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(ก) 

คํานํา 

  

     สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ไดดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยง 

เก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน โดยวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจจะ

เกิด ผลประโยชนซอนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Tread way Commission) เพ่ือกําหนดมาตรการสําคัญเรงดวนเชิงรุกในการปองกันการทุจริต การบริหารงาน

ท่ีโปรงใส ตรวจสอบได และแกไขปญหาการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนปญหาสําคัญและพบบอย 

นอกจากนี้ ยังหา ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน มากําหนดเปนคูมือปองกัน

ผลประโยชนทับซอนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูงา จังหวัดนครราชสีมา  

   

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ 
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บทท่ี 1 บทนํา 

 

หลักการและเหตุผล  

  

     การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหา 

ผลประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ีไป

แทรกแซง การใชดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาท่ีรัฐ จนทําใหเกิดการละท้ิงคุณธรรมในการ

ปฏิบัติหนาท่ี สาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลางและความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชน

สาธารณะของ สวนรวม และทําใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป 

โดยผลประโยชนท่ี สูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรม

ในสังคม รวมถึงคุณคา อ่ืนๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตต้ังแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตาม

ทามกลางผูท่ีจงใจกระทํา ความผิด ยังพบผูกระทําความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูดังกลาวอีก เปน

จํานวนมาก จนนําไปสูการถูก กลาวหาเรียนรองเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน หรือ

ความขัดแยงกันระหวาง ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict of interest : COI) เปน

ประเด็นปญหาทางการบริหาร ภาครัฐในปจจุบันท่ีเปนบอเกิดของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในระดับท่ี

รุนแรงข้ึน และยังสะทอนปญหาการ ขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ อีกดวย    

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง ไดดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการ ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด

ผลประโยชนทับซอน โดยวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน ทับซอนตาม

มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread Way Commission ) 

เปนกรอบการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน การวิเคราะหความเสี่ยง หมายถึง 

กระบวนการวเิคราะหความเสี่ยงท่ีเปนระบบในการบริหารปจจัยควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือลดมูลเหตุ

ของ โอกาสท่ีจะทําใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน  หมายถึง 

สภาวการณ หรือ ขอเท็จจริงท่ีบุคคลไมวาจะเปนนักการเมือง ขาราชการ พนักงานบริษัท หรือผูบริหารซ่ึงมี

อํานาจหนาท่ีเจาหนาท่ี ของรัฐ ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงหนาท่ีท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอ

ประโยชนสวนรวม ซ่ึงการ กระทํานั้นอาจจะเกิดข้ึนอยางรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนา  และไมเจตนา  และมี

รูปแบบท่ีหลากหลายไมจํากัดอยูใน รูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น  แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมใชใน

รูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได  อาทิ การ แตงต้ังพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ ท้ังในหนวยงาน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัดหรือ การท่ีบุคคลผูมีอํานาจหนาท่ีตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทท่ีตนมี

สวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือ ผลประโยชน จากทางราชการโดยมิชอบ สงผลใหบุคคลนั้นขาดการ

ตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน สวนตนเปนหลัก ผลเสียจึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระทํา

แบบนี้เปนการกระทําท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ   
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     การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะหความ 

เสี่ยงท่ีเปนระบบในการบริหารปจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทําให

เกิด ความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวน

ตนและ ผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต  กลาวคือ ยิ่งมี

สถานการณหรือ สภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมมากเทาใด ก็ยิ่ง

มีโอกาสกอใหเกิดหรือ นําไปสูการทุจริตมากเทานั้น  

 สามารถจําแนกความเส่ียงออกเปน 4 ลักษณะ ดังนี้  

 1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเปาหมายและ 

พันธกิจในภาพรวมท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกท่ีสงผลตอกลยุทธท่ี

กําหนด ไวและปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสม รวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบายเปาหมาย              

กลยุทธ โครงสรางองคกร ภาวการณแขงขัน ทรัพยากรและสภาพแวดลอม อันสงผลกระทบตอวัตถุประสงค

หรือเปาหมาย ขององคกร   

 2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk : O) เก่ียวของกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององคกร/ 

กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูล สงผลตอประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล ในการดําเนินโครงการ  

 3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : F ) เปนความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณและ 

การเงิน เชน การบริหารการเงินท่ีไมถูกตอง ทําใหขาดประสิทธิภาพ และไมทันตอสถานการณ หรือเปนความ

เสี่ยง ท่ีเก่ียวของกับการเงินขององคกร เชน การประมาณการงบประมาณไมเพียงพอ และไมสอดคลองกับ

ข้ันตอนการ ดําเนินการ เปนตน เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูล การวิเคราะห การวางแผน การควบคุม และ

การจัดทํารายงาน เพ่ือนํามาใชในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกลาว  

 4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C ) เก่ียวของกับการ 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยง เนื่องจากความไมชัดเจน ความไม

ทันสมัย หรือความไมครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญา                    

การรางสัญญาท่ีไม ครอบคลุมการดําเนินงาน  

 การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในดานตางๆ                        

มาดําเนินการ วิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of  Sponsoring Organizations of 

the Tread way Commission ) และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนนี้ จะชวยใหสํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอโนนสูง ทราบถึง ความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึน  สามารถกําหนดมาตรการ

สําคัญเรงดวนเชิงรุกในการปองกันการ ทุจริต การบริหารงานท่ีโปรงใส  ตรวจสอบได  และการแกไขปญหา
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การกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปน ปญหาสําคัญและพบบอย นอกจากนี้ยังบรรลุเปาหมายตามนโยบาย

สําคัญเรงดวนหรือภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย เปนพิเศษ (Agenda Based) อีกดวย  

 

วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือสรางสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิดความคิด 

แยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  

 2. เพ่ือแสดงความมุงม่ันในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล  

 3. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ีรัฐ ไมใหเกิดการแสวงหา 

ผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย ใหยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมเปน 

แบบอยางท่ีดียืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม ถูกกฎหมาย โปรงใส และตรวจสอบได   

 4. เพ่ือสรางความเชื่อม่ันศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสียและ 

ประชาชน  
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บทท่ี 2 การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 

  

2.1 การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  

  

     การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบ

ของ ความเสี่ยงตางๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะหและจัดลําดับ

ความ เสี่ยง โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยง ดานผลประโยชนทับ

ซอน ไดแก โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับ

ความ เสี่ยง ท้ังนี้ กําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณนา ท่ีไมสามารถระบุเปนตัวเลข

หรือ จํานวนท่ีชัดเจนได  

  

เกณฑระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (likelihood) เชิงคุณภาพ  

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเปนประจํา 
4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบอยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 
2 นอย มีโอกาสเกิดข้ึนนอยครั้ง 
1 นอยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 

 เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ท่ีสงผลกระทบดานการดําเนินงาน 

(บุคลากร)  

ระดับ ผลกระทบ (Impact) คําอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง 
3 ปานกลาง สรางบรรยากาศในการทํางานท่ีไมเหมาะสม 
2 นอย สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง 
1 นอยมาก สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาผล 

คูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ 

ความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) กําหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังนี้ 

 

ระดับ ระดับความเส่ียง ชวงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)  15 – 25 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 2 9 – 14 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4 – 8 คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ํา (Low Risk : L) 1 – 3 คะแนน 

 

ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ท่ีไดจากการพิจารณาจัด

ระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (likelihood) และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี  

 

ระดับความเส่ียง =             โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ X ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ       
                                                            (likelihood X Impact) 
 
 

ซ่ึงจัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงความเปน Risk Profile แบงพ้ืนท่ีเปน 4 สวน (4 Quadrant) ใชเกณฑ 

ในการจัดแบงดังนี้ 

 

ระดับความเส่ียง คะแนนระดับความ
เส่ียง 

มาตรการกําหนด แสดงสี
สัญลักษณ 

ต่ํา (Low Risk : L)  1 – 3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง  สีเขียว 
ปานกลาง (Moderate Risk : M)  
 

4 – 8 คะแนน 
 

ยอมรับความเสี่ยง แตมีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง  

สีเหลือง 

เสี่ยงสูง (High Risk : H)  9 – 14 คะแนน มีมาตรลดความเสี่ยง  สีสม 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme Risk : E)  
 

15 – 25 คะแนน 
 

มีมาตรการลดและประเมินซํ้า หรือถาย
โอนความเสี่ยง  
 

สีแดง 

 

 



9 
 

 
2.2 การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง  

  เม่ือพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีเหตุการณ (likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) ของแต ละปจจัยเสี่ยงแลวนําผลท่ีไดพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง และ

ผลกระทบของความ เสี่ยงตอกิจกรรม หรือ ภารกิจของหนวยงานวากอใหเกิดระดับความเสี่ยงในระดับใดใน

ตารางความเสี่ยง ซ่ึงจะทําใหทราบวามีความเสี่ยงใด เปนความเสี่ยงสูงสุดท่ีจะตองบริหารจัดการกอน 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงกําหนดความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน จํานวน 3 ประเด็น

หลัก ท่ีพบการกระทําผิดวินัยขาราชการพลเรือนท่ีไดจากการรองเรียน กลาวโทษ ประกอบดวย  

 (1) ละท้ิง ทอดท้ิงหนาท่ีราชการ   

 (2) เบียดบังเงินหรือทรัพยสินของทางราชการไปเปนของตนเองโดยทุจริต   

 (3) การเบิกคาตอบแทนเกินสิทธิ์ท่ีควรจะไดรับ  

 ซ่ึงท้ัง 3 ประเด็น ตั้งแต ปงบประมาณ พ.ศ.2558 ถึง ปงบประมาณ พ.ศ.256๔  สํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอโนนสูง ไมปรากฏมีขาราชการพลเรือนถูกรองเรียนและกลาวโทษใน 3 ประเด็นดังกลาว 
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ปงบประมาณ 
 

ละท้ิง ทอดท้ิงหนาท่ี
ราชการ 

เบียดบังเงินหรือทรัพยสิน ของ
ทางราชการไปเปนของ ตนเอง

โดยทุจริต 
 

การเบิกคาตอบแทนเกิน
สิทธิ์ ท่ีควรจะไดรับ 

2558 0 0 0 
2559 0 0 0 
2560 0 0 0 
2561 0 0 0 
2562 0 0 0 
๒๕๖๓ 0 0 0 
๒๕๖๔ 0 0 0 
รวม 0 0 0 
ตาราง ท่ี 2 วิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง  

(Risk Assessment for Conflict of Interest)  

ประเด็นความ
เสี่ยง 

ปจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค 

การประเมินความเสี่ยงดานผลประโยชน
ทับซอน 

โอกาส 
ผลกระ

ทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ลําดับ
ความ
เสี่ยง 

ละท้ิงทอดท้ิง 
หนาท่ีราชการ 

-ขาดราชการโดยไม มีการ
ลาตาม ระเบียบของทาง 
ราชการ  
-มาสาย กลับกอน เวลา
ราชการ 

-เพ่ือใหเจาหนาท่ี อุทิศเวลา
ของตน ใหแกทางราชการ 
ไมขาดราชการหรือ ละท้ิง
หนาท่ีราชการ 

๒ ๑ 2 
ระดับต่ํา 

๑ 

เบียดบังเงิน หรือ 
ทรัพยสินของทาง 
ราชการไปเปน
ของตนเองโดย 
ทุจริต  
 

-เจาหนาท่ีผูมีหนาท่ี ทํา 
จัดการหรือ รักษาทรัพย
ของ ทางราชการเบียดบัง
ทรัพยสินเปนของตนเอง
โดยทุจริต  
 

-เพ่ือปองกันไมให เจาหนาที
กระทําการทุจริตโดยอาศัย 
โอกาสท่ีตนมีอํานาจ หนาท่ี
เบียดบังทรัพยสินของทาง 
ราชการ  
 

2 1 2 
ระดับต่ํา 

๒ 

การเบิก
คาตอบแทนเกิน
สิทธิ์ท่ีควรจะ
ไดรับ 

-จายคาตอบแทนให 
เจาหนาท่ีเกินสิทธิ์ท่ี จะ
ไดรับโดยไมเปนไปตาม
ระเบียบ ของทางราชการ 

-เพ่ือใหการเบิกคาตอบแทน
การ ปฏิบัติงานนอกเวลา 
ราชการและใน
วันหยุดราชการและ 
คาตอบแทนอ่ืนๆ ถูกตอง
ตามระเบียบ ทางราชการ  

1 1 1 
ระดับต่ํา 

3 
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จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ท่ีไดรับจากการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญ ของความ

เสี่ยงผลประโยชนทับซอน สามารถสรุปวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงดาน 

ผลประโยชนทับซอนตามตารางท่ี 3  

 

ตารางท่ี 3 การวิเคราะหความเส่ียงและจัดลําดับความสําคัญของความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 

 

ผลการวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน จัดลําดับความสําคัญของความเส่ียง 
๑. ละท้ิง ทอดท้ิงหนาท่ีราชการ ลําดับท่ี 1 ( ระดับต่ํา = ๒ คะแนน) 
๒. เบียดบังเงินหรือทรัพยสินของทางราชการไปเปนของ 
ตนเองโดยทุจริต  

ลําดับท่ี ๒ ( ระดับต่ํา = ๒ คะแนน) 

๓. การเบิกคาตอบแทนเกินสิทธิ์ท่ีควรจะไดรับ ลําดับท่ี ๓ ( ระดับต่ํา = ๑ คะแนน) 
 

 จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงดาน ผลประโยชน

ทับซอนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง ผลปรากฏวามีความเสี่ยงในเรื่องละท้ิง ทอดท้ิงหนาท่ีราชการ ใน

ระดับต่ํา การเบียดบังเงินหรือทรัพยสินของทางราชการไปเปนของตนเองโดยทุจริตในระดับต่ํา การเบิก

คาตอบแทนเกินสิทธิ์ท่ีควรจะไดรับ ในระดับต่ํา  จึงไดนําผลความเสี่ยงมากําหนดมาตรการ วิธีการเพ่ือควบคุม

ปองกันหรือลดความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน โดยออกประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง           

เพ่ือปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานใหกับหนวยงานในสังกัดทุกแหง ไดแก สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ                 

โนนสูง  และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุกแหง ถือปฏิบัติอยางเครงครัดดังนี้   
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บทท่ี 3   

มาตรการ แนวทาง เพ่ือปรับปรุงข้ันตอนในการปองกันผลประโยชนทับซอน ป 256๕ 

  มาตรการ แนวทาง แผนปองกันการเกิดประโยชนทับซอนและคูมือปองกันผลประโยชนทับ

ซอนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง เพ่ือใหเปนไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงาน ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) โดยไดมีการกําหนด

แนวทางมาตรการ เพ่ือปรับปรุงข้ันตอนและไดประกาศใหหนวยงานปฏิบัติ ดังนี้   

1.ดัชนีความโปรงใส   

(1) การใหเปดเผยและเขาถึงขอมูล   

 1.1 มีการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจําปงบประมาณท่ีผานมาและนําผลการวิเคราะหมาใชใน 

การปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจางและทําแผนจัดซ้ือจัดจางในปปจจุบัน   

 1.2 การเผยแพรขอมูลเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง บน website ของหนวยงาน   

 - ใหมีการประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางภายในระยะเวลา 30 วันทําการหลังจากวันท่ี

ไดรับ การจัดสรรงบประมาณ โดยมีการเผยแพรขอมูลอยางเปนระบบโดยมีองคประกอบ คือ 1.ชื่อโครงการ 

2. งบประมาณ 3.ผูซ้ือซอง 4.ผูยื่นซอง 5.ผูไดรับการคัดเลือก   

 - ใหมีการประกาศเผยแพรการจัดซ้ือจัดจางแตละโครงการลวงหนาไมนอยกวาระยะเวลาตามท่ี

กฎหมาย กําหนด   

 - ใหมีการประกาศเผยแพรหลักเกณฑในการพิจารณาการคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจางแตละ 

โครงการ   

 - ใหมีการประกาศเผยแพรวิธีการคํานวณราคากลางแตละโครงการ   

 - ใหมีการเผยแพรรายชื่อผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจัดซ้ือจัดจางแตละโครงการ   

 - ใหมีการประกาศเผยแพรการจัดซ้ือจัดจางแตละโครงการพรอมระบุวิธีการจัดซ้ือจัดจางและเหตุผลท่ี

ใชใน การตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจาง   

(2) การให เปดเผยและการเขาถึงหนวยงาน   

 ใหทุกหนวยงานใหและเปดเผยขอมูล บทบาทภารกิจ ของหนวยงาน โดยเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวน

เสีย เขาถึงขอมูลของหนวยงานไดหลากหลายชองทางและขอมูลนั้นตองมีความถูกตอง ครบถวนเปนปจจุบัน 

และ เผยแพรอยางตรงไปตรงมาไมมีการบิดเบือนขอมูล ดังนี้   

 -  มีหนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการของหนวยงาน   

 -  มีสื่อประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทอํานาจหนาท่ีของหนวยงานและแสดงขอมูลผลการดําเนินงาน

ตาม บทบาทภารกิจท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซดของหนวยงานหรือสื่ออ่ืนๆ   
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 - มีระบบการใหขอมูลการดําเนินงานของหนวยงาน ผานหมายเลขโทรศัพทเฉพาะหรือระบบ                     

call center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจาหนาท่ีใหบริการขอมูล   

 - หนวยงานมีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับผลการดําเนินงานของหนวยงานอยางชัดเจน ถูกตอง 

ครบถวน สมบูรณและปรับปรุงขอมูลเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยเจาหนาท่ีของหนวยงานปฏิบัติงานดวยความ

โปรงใส ไมปดบัง หรือบิดเบือนขอมูล  

 (3) การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย   

 3.1 การมีสวนรวมในการดําเนินการ    

 - เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นจัดทําและดําเนินการ 

เก่ียวกับแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหนวยงาน    

     - เปดโอกาสใหประชาชน ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย แสดงความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานของ 

เจาหนาท่ีหรือการดําเนินงานของหนวยงานและติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงาน   

 3.2 การจัดการเรื่องรองเรียน    

 - มีการกําหนดชองทางการรองเรียนและข้ันตอน/กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน   

 - มีการกําหนด หนวยงานหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน และกระบวนการรับเรื่องรองเรียน

และชองทางการรับเรื่อง รองเรียนและประชาสัมพันธการรับเรื่องรองเรียนใหประชาชนไดทราบอยางชัดเจน 

 - มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ 

พรอมท้ังมีการรายงานสรุปผลการดําเนินการรองเรียนและปญหาอุปสรรคแนวทางการแกไขและเผยแพรให 

สาธารณชนทราบชัดเจน   

2.ดัชนีความพรอมรับผิด   

 (1) ความพรอมรับผิดในการปฏิบัติงาน    

 - สงเสริม กํากับ ติดตาม สรางระบบคุณธรรมเพ่ือใหเจาหนาท่ีของหนวยงานปฏิบัติงานดวยความ เต็ม

ใจ กระตือรือรน เต็มความสามารถโดยมุงผลสําเร็จของงานใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหนาท่ี 

ความรับผิดชอบมากกวาทําธุระสวนตัวในเวลาปฏิบัติงาน และมีสวนรวมในความรับผิดชอบเม่ือหนวยงานเกิด 

ความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน    

  - หนวยงานมีมาตรการท่ีเหมาะสมในการจัดการกับเจาหนาท่ีท่ีไมมีความรับผิดชอบตอการ ปฏิบัติงาน

ตามภารกิจหนาท่ีและความรับผิดชอบ    
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(2) ความพรอมรับผิดชอบในการบริหารงาน    

 - ผูบริหารของหนวยงานพรอมท่ีจะแสดงความรับผิดชอบหากงานนั้นสงผลกระทบและเกิดความ 

เสียหายตอสังคมโดยรวม    

 

(3) เจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน    

 - ผูบริหารของหนวยงานมีการแสดงเจตจํานงวาจะบริหารดวยความซ่ือสัตยสุจริตตอเจาหนาท่ีใน 

หนวยงาน    

 - ผูบริหารกําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาหนวยงานใหมี 

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐในแตละดาน    

 ก. ดานความโปรงใส    

 ข. ดานความพรอมรับผิด    

 ค. ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน    

 ง. ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร  

 จ. ดานคุณธรรมการท างานในหนวยงาน  

 ฉ. ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน  

 - ผูบริหารของหนวยงานไดแสดงเจตจํานงสุจริตท่ีแนวแนวาจะมุงม่ันในการบริหารงานดวยความ 

ซ่ือสัตยสุจริต  

 - ผูบริหารของหนวยงานมีการสนับสนุนงบประมาณหรือดําเนินการเพ่ือใหเกิดความซ่ือสัตยสุจริต 

มากข้ึนในหนวยงาน  

 - ผูบริหารของหนวยงานมีภาพลักษณท่ียึดม่ันในความซ่ือสัตยสุจริตในการบริหารงาน   

 

3.ดัชนีปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  

   

 (1) การรับสินบน    

 - หามมิใหเจาหนาท่ีของหนวยงานรับสิ่งของ อํานวยความสะดวก ความบันเทิง หรือสิทธิหรือ 

ประโยชนอ่ืนใด จากผูตองการความสัมพันธท่ีดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต    

 - หามมิใหเจาหนาท่ีของหนวยงานมีการเรียกรับเงินหรือประโยชนจากผูอ่ืน   

  

 (2) การใชตําแหนงหนาท่ีในการเอ้ือประโยชน    

 - หามเจาหนาท่ีใชอํานาจหนาท่ีเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง    

 - หามเจาหนาท่ีมีสวนไดสวนเสียในสัญญาหรือสัมปทานใดๆ ของหนวยงาน   
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(3) ความปลอดจากทุจริตเชิงนโยบาย    

 - หามมิใหผูบริหารมีความเก่ียวของเชิงอุปถัมภหรือมีผลประโยชนกับคูสัญญาโครงการหรือ สัมปทาน

ใดๆ ท่ีทํากับหนวยงาน    

 - หามมิใหผูบริหาร กําหนดนโยบาย/ทิศทาง/การดําเนินการ/การอนุมัติตางๆหรือทําการ แทรกแซง 

การดําเนินงานของหนวยงาน เพ่ือกอใหเกิดประโยชนแกตนเองหรือกลุมใดกลุมหนึ่ง   

 

(4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร    

 (1) การสรางวัฒนธรรมสุจริตในหนวยงาน    

 1.1 การสืบทอดวัฒนธรรมและใหมีการถายทอดพฤติกรรมในการทํางานท่ีดีมีคุณธรรมและ ซ่ือสัตย

สุจริตใหแกกันอยูเสมอ    

 1.2 การไมทนตอการทุจริต ไมเพิกเฉยและพรอมท่ีจะดําเนินการเพ่ือใหเกิดการตรวจสอบในการ 

ทุจริตหากเกิดข้ึนในหนวยงาน    

 1.3 กดดันทางสังคมตอผูท่ีกระทําการทุจริตใหเกิดการอายและเกรงกลัวท่ีจะทุจริต    

 

 (2) การปองกันผลประโยชนทับซอน    

 - มีการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน    

 - มีการจัดทําคูมือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน  

 - มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรูภายในหนวยงานเพ่ือใหความรูเรื่องการปองกัน 

ผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ี  

 - มีการปรับปรุงข้ันตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน  

 (3) การปองกันและปราบปรามการทุจริต  

 3.1 มีแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

 - มีการวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ 

หนวยงานในปงบประมาณท่ีผานมา เพ่ือนํามาปรับแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน 

ปงบประมาณปจจุบนั  

 - มีผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน 

ปงบประมาณปจจุบนั ท่ีนาํไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมและยับยั้งการทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 3.2 การตรวจถวงดุลภายในหนวยงาน  

 - มีการรวมกลุมของเจาหนาท่ีในหนวยงานเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใส โดยมีกิจกกรมท่ีแสดงถึง 

ความพยามยามท่ีจะปรับปรุงการบริหารงานท่ีมีความโปรงใสยิ่งข้ึน  
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 - หนวยงานตรวจสอบภายในมีการดําเนินงานอยางอิสระไมถูกแทรกแซงจากผูบริหารหรือผูมี อํานาจ 

 - หนวยงานตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบยับยั้งหรือปองกันการทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 5.ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน  

 (1) มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน  

 1.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

 - มีคูมือหรือมาตรฐานปฏิบัติตามภารกิจหลัก  

 - มีการรายงานผลปฏิบัติตามภารกิจหลัก  

 - เจาหนาท่ีของหนวยงานมีการปฏิบัติตามระเบียบข้ันตอนอยางเครงครัด เปนมาตรฐานและยึด หลัก

ความถูกตอง  

 1.2 ความเปนธรรมในการบริหารงาน 

  - มีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและระยะเวลาในการดําเนินการใหผูรับบริการ 

หรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน  

 - มีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนหนาท่ีตามภารกิจหลัก  

 - เจาหนาท่ีของหนวยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเปนธรรม เทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ  

 (2) คุณธรรมในการบริหารงาน  

 2.1 การบริหารบุคคล  

 - กระบวนการคัดเลือก บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย เลื่อนระดับ การพิจารณาความดีความชอบหรือ การให

สิทธิประโยชนตางๆ ในหนวยงาน ไมมีการยึดโยงกับระบบอุปถัมภ เสนสายหรือผลประโยชนอ่ืนๆ แอบแฝง  

 - หนวยงานมีระบบการธํารงรักษาความดี คนเกงและเสริมสรางแรงจูงใจใหกับเจาหนาท่ีในหนวย 

ปฏิบัติงานใหกับหนวยงานดวยความจงรักภักดี  

 - หนวยงานมีระบบการพัฒนาบุคลากร การคัดเลือกผูเขารับการอบรม การสัมมนา การศึกษาดู งาน 

การใหทุนการศึกษา อยางโปรงใส เปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ  

 2.2 การบริหารงบประมาณ  

 - มีระบบใชจายงบประมาณอยางโปรงใสและตรวจสอบได  

 - ไมมีการรายงานการใชเงินท่ีเปนเท็จ เชน คาลวงเวลา คาเดินทาง คาวัสดุและอุปกรณตางๆ –

หนวยงานใชจายเงินงบประมาณตามความจําเปนและเกิดความคุมคาสูงสุด  
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 (3) คุณธรรมในการมอบหมายงาน  

 - ผูบริหารและหัวหนางานไมมีพฤติกรรมสั่งงานในเรื่องท่ีเก่ียวกับธุระสวนตัว  

 - ผูบริหารและหัวหนางานมีการมอบหมายงานตอผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และ

มีการอธิบายรายละเอียดของงาน กําหนดเปาหมาย ติดตาม ใหคําแนะนําและรวมแกไขปญหาในงาน ท่ีไดรับ

มอบหมายใหผูใตบังคับบัญชาเสมอ  

 (4) การบริหารสภาพแวดลอมในการทํางาน  

 -หนวยงานมีความพรอมดานสถานท่ีและอุปกรณสนับสนุนการปฏิบัติงาน  

  

************************************************** 

 


