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หลักการและเหตุผล 
  การมีผลประโยชนทับซอน ถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่งเพราะเปนการแสวงหา
ประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมินตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอำนาจในตำแหนงหนาที่ไปแทรกแซง
การใชดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาท่ีของรัฐ จนทำใหเกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี
สาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ
ของสวนรวม และทำใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดย
ผลประโยชนที่สูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการความเปนธรรมใน
สังคม รวมถึงคุณคาอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแตระดับองคกรถึงระดับสังคมอยางไรก็ตาม ทามกลางผู
ที่จงใจกระทำความผิด ยังพบผูกระทำความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจำนวนมาก
จนนำไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องทุจรติหรือถูกลงโทษทางอาญา 

  ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม (Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของ
ปญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและ
อุปสรรคตอการพัฒนาประเทศอีกดวย 

  โรงพยาบาลขนอม ดำเนินการวิเคราะหความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที ่อาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน โดยวิเคราะหความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนตาม
มาตรฐาน  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เปนกรอบการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 

  การวิเคราะหความเส่ียง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเปนระบบในการบริหาร
ปจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำใหเกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานและอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

  ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณ หรือขอเท็จจริงที่บุคคล ไมวาจะเปนนักการเงิน
ขาราชการ พนักงานบริษัท หรือผูบริหารซึ่งมีอำนาจหนาที่ เจาหนาที่ของรัฐ ปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงหนาที่ ท่ี
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดขึ้นอยางรูตัว หรือไม
รูตัว ทั้งเจตนาและไมเจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไมจำกัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แต
รวมถึงผลประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิ การแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดำรงตำแหนงใน
องคกรตางๆ ท้ังในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการท่ีบุคคลผูมีอำนาจหนาท่ีตัดสินใจ ให
ญาติพี่นองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชน จากทางราชการโดยมิชอบ สงผล
ใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลัก ผลเสียจึงเกิดข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 2 - 
 

การวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเปนระบบ
ในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวมเปนสำคัญ อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ยิ่งมีสถานการณหรือสภาวการณ
ของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมมากเทาใด ก็ยิ่งมีโอกาสกอใหเกิด หรือนำไปสู
การทุจริตมากเทานั้น สามารถจำแนกความเสี่ยงออกเปน 4 ลักษณะ ดังนี้ 
  1. ดานกลยุทธ (Strategic Risk : S) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ แผน
ดำเนินงานที่นำไปปฏิบัติไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับปจจัยภายในและสภาพแวดลอมภายนอก อันสงผล
กระทบตอการบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ หรือสถานะขององคกร 
  2. ความเสี่ยงดานการดำเนินงาน (Operational Risk : O) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับ กระบวนการ อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
บุคลากรในการปฏิบัติงาน เปนตน 
  3. ความเสี ่ยงดานการเงิน (Financial Risk : F) คือ ความเสี่ยงที ่เกิดจากการเบิกจาย
งบประมาณ ไมเปนไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ไดรับไมสอดคลองกับสถานการณของภารกิจ
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปทำใหการจัดสรรไมเพียงพอ 
  4. ความเสี่ยงดานกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี ่ยวของ (Compliance Risk : C) หรือ 
(Event Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวของได หรือ 
กฎหมายท่ีมีอยูไมเหมาะสม หรือเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน 
  การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในดานตาง ๆ 
มาดำเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะชวยใหทราบถึงความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นสามารถกำหนด
มาตรการสำคัญเรงดวนเชิงรุกในการปองกันทุจริต การบริหารงานโปรงใส ตรวจสอบไดและการแกไขปญหา
การกระทำผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนปญหาสำคัญ นอกจากนี้ยังบรรลุเปาหมายตามนโยบายสำคัญเรงดวน
หรือภารกิจท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษอีกดวย 
 
  วัตถุประสงค 
  1. เพื่อสรางวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิดความคิด 
แยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
  2. เพ่ือแสดงความมุงม่ันในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
  3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ร ัฐ ไมใหเกิดการ
แสวงหาผลประโยชนสวนตัวในตำแหนงหนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย ใหยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม
เปนแบบอยางท่ีดี ยืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม ถูกกฎหมาย โปรงใส และตรวจสอบได 
  4. เพื่อสรางความเชื่อมั่นศรัทธา ตอการบริหารราชการแผนดินผูรับบริการสวนไดสวนเสีย
และประชาชน 
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การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
  วิเคราะหความเสี ่ยงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสที ่จะเกิด
ผลกระทบของความเสี่ยงตาง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ดำเนินการวิเคราะหและ
จัดลำดับความเสี่ยงโดยกำหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยง ดานผลประโยชน
ทับซอน ไดแก ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และ
ระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณนาที่ไมเหมาะสมระบุเปน
ตัวเลข หรือจำนวนท่ีชัดเจนได 
เกณฑระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) เชิงคุณภาพ  

ระดับโอกาสท่ีเกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนประจำ 
4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบอยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 
2 นอย มีโอกาสเกิดข้ึนนอยครั้ง 
1 นอยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนนอย 

 
เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ สงผลกระทบดานการดำเนินงาน  

ระดับโอกาสท่ีเกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยไมรายแรง 
3 ปานกลาง สรางบรรยายกาศในการทำงานท่ีไมเหมาะสม 
2 นอย สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง 
1 นอยมาก สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง 

 
ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 
  แสดงถึงระดับในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส x 
ผลกระทบ) กำหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังนี้ 

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

   
  ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ท่ีไดจากการ
พิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนและขอบเขต
ของระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 
  
 
 

ระดับความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตาง ๆ 
                           (Likelihood z x Impact) 
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ซ่ึงจัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพ้ืนท่ีเปน 4 สวน ใชเกณฑในการจัดแบง ดังนี้ 
 
ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด การแสดงสัญลักษณ 
ต่ำ (Low) 1-3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 

 
ปานกลาง (Medium) 4-8 คะแนน ยอมรับความเสี ่ยงแตมี

มาตรการควบคุมความ
เสี่ยง 

สีเหลือง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีสม 
 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลดและ
ประเมินซ้ำหรือโอน
ความเสี่ยง 

สีแดง 

 
ตารางระดับความเส่ียง (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 

     โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 
การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
  เม่ือพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว ใหนำผลท่ีไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบของความเสี่ยงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวากอใหเกิดระดับความเสี่ยงในระดับใดใน
ตารางงความเสี่ยง ซ่ึงจะทำใหทราบวามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดท่ีจะตองบริหารจัดการกอน  
  โรงพยาบาลขนอม จึงกำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จำนวน 4 ประเด็น
หลัก ซ่ึงสอดคลองกับการวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ไดแก 1.กระบวนการจัดซ้ือ จัดจาง 2.การเอ้ือประโยชนตอพวกพองในการจัดซ้ือจัดจาง 3.การเบิกคาตอบแทน 
4.การเบิกจายงบประมาณท่ีไมถูกตองตามระเบียบ 
 
 
 
 
 

คว
าม

รุน
แร

งข
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ผล
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ct
) 
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ตารางวิเคราะหความเสี ่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
โรงพยาบาลขนอม 

ประเด็น
ความเส่ียง 

ปจจัยเส่ียง วัตถุประสงค การประเมินความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 
โอกาส ผลกระทบ ระดับความ

เส่ียง 
ลำดับ

ความเส่ียง 
1. การจัดหา
พัสดุ 

การจัดหาพัสดุท่ีไม
เปนไปอยางโปรงใส
และประหยัด
งบประมาณของทาง
ราชการ 

เพื่อใหการจัดหาพัสดุภาครัฐ
โ ด ย ก า ร ซ ื ้ อ  จ  า ง  เ ช า 
แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอ่ืนใด
ให สอดคล องก ับประกาศ
ระเบียบหลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ 
และมต ิ คณะร ั ฐมนตร ี ท่ี
เกี่ยวของ รวมถึงดำเนินการ
ต าม เ กณฑ  ก า รป ร ะ เ มิน
คุณธรรมและความโปรงใสใน
การดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

5 5 25 
(สูงมาก) 

1 

2.  การเ อ้ือ
ประโยชนตอ
พวกพองใน
การจัดซ้ือจัด
จาง 

เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ
เอ้ือประโยชนตอพวก
พองในการจัดซ้ือจัด
จาง 

เพื่อใหการจัดซื้อ จัดจาง มี
ความโปรงใส มีการจัดหา
ตามระเบียบพัสดุและไมให
เกิดการเอ้ือประโยชนตอพวก
พองในการจัดซ้ือจัดจาง 

4 5 20 
(สูงมาก) 

2 

3. การเบิก
คาตอบแทน 

เบิกคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและใน
วันหยุดราชการไม
เปนไปตามระเบียบท่ี
เก่ียวของ 

เพื่อใหเบิกคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค าตอบแทนเจ าหน าท ี ่ ท่ี
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น เป  น ไ ป ต า ม
ระเบียบที่เกี่ยวของไมใหเกิด
การแสวงหาผลประโยชน
สวนตัวในตำแหนงหนาที่อัน
ม ิควรได ร ับโดยชอบด วย
กฎหมาย 

4 4 16 
(สูงมาก) 

3 

4. การ
เบิกจาย
งบประมาณ
ท่ีไมถูกตอง
ตามระเบียบ 

การเบิกจายนั้น ไม
รับรองสำเนาเอกสาร
เบิกจาย การเบิกจาย
คาตอบแทนเสี่ยงภัย
เวลาปฏิบัติงานไม
สัมพันธกับการ
ปฏิบัติงานจริง 

เ พ ื ่ อ ใ ห  ก า ร เ บ ิ ก จ  า ย
งบประมาณถ ู กต  อ งตาม
ระเบ ียบ ม ีความโปร  ง ใส
ตรวจสอบได  

4 3 12 
(สูง) 

3 
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จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) สามารถสรุปวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
ดานผลประโยชนทับซอนไดดังนี้ 
การจัดหาพัสด ุ ลำดับท่ี 1 (สูงมาก = 25 คะแนน) 
การเอ้ือประโยชนตอพวกพองในการจัดซ้ือจัดจาง ลำดับท่ี 2 (สูงมาก = 20 คะแนน) 
การเบิกคาตอบแทน ลำดับท่ี 3 (สูงมาก = 16 คะแนน) 
การเบิกจายงบประมาณท่ีไมถูกตองตามระเบียบ ลำดับท่ี 4 (สูง = 12 คะแนน) 

 
สรุปประเด็น 
  1. มาตรการสำคัญเรงดวนเชิงรุกในการปองกันการทุจริตการบริหารงานท่ีโปรงใส ตรวจสอบ
ไดและการแกไขปญหาการกระทำความผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนปญหาสำคัญ 4 ประเด็น คือ 
   (1) การจัดหาพัสดุ 
   (2) การเอ้ือประโยชนตอพวกพองในการจัดซ้ือจัดจาง 
   (3) การเบิกคาตอบแทน 
   (4) การเบิกจายงบประมาณท่ีไมถูกตองตามระเบียบ 
  2. นำประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนที่ไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงมา
จัดทำกรอบแนวทางปองกันผลประโยชนทับซอน เผยแพรใหเจาหนาที่ในสังกัดโรงพยาบาลขนอมทราบและใช
เปนแนวทางปฏิบัติตอไป 
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แบบรายงานการประเมินความเส่ียงปองกันผลประโยชนทับซอน 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงพยาบาลแวงนอย 

ช่ือแผนบริหารความเส่ียง 
เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 

การจัดซ้ือจัดจางและการจัดหาพัสดุ 

เหตุการณความเสีย่งเก่ียวกับ
ผลประโยชนทับซอน 
1. มีระเบียบกฎหมายท่ี
เก่ียวของคอนขางมากและมี
การปรบัเปลี่ยนระเบียบอยู
ตลอดเวลา 
2. กระบวนการจัดซ้ือจัดจางมี
หลายข้ันตอนโดยอาจมี
ผูปฏิบัติงานเพียงคนเดียวทำให
เกิดความผิดพลาดไดงาย 
3. ผูปฏิบัติงานมีความรูความ
เขาใจไมเพียงพอหรือมี
ประสบการณในการปฏบิัติงาน
นอย 
4. ผูปฏิบัติงานดวยความ
ประมาทเลินเลอ 
5. ผูปฏิบัติงานจงใจทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

1. จัดทำแผนการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู แกบุคลากร ผูปฏิบัติงานให
เขาใจระเบียบ ขอกฎหมายเรื่องการจัดซ้ือจัดจางและระเบียบ ขอ
กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของอยางสม่ำเสมอ เพ่ือใหการปฏิบัติงานถูกตอง
โปรงใส ตรวจสอบได 
2. กำหนดแผนอัตรากำลังใหมีผูปฏิบัติงานเพียงพอ 
3. หัวหนาหนวยงานตองควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผูปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบของกฎหมายอยางเครงครัด 
4. เสริมสรางคุณธรรมจรยิธรรม และการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบใหบุคคลากรในหนวยงาน เพ่ือไมใหเกิดการ
แสวงหาผลประโยชนสวนตนในตำแหนงหนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบดาน
กฎหมาย โดยการฝกอบรม การมอบนโยบายของผูบริหารและการ
เผยแพรกิจกรรมดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสรางจิตสำนึก
สุจริต 

ช่ือแผนบริหารความเส่ียง 
เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 

การจัดซ้ือจัดจางและการจัดหาพัสดุ 

เหตุการณความเสี่ยงเก่ียวกับ
ผลประโยชนทับซอน 
1. การควบคุม กำกับ ดูแล 
ตรวจสอบเรื่องการเบิกจาย
คาตอบแทนอาจเกิด
ขอผิดพลาดไมเปนไปตาม
ระเบียบขอกฎหมายท่ีกำหนด 
2. ผูปฏิบัติมีความรูคามเขาใจ
ระเบียบขอกฎหมายไมเพียงพอ
หรือมีประสบการณการทำงาน
นอย 
3. ผูปฏิบัติงานปฏิบัติการดวย
ความประมาทเลินเลอ 
4. ผูปฏิบัติงานจงใจทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

1. สรางความรูความเขาใจใหผูปฏิบัติงานเขาใจระเบียบ ขอกฎหมายท่ี
เก่ียวของ เพ่ือใหปฏิบัติงานถูกตองโปรงใสตรวจสอบได 
2. สรางองคความรู รวบรวมและสรุประเบียบ ขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ
เผยแพรใหผูปฏิบัติงานใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
3. หัวหนาหนวยงานตองควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผูปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบและขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือ
ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4. สงเสริมใหเกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม 
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ช่ือแผนบริหารความเส่ียง 
เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 

การจัดซ้ือจัดจางและการจัดหาพัสด ุ

เหตุการณความเสี่ยงเก่ียวกับ
ผลประโยชนทับซอน 
1. การปฏิบัต ิหนาที ่โดยเอ้ือ
ผลประโยชน แก ตนเองหรือ
บุคคลอ่ืน  
2. การละเวนการปฏิบัติหนาท่ี
กอใหเกิดความเสียหายแกทาง
ราชการ 

1. เผยแพรความรูและสรางความตระหนักรูในการปฏิบัติหนาที่ราชการ
โดยไมเปนประโยชนแกสวนตนหรือบุคคลอ่ืน 
2. หัวหนาหนวยงานตองควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให
เปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมายที่เก่ียวของ เพื่อปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
3. หากพบวามีการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ ตองมี
การดำเนินการทางวินัยและคดีอาญาแกเจาหนาท่ีผูนั้นในทันที 

 
 


