
สรุปการประชุม 
ผลการวิเคราะหความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว 

ประจำปพ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จำนวน 4 ประเด็น
หลัก ดังน้ี 
 1. กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ 
   2. การใชอำนาจหนาที่เรียกรับผลประโยชน 
   3. การเบิกจายงบประมาณที่ไมถูกตองตามระเบียบ 
   4. การเอ้ือประโยชนตอพวกพองในการจัดซื้อจัดจาง 
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว จึงนำผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ 
ของความเสี่ยงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวา กอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง 
ซึ่งจะทำใหทราบวามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดที่จะตองบริหารจัดการกอน 
 

ลำดับ ปจจัยความเสีย่งในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 

ลำดับ 

ความเสี่ยง 

1 กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ 5 5 25 (1) 

2 การใชอำนาจหนาที่เรียกรับผลประโยชน 3 5 15 (2) 

3 การเบิกจายงบประมาณที่ไมถกูตองตามระเบียบ 3 4 12 (3) 

4 การเอ้ือประโยชนตอพวกพองในการจัดซื้อจัดจาง 2 4 8 (4) 

 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
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  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
ดานผลประโยชนทับซอนสามารถสรุปการวิเคราะหความเสี ่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี ่ยงดาน
ผลประโยชนทับซอนไดดังน้ี 
ผลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคญัของความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

ผลการวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน จัดลำดับความสำคญัของความเสี่ยง 
กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ ลำดับ 1 (สูงมาก = 25คะแนน) 
การใชอำนาจหนาที่เรียกรับผลประโยชน ลำดับ 2 (สูงมาก = 15คะแนน) 
การเบิกจายงบประมาณที่ไมถกูตองตามระเบียบ ลำดับ 3 (สูง = 12คะแนน) 
การเอ้ือประโยชนตอพวกพองในการจัดซื้อจัดจาง ลำดับ 4 (ปานกลาง = 8คะแนน) 
 

 จากตารางวิเคราะหความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเปน3ระดับคือสูงมากสูงและปานกลาง
โดยสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว ประจำปงบประมาณ  2562  มีดังน้ี 
 

ระดับความเสีย่ง มาตรการกำหนด ปจจัยความเสีย่ง 
เ     เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จำเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง 

มีมาตรการลด และประเมินซำ้ หรือถาย
โอนความเสี่ยง 
 

- กระบวนการจัดซื้อจัดจาง 
ไมเปนไปตามระเบียบ 
- การใชอำนาจหนาที่เรียกรบั
ผลประโยชน 

       เสี่ยงสูง (High) จำเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได 

- การเบิกจายงบประมาณ 
ที่ไมถูกตองตามระเบียบ 

 ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยงแตมีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง 

- การเอ้ือประโยชนตอพวกพอง 
ในการจัดซื้อจดัจาง 

ต่ำ  (Low) - - 
 

 

 
 



 

คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว 
ที่ 2/2564 

เรื่อง  แตงต้ังคณะทำงานรายงานวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

                                         ....................................................................     

ดวย  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว  ใหจัดทำรายงานวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชนทับซอนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหลมเกา  เพื่อวิเคราะหความเสี่ยงการดำเนินการภายใต
โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเปนไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร  ประเด็นการปองกัน  ปราบปรามการทุจริต  และประพฤติมิชอบ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใตแนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบดวย 1) สรางจิตสำนึกและปลูกฝงความซื่อสัตย
สุจริต 2) สรางกลไกปองกันการทุจริต และ 3) เสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว   จึงแตงตั้งคณะทำงานจัดแผนปฏิบัติการปองกัน และปราบปรามการ
ทุจริต  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อเปนการรองรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงาน  (ITA)  จึงแตงต้ังคณะทำงาน   ประกอบดวย 
  1.นางสาวจินตนา   กีเกียง  ผูชวยสาธารณสุขอำเภอหลมเกา              ประธานคณะทำงาน 
  2.นายเสถียรพงษ   แกวจิตร  เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชำนายงาน           คณะทำงาน 
 3.นายนราธิป       โตมา       พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ            คณะทำงาน 
 4.นางสาวมนัญญา  ธรรมพณิตย  นักวิชาการสาธารณสุข                                 คณะทำงาน 
 5.นางสาวสกุณา    ขวัญพรม  นักวิชาการสาธารณสุข                คณะทำงาน 
 6.นายภัทรพล      บุญยวง  นักวิชาการสาธารณสุข                   คณะทำงาน/เลขานุการ 

  ใหคณะทำงานที่ไดรับการแตงตั้ง รวมกันจัดทำรายงานวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ                  
เกิดผลประโยชนทับซอน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว เพื ่อวิเคราะหความเสี ่ยงใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเปนไปตาม                    
แนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประเด็นการปองกัน ปราบปรามการทุจริต                      
และประพฤติมิชอบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ใหประสบผลสำเร็จตามความประสงค ของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว  และเพื ่อประโยชนส ูงส ุดของทางราชการ  หากมีป ญหาอุปสรรคใด ๆ ให                       
รายงานตอสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว ทราบทันท ี  

    ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

     สั่ง ณ วันที่  3  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2564 

 

 
          (นายวัฒนศักด์ิ    จันทรแปลง) 
                             สาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว 
 


	ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

