
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ 2561 มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจ้างใน

ปีงบประมาณ 2562   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 
 

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๕๙ มีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุก หน่วยงานเข้า ร่วมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Intergrity & Transparency 
Assessment : ITA ) เพื่อให้การด าเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นไปอย่างจริงจัง
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายนายกรัฐมนตรีและกระทรวงสาธารณสุข ท่ีมุ่งเน้นให้ทุก หน่วยในสังกัด
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ทุกหน่วยงาน โดยให้หน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุข จัดส่งข้อมูลตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ( Evidencebased Intergrity & 
Transparency Assessment ) ซึ่งการจัดท าข้อมูลตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA) มีการมุ่งเน้น
ในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนยัง ก าหนดเป็นค าถามใน
แบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA) ซึ่งเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานยังไม่มีความรู้ความ เข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคัญในเรื่องป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามท่ีนโยบายของรัฐบาล ท่ีอาจท า ให้การปฏิบัติงานตาม
หน้าท่ีมีความเส่ียงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ปัญหาอุปสรรค เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานมีความเส่ียงในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพราะเจ้าหน้าท่ี ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าท่ี แนวทางการแก้ปัญหา 1. เห็นควรจัดประชุมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ี
ในเรื่อง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน ผลประโยชน์ ทับซ้อน เพื่อให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานและป้องกนัความเส่ียงในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. เห็นจัดท าคู่มือบริหาร
จัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ให้เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน เพื่อให้ ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานและป้องกนัความเส่ียงในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน การวิเคราะห์ความเส่ียง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



การบริหารจัดการ ตามหลัก 4 ประการส าหรับจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย  

1. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ คือ เจ้าหน้าท่ีต้องตัดสินใจภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายตาม 
ขอบเขตหน้าท่ีรับผิดชอบโดยไม่ให้มีผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง  

2.สนับสนุนความโปร่งใส และพร้อมรับผิด คือ ก าหนดขั้นตอนการท างานท่ีชัดเจน และเปิดเผยให้ 
ประชาชนทราบ รวมถึงเปิดโอกาสให้ตรวจสอบ  

3.ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคล และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง คือ เจ้าหน้าท่ีต้องระบุ 
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติและจัดการกับเรื่องส่วนตัวเพื่อหลีกเล่ียงปัญหาให้มากท่ีสุดโดยฝ่ายบริหาร 
ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการสร้างระบบป้องกันพรอ้มก าหนดนโยบาย  

4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร คือ ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายท่ีช่วยสนับสนุนการ 
ตัดสินใจในเวลาท่ีมีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึน  

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปรากฏว่าการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี ้

1. งานภารกิจหลัก ได้แก่ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ การด าเนินการและให้บริการด้าน
การแพทย์และการสาธารณสุข การก ากับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
สาธารณสุขในเขตพื้นท่ีอ าเภอ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ งานพัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุข
ศึกษาและการส่ือสารสาธารณะด้านสุขภาพในพื้นท่ีอ าเภอ 

ผลการวิเคราะห์ : ไม่พบความเส่ียงของการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. งานภารกิจสนับสนุน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป (คน เงิน ของ) 

ผลการวิเคราะห์ :  
- การน ารถยนต์ราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว 
- การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น ปากกา น้ ายาลบค าผิด ปากกาเน้นค า 
- บุคลากรในหน่วยงาน ยังขาด ความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสท่ีเกิดจากความเส่ียง 

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก โอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง โอกาสเกิดขึ้นบาง 
2 น้อย โอกาสเกิดขึ้นน้อย 
1 น้อยมาก โอกาสเกิดขึ้นยาก 

 



เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ไล่ออก 
4 สูง ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ปลดออก 
3 ปานกลาง ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ลดเงินเดือน 
2 น้อย ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ตัดเงินเดือน 
1 น้อยมาก ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ภาคทัณฑ์ 

 
  เกณฑ์มาตรฐานระดับความเส่ียง ( Degree of Risk) 
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                                   โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
 

ระดับความเสี่ยง 
ยอมรับได้ ยอมรับไม่ได้ 

ต่ า ปานกลาง สูง สูงมาก 
 

 ระดับความเส่ียง คือการแสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเส่ียง โดยพิจารณาจากผลคูณ
ของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละสาเหตุ (โอกาส X 
ผลกระทบ) และน่ามาจัดระดับความส าคัญของความเส่ียง โดยมีการก าหนดแผนภูมิความเส่ียง ( Risk Profile) 
ดังนี ้
  
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง 
 
ระดับ ระดับความเส่ียง ช่วงคะแนนระดับ

ความเส่ียง 
การแสดงแถบสี มาตรการก าหนด 

4 สูงมาก 15-25  จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเส่ียงมี
มาตรการลด และประเมินซ้ าหรือ
ถ่ายโอนความเส่ียง 

3 เส่ียงสูง 9-14  จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเส่ียง
และมีมาตรการลดความเส่ียง
เพื่อให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

2 ปานกลาง 4-8  ยอมรับความเส่ียง ควรมีมาตรการ
ควบคุมป้องกันไม่ให้ความเส่ียง
เคล่ือนย้ายไปอยู่ในระดับท่ียอมรับ
ไม่ได้ 

1 ต่ า 1-3  ยอมรับความเส่ียง ควรมีมาตรการ
ควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น 

 

การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 พบว่า มีความเส่ียงหรือโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีจ าเป็นต้องด าเนินการ
บริหารจัดการความเส่ียง ดังนี้ 
 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลประโยชน์ทับซ้อน  ประจ าปี พ.ศ.2561 
 

ล าดับ
ความเส่ียง 

ประเด็นความเส่ียง โอกาสและผลกระทบ มาตรการป้องกันความเส่ียง
ผลประโยชน์ทับซ้อน โอกาส ผลกระทบ ระดับความ

เส่ียง 
1 การน ารถยนต์

ราชการไปใช้ในกิจ
ธุระส่วนตัว 

4 2 6 - มีการควบคุมการใช้งานและ
การเบิกจ่าย โดยก าชับ
เจ้าหน้าท่ีให้ลงบันทึกการใช้
รถยนต์อย่างเคร่งครัดและ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุก
ครั้ง 

2 การน าทรัพย์สินของ
ทางราชการไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว 
เช่น ปากกา น้ ายาลบ
ค าผิด ปากกาเน้นค า 

4 1 4 - มีการท าทะเบียนควบคุม
การใช้งานและการเบิกจ่าย
อย่างเคร่งครัด      

 

 

 

 



3 บุคลากรในหน่วยงาน 
ยังขาด ความรู้ ความ
เข้าใจท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน 

2 2 2 - จัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
- ปรับปรุงคู่มือผลประโยชน์
ทับซ้อนให้มีความรวบรัดและ
เข้าใจง่ายพร้อมเผยแพร่แก่
บุคลากรในสังกัด 
- ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนแก่บุคลากรในสังกัด 

 

แนวทางการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

1. ปรับปรุงนโยบาย มาตรการ ให้รัดกุม ชัดเจน ลดโอกาสท่ีจะใช้อ านาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน 

2. ค่อยสังเกต ประเมินพฤติกรรมความเส่ียงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีระบบในกรณีท่ีมี 
เหตุการณ์เกิดขึ้นอาจใช้ท้ังการติดต้ังกล้องวงจรปิด และการใช้สายสืบภายใน  

3. ลดโอกาสการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิธีการสับเปล่ียนหมุนเวียนงานเพื่อป้องกนัการ รวมกลุ่มหรือ 
syndicate  

4. ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีระดับบริหารเนื่องจากมีแนวโน้มท่ีจะเกิดผลประโยชน์สูง  

5. มีระบบพิจารณาคัดเลือกผู้ท าหน้าท่ีดูแลเรื่องการเงินทุกระดับเป็นพิเศษและควรให้ตรวจสอบ พฤติกรรม
ร่ ารวยผิดปกติ  

6. ควรมีการทดสอบเรื่องความซื่อตรงของข้าราชการ บุคลากร ในหน่วยงานเป็นครั้งคราว  

7. ท าการส ารวจทัศนคติของประชาชน และผู้มารับบริการ เพื่อประเมินผลการท างานและการ คอร์รัปช่ัน 


