการท ากิจธุระส่วนตัว 3 3 9 - สูง 

3 การจ้างลูกจ้างท่ีเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องตนเอง 1 1 1 – ต่ า 

4 ลัดคิวให้ญาติ พวกพ้อง 1 1 1 – ต่ า 

5 ซื้อ/จ้างบริษัทห้างร้าน ครอบครัวญาติ 1 1 1 – ต่ า 

6 ใช้ไฟราชการเสียบโทรศัพท์ส่วนตัว 1 3 1 – ต่ า 

7 ใช้โทรศัพท์ราชการติดต่องานส่วนตัว 1 2 2 – ต่ า 

 
  จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดล าดับของความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือเป็นการป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ มีการตรวจสอบได้ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดย
ชอบตามกฎหมาย ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูก
กฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน จึงน าผลระดับความเสี่ยงสูง มา
ก าหนดแนวทางในการควบคุมป้องกัน หรือลดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

1. ก าหนดมาตรการ กลไก การวางระบบในการใช้รถราชการ 
- การควบคุมการใช้งาน 
- การเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง 
- การรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา 

2. จัดประชุมชี้แจงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ 
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กำรด ำเนินกำร การจัดการกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รับการ แก้ไข  หรือได้

ข้อสรุป เพื่อแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ชัดเจน ระยะเวลาในการเปิดให้บริการ เปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. 

แผนผังกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
                   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน จ.พัทลุง 

 


