
    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน   อ ำเภอปำกพะยูน   จังหวัดพัทลุง    ๙๓๑๒๐ 

ที่  พท  ๐๔๓๒/ ๒๔๘     วันที่  ๒๗ มีนำคม  ๒๕๖๔  

เร่ือง   ขอรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และขอ
อนุญำตเผยแพร่เอกสำร 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน 

  เรื่องเดิม  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน จังหวัดพัทลุง ได้จัดท ำรำยงำนวิเครำะห์ควำม
เสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมำณ 256๔ เพ่ือให้ผู้บริหำรในหน่วยงำน
ผู้ปฏิบัติงำนในภำรกิจหลักและภำรกิจสนับสนุนของหน่วยงำนสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูนมี     
แนวทำงกำรปฏิบัติตนตำมหลักจรรยำข้ำรำชกำรแห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรพลเรือนจรรยำข้ำรำชกำรพลเรือน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และพระรำชบัญญัติข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำรพ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นไปด้วยควำมชอบธรรมตำมหลักระบบคุณธรรม (Merit System) สอดคล้อง
กับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ( Integrity and Transparency 
Assessment :ITA) 

  ข้อเท็จจริง  บัดนี้ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน จึงขออนุญำตเผยแพร่ รำยงำน
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมำณ 256๔ ผ่ำนเว็บไซต์ 
http://www.pakphayunhospital.net/index.php/ita-sso  ดังรำยละเอียดตำมที่แนบมำด้วยแล้ว 

  ข้อพิจำรณำ  หำกเห็นชอบ ขอได้โปรดลงนำมอนุญำตต่อไป 

  ข้อเสนอ  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 

     

         



 
 

แบบฟอร์มกำรขออนุญำตเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในรำชกำรส่วนภูมิภำค 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 

เรื่องแนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พ.ศ.๒๕๖๑ 
ส ำหรับหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

แบบฟอร์มกำรขออนุญำตเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ชื่อหน่วยงำน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน จังหวัดพัทลุง 
วัน/เดือน/ปี :  ๒๗ มีนำคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 
หัวข้อ : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน จังหวัดพัทลุง ได้จัดท ำรำยงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมำณ 256๔ เพ่ือให้ผู้บริหำรในหน่วยงำนผู้ปฏิบัติงำนใน
ภำรกิจหลักและภำรกิจสนับสนุนของหน่วยงำนสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูนมี     แนวทำงกำร
ปฏิบัติตนตำมหลักจรรยำข้ำรำชกำรแห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551             
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรพลเรือนจรรยำข้ำรำชกำรพลเรือน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และพระรำชบัญญัติข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำรพ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นไปด้วยควำมชอบธรรมตำมหลักระบบคุณธรรม (Merit System) 
สอดคล้องกับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำ เนินงำนของหน่วยงำน ( Integrity and 
Transparency Assessment :ITA) จึงขออนุญำตเผยแพร่โครงกำรดังกล่ำว      ผ่ำนเว็บไซต์ 
http://www.pakphayunhospital.net/index.php/ita-sso   

 
          ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล                                         ผู้อนุมัตริับรอง
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รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

ปีงบประมาณ 256๔ 
 

 
 
 
 
 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน 
จังหวัดพัทลุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค าน า 

  กระทรวงสำธำรณสุข ก ำหนดมำตรกำร 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปรำบปรำม และสร้ำง
เครือข่ำย) ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มุ่งเน้นกำรป้องกันกำรทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพ
ผ่ำนกระบวนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) แนวคิดกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐนั้น ได้ก ำหนดองค์ประกอบในกำรประเมินที่ค ำนึงถึงหลัก ธรรมำภิบำล จรรยำบรรณสำกลและ
วัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก โดยกำรสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมรับผิดชอบและกำรมีส่วนร่วมในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตภำยในองค์กรของผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขเพ่ือน ำสู่องค์กรที่
มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส ไม่ยอมรับให้มีกำรทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบส ำนักงำน 
 
            ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน จังหวัดพัทลุง ได้จัดท ำรำยงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมำณ 256๔ เพ่ือให้ผู้บริหำรในหน่วยงำนผู้ปฏิบัติงำนใน
ภำรกิจหลักและภำรกิจสนับสนุนของหน่วยงำนสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูนมีแนวทำงกำรปฏิบัติ
ตนตำมหลักจรรยำข้ำรำชกำรแห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 พระรำชกฤษฎีกำว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนจรรยำ
ข้ำรำชกำรพลเรือน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรพ.ศ. 
๒๕๔๐ เป็นไปด้วยควำมชอบธรรมตำมหลักระบบคุณธรรม (Merit System) สอดคล้องกับกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน (Integrity and Transparency Assessment :ITA) และให้
ผู้บริหำร ผู้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำน ถือปฏิบัติตำมคู่มือระบบกำรป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ในภำรกิจหลัก
และภำรกิจสนับสนุนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูนโดยเคร่งครัดขอขอบพระคุณคณะท ำงำนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกท่ำน ที่ได้เสียสละเวลำในกำรให้ควำมรู้ ค ำแนะน ำจำกประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่เป็นประโยชน์ต่อกำร
จัดท ำคู่มือเล่มนี้ เพ่ือประโยชน์แก่บุคลำกรสำธำรณสุขทุกระดับ ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงใน
ระบบกำรป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ในภำรกิจหลักและภำรกิจสนับสนุน และลดกำรใช้ดุลยพินิจของ
เจ้ำหน้ำที่ ในกำรด ำเนินงำนลดปัจจัยเสี่ยงทำงสุขภำพด้ำนยำเสพติดแบบบูรณำกำร อ ำเภอปำกพะยูน จังหวัด
พัทลุง ปี 256๔ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูนจังหวัดพัทลุง ต่อไป 

 
 
 

                                                                            คณะผู้จัดท ำ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน 

                                                                                          จังหวัดพัทลุง 



                                                                            ๑ มีนำคม 256๔ 
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน  ปีงบประมาณ 256๔ 
   ด้วยสถำนกำรณ์ปัจจุบัน รัฐบำลภำยใต้กำรน ำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ ให้ควำมส ำคัญ
และ ผลักดันให้กำรปรำบปรำมกำรทุจริตเป็นวำระแห่งชำติโดยกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำร แผ่นดินที่                         
มีธรรมำภิบำล ยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดียุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะ        
ที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกรำคม ๒๕๕๙ มีมติให้หน่วยงำนภำครัฐทุก หน่วยงำนเข้ำ
ร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำ เนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Intergrity  & 
Transparency Assessment : ITA ) เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส เป็นไป
อย่ำงจริงจังต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบำยนำยกรัฐมนตรีและกระทรวงสำธำรณสุข ที่มุ่งเน้นให้ทุก หน่วยในสังกัด
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องนี้ทุกหน่วยงำน โดยให้หน่วยงำนภำยใต้สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง สำธำรณสุข 
กระทรวงสำธำรณสุข จัดส่งข้อมูลตำมแบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ ( Evidencebased Intergrity & 
Transparency Assessment ) ซึ่งกำรจัดท ำข้อมูลตำมแบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ (ITA) มีกำรมุ่งเน้นใน
เรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนยัง  ก ำหนดเป็นค ำถำมในแบบ
ส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ ( ITA) ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนยังไม่มีควำมรู้ควำม เข้ำใจและตระหนักถึง
ควำมส ำคัญในเรื่องป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตตำมที่นโยบำยของรัฐบำล ที่อำจท ำ  ให้กำรปฏิบัติงำนตำม
หน้ำที่มีควำมเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  

 ปัญหาอุปสรรค  
เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนมีควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพรำะเจ้ำหน้ำที่   

ไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติหน้ำที่  

 แนวทางการแก้ปัญหา  
1. เห็นควรจัดประชุมให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่ในเรื่อง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และกำรป้องกัน 

ผลประโยชน์ ทับซ้อน เพ่ือให้ควำมรู้ แก่เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนและป้องกันควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่อำจเกิด 
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

๒. เห็นจัดท ำคู่มือบริหำรจัดกำรเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ให้เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน 
เพ่ือให้ ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนและป้องกันควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
 
 
 



 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซอ้น  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน ประจ าปงีบประมาณ 256๔ 

1. ความเป็นมา  
 ด้วยส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

ภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เพ่ือให้กำรปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 
สำมำรถ น ำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยพิจำรณำสอดคล้องกับเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง  
รำชอำณำจักรไทย(ฉบับชั่วครำว)พ.ศ.2557 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ.2540         
พระรำช กฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ก ำหนดให้ปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม
และจิตส ำนึกในกำรรักษำศักดิ์ศรีควำมเป็นข้ำรำชกำรและควำมซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่
มีประสิทธิภำพ เพ่ือป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ รวมถึง ค ำสั่งคณะรักษำ
ควำมสงบแห่งชำติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนำยน 2557 เรื่องมำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบได้มีค ำสั่งให้ทุกส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐก ำหนดมำตรกำรหรือ แนวทำงป้องกันและ
แก้ปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนรำชกำรองหน่วยงำนองรัฐโดยมุ่งเน้นกำรสร้ำง  ธรรมำภิบำลในกำร
บริหำรงำน และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรตรวจสอบ เฝ้ำระวังเพ่ือสกัด กั้นมิให้เกิดกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบ ตำมนโยบำยคณะรัฐมนตรีที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภำนิติ
บัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557 อ10 เรื่องกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำร แผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล 
รวมถึงมำตรกำรกระทรวงสำธำรณสุข 3 ป 1 ค (ปลูกจิตส ำนึก ป้องกัน ปรำบปรำม เครือข่ำย)  

2. หลักการและเหตุผล  
กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสวงหำ

ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยละเมิดต่อกฎหมำยและหลังจริยธรรม โดยกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่ไปแทรกแซง
กำรใช้ดุลยพินิจในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำที่ของรัฐ จนท ำ ให้เกิดกำรละทิ้งคุณธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่
สำธำรณะ ขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และควำมชอบ ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ประกอบกับท ำ
ให้ผลประโยชน์ของหน่วยงำน องค์กร สถำบัน สังคมต้องสูญเสียไป โดยอำจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทำงกำรเงิน 
คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมเป็นธรรมในสังคม ฯลฯ อย่ำงไรก็ตำมท่ำมกลำงผู้ที่จงใจกระท ำควำมผิดยังพบ
ผู้กระท ำควำมผิดโดยไม่เจตนำหรือกระโดยไม่รู้เป็นจ ำนวนมำก น ำไปสู่กำรถูกกล่ำวหำร้องเรียนหรือถูกลงโทษ 
ดังนั้นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
(Conflict of Interest:COI) จึงเป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบัน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง  หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัย และ
ควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำสที่จะท ำให้เกิดควำมเสียหำยของกำรปฏิบัติงำนที่ อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  



ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง สภำวกำรณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง ข้ำรำชกำร 
พนักงำนบริษัทหรือผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งหน้ำที่ส่งผลกระทบต่อ ส่วนรวม ซึ่งอำจ
กระท ำโดยรู้ตัวทั้งเจตนำและไม่เจตนำ และมีรูปแบบที่หลำยไม่จ ำกัดอยู่ที่ตัวเงินหรือทรัพย์สิน เท่ำนั้นหมำยควำม
รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆท่ีไม่ใช่ตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย  

การวิเคราะห์ความเสียงผลประโยชน์ทับซ้อน  หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบ 
ในกำรบริหำรปัจจัย และควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดเหตุ โอกำส ที่จะท ำให้เกิดควำมเสียหำยจำกกำร
ปฏิบัติงำนที่อำจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์  
ส่วนรวมเป็นส ำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกำรทุจริต กล่ำวคือ ยิ่งมีสถำนกำรณ์หรือสภำวกำรณ์ขัดกันของ
ผลประโยชน์มำกเท่ำใดก็ยิ่งมีโอกำสก่อให้เกิดหรือน ำไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น  

พฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน 
 เจ้ำหน้ำที่ของรัฐควรมีจิตส ำนึกในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร โดยค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำ
ประโยชน์ส่วนตนเสมอ ตัวอย่ำงที่เข้ำข่ำยผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเข้ำข่ำยควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อสังคมไทย ได้แก่ 

1. หำประโยชน์ให้ตนเอง หรือ กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เพ่ือตนเอง เช่นข้ำรำชกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่ท ำให้ 
บริษัทตัวเองได้งำนรับเหมำจำกรัฐ เป็นคู่ค้ำท ำธุรกิจกับรัฐ หรือฝำกลูกหลำนเข้ำท ำงำน  

2. รับผลประโยชน์ คือ กำรรับสินบน รับของขวัญ หรือของก ำนัลที่มีค่ำอ่ืน ๆ ซึ่งส่งผลต่อกำรปฏิบัติ 
หน้ำที่  

3. เจ้ำหน้ำที่ของรัฐรับของแถมหรือผลประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนที่เก่ียวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
4. ใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น กำรน ำรถยนต์ของทำงรำชกำรไปใช้ 

ส่วนตัว กำรใช้โทรศัพท์ของทำงรำชกำรติดต่อเรื่องส่วนตัว 

3. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน(Risk Assessment for Conflict               
of Interest) 
  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสที่จะเกิดผลกระทบของ
ควำมเสี่ยงต่ำงๆเพ่ือประเมินโอกำส และผลกระทบของควำมเสี่ยง ด ำ เนินกำรวิเครำะห์และจัดล ำดับควำมเสี่ยง 
โดยก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนที่จะใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนได้แก่  ระดับ
โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับควำมเสี่ยง ทั้งนี้ 
ก ำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพเนื่องจำกเป็นข้อมูลเชิงพรรณนำที่ ไม่สำมำรถระบุตัวเลขหรือจ ำ นวนเงิน                
ที่ชัดเจนได ้ 

 
 
 
 
 
 



 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในปีงบประมำณ          

พ.ศ. 256๓ พบว่ำมีควำมเสียงหรือโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่จ ำเป็นต้องด ำเนินกำร
บริหำร จัดกำรควำมเสี่ยง ดังนี้ 
ล ำดับที่ ควำมเสี่ยง แนวทำงกำรด ำเนินกำร กำรบริกำรจัดกำร 

1. เจ้ำหน้ำที่ ในหน่วยงำนยังขำดควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรใช้
อ ำนำจหน้ำที่ในควำมรับผิดชอบ ไม่เข้ำใจ
กฎ ระเบียบ กฎหมำย 

1.ประชำสัมพันธ์เผยแพร่
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ใน
เรื่องของกฎหมำย กฎ 
ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้องใน
เรื่องของผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
2.จัดท ำคู่มือในเรื่องกำร
ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

1.จัดท ำคู่มือกำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. ขำดจิตส ำนึ ก ใน เรื่ องกำรสั งคมแห่ ง
คุณธรรม 

1 . ส่ ง เ ส ริ ม  ป ลู ก ฝั ง
ค่ ำ นิ ย ม  จิ ต ส ำ นึ ก 
คุณธรรม จริยธรรม วินัย 
ให้กับเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับ 

1 . จั ด ท ำ โ ค ร งก ำ ร ใ ห้
ค ว ำ ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่  
บุคลกร 

3. เจ้ำหน้ำที่มำเข้ำประชุมไม่ตรงเวลำที่
ก ำหนด 

1.ประชำสัมพันธ์เผยแพร่
ค ว ำ ม รู้ ค ว ำ ม เ ข้ ำ ใ จ
เกี่ ย วกับ ระ เบี ยบกำร
ปฏิบัติรำชที่ดี 
 

1.จัดท ำคู่มือกำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
2.ด ำเนินกำรประกำศ
ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอปำกพะยูน เรื่อง      
อัตลักษณ์หน่วยงำน 

4. กำรน ำทรัพย์สินของรำชกำรมำใช้ในเรื่อง
ส่วนตัว เช่นกำรใช้อุปกรณ์ส ำนักงำนต่ำงๆ 
รถ ไฟฟ้ำ ซองจดหมำยรำชกำร ฯลฯ 

1.ประชำสัมพันธ์เผยแพร่
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ใน
เรื่องของกฎหมำย กฎ 
ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้องใน
เรื่องของผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
2.ก ำหนดมำตรกำรใน
กำรป้องกันกำรกำรน ำ
ทรัพย์สินของรำชกำรมำ
ใช้ในเรื่องส่วนตัว 

1.จัดท ำคู่มือกำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
2.ก ำหนดมำตรกำรใน
กำรป้องกันกำรกำรน ำ
ทรัพย์สินของรำชกำรมำ
ใช้ในเรื่องส่วนตัว 

 
 
 



 
 3.1 การบริหารจัดการ ตำมหลัก 4 ประกำรส ำหรับจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย  
 1. ปกป้องผลประโยชน์สำธำรณะ คือเจ้ำหน้ำที่ต้องตัดสินใจภำยในกรอบกฎหมำย และนโยบำย

ตำมขอบเขตหน้ำที่รับผิดชอบโดยไม่ให้มีผลประโยชน์ส่วนตนมำแทรกแซง  
 2. สนับสนุนควำมโปร่งใส และพร้อมรับผิด คือก ำหนดขั้นตอนกำรท ำงำนที่ชัดเจน และเปิดเผย

ให้ประชำชนทรำบ รวมถึงเปิดโอกำสให้ตรวจสอบ  
 3. ส่งเสริมควำมรับผิดชอบส่วนบุคคล และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำง คือเจ้ำหน้ำที่ต้องระบุ 

ผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติและจัดกำรกับเรื่องส่วนตัวเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหำให้มำกที่สุดโดยฝ่ำยบริหำร  ต้อง
รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรสร้ำงระบบป้องกันพร้อมก ำหนดนโยบำย  

 4. สร้ำงวัฒนธรรมองค์กร คือ ผู้บริหำรต้องสร้ำงสภำพแวดล้อมเชิงนโยบำยที่ช่วยสนับสนุนกำร 
ตัดสินใจในเวลำที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึน  

 3.2 แนวทางการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
 1. ปรับปรุงนโยบำย มำตรกำร ให้รัดกุม ชัดเจน ลดโอกำสที่จะใช้อ ำนำจเพ่ือประโยชน์        

ส่วนตน  
 2. ค่อยสังเกต ประเมินพฤติกรรมควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอย่ำงมีระบบในกรณี

ที่ม ีเหตุกำรณ์เกิดขึ้นอำจใช้ทั้งกำรติดตั้งกล้องวงจรปิด และกำรใช้สำยสืบภำยใน 
 3. ลดโอกำสกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิธีกำรสับเปลี่ยนหมุนเวียนงำนเพ่ือป้องกันกำร

รวมกลุ่มหรือ syndicate  
 4. ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้ำหน้ำที่ระดับบริหำรเนื่องจำกมีแนวโน้มที่จะเกิดผล ประโยชน์สูง  
 5. มีระบบพิจำรณำคัดเลือกผู้ท ำหน้ำที่ดูแลเรื่องกำรเงินทุกระดับเป็นพิเศษและควรให้ตรวจสอบ 

พฤติกรรม ร่ ำรวยผิดปกติ  
 6. ควรมีกำรศึกษำวิจัยอย่ำงแท้จริงในกลุ่มงำนที่มีปัญหำเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนสูง 
 7. ควรมีกำรทดสอบเรื่องควำมซื่อตรงของข้ำรำชกำร บุคลำกร ในหน่วยงำนเป็นครั้งครำว  
 8. ท ำกำรส ำรวจทัศนคติของประชำชน และผู้มำรับบริกำร เพ่ือประเมินผลกำรท ำงำนและกำร

คอร์รัปชั่น 
 
 

“พอเพียง  วินัย  สุจริต  จิตอาสา” 
 
 
 


