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ค าน า 

   รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนฉบับนี้
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิจัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและ
เพ่ือให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิมีระบบบริหารความเสี่ยง    โดยมีการวิเคราะห์ตามมาตรฐาน 
COSO 2011( The Committee OrganiZations of the Tread Way Commission )เพ่ือก าหนด
มาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และการ
แก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังน าความ
เสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มาก าหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายองค์การตามยุทธศาสตร์/
แผนปฏิบัติการ และแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดและ เป้าหมายที่
ก าหนดไว้ และเป็นการส่งเสริมให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) และเกิด 
ประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงฉบับนี้ จะ
เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน บุคลากร ตลอดจนผู้สนใจเกี่ยวกับการด าเนินการบริหารความเสี่ยง  

  
             ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 
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การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์
ส่วนบุคคลโดย การละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระความเป็นกลางและความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ
ส่วนรวมและท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร,หน่วยงาน,สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์
ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการความเป็นธรรมในสังคม รวมถึง
คุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจ
กระท าความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตน าหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมากจน
น าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา 

   ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐใน ปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุม กระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ด้านดังนี้  
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมายและ

พันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนด
ไว้และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่าง นโยบายเป้าหมายกลยุทธ์
โครงสร้างองค์กรภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายขององค์กร  

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/
กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ  

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงินเช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมท าให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือ
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่
สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการ
ควบคุมและการจัดท ารายงาน    
เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 
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4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการ 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่
ทันสมัยหรือความไม่ ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญาการร่าง
สัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน  

          
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัยคือ  
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการ 

เปลี่ยนแปลง ระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง 
การควบคุมก ากับดูแลไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเป็นต้น  

2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
หรือสภาพการ แข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้น  

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการใดๆตามอ านาจหน้าที่เพ่ือประดยช์
ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจกรรมหรือการด าเนินการที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับตัวเองหรือพวก
พ้อง ท าให้การใช้อ านาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ โดยการกระท าท่ีเข้าข่าย
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรว่ม มีได้หลายรูปแบบไม่จ ากัดเฉพาะใน
รูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินด้วยทั้งนี้ John Langford และKenneth Kernaghan ได้จ าแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรว่ม ออกเป็น 7 รูปแบบและส านักงานป.ป.ช.ก าหนดเพ่ิมอีก 2 
รูปแบบ(รูปแบบที่ 8 และรูปแบบที่ 9) รวมทั้งสิ้น 9 รูปแบบไก้แก่ 

1.การรับผลประโยชน์ต่างๆและผลจากการรับผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจในการด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ 

2.การท าธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา 
3.การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์

จากที่เคยด ารงต าแหน่งในหน่วยงานนั้นหาประโยชน์จากหน่วยงาน 
4.การท างานพิเศษโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการสร้างความเชื่อถือ 
5.การรู้ข้อมูลภายในแล้วน าข้อมูลไปหาประโยชน์ให้กับตัวเองหรือผู้อ่ืน 
6.การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
7.การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง 
8.การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง(Nepotism) 
9.การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนจึง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่

เป็นระบบใน การบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท าให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญอันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือยิ่งมีสถานการณ์
หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วน ตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาส
ก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น  
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มา

ด าเนินการวิเคราะห์ ตามกรอบมาตรฐาน COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ ทราบถึงความความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่ เกิดข้ึนและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็น
เหตุท าให้             

1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ
ไม่เพียงพอ  

2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม  
3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถงึประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึด

มั่นในหลักธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิด
โอกาสการทุจริต และเพ่ือก าหนด มาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหา ส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
         
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด
แยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

๒. เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตัวใน ต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็น
แบบอย่างที่ดียืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้องเป็น ธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้  

๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชน 
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ส่วนที่ 2  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ ความ
เสี่ยง ต่าง ๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับความ
เสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์ การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับ
ความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจาก เป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข 
หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้  

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงปริมาณ  
 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

 
  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย
พิจารณา    จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact)ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้  
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
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 ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 
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ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณาจัด
ระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น 
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 

ระดับความเสี่ยง= โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

            5 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ
จัดแบ่งดังนี้ 
 
ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ า 
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการ

ควบคุมความเสี่ยง 
สีเหลือง 

ต่ า (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว       
 

ตารางระดับของความเสี่ยง (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 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 
 
  

ควา
ม

รุนแ
รง
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ผล
กระ
ทบ 
(Im
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) ของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 
  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้  
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
  - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะหาประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวก
พ้อง  
  - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือ 
มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค 
   - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทาง
ลบต่อผู้อื่นที่เก่ียวข้อง  
 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  - การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดท าบัญชีทางการเงิน  
  - การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ  
  - การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์  
  - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง  
  - การจัดหาพัสดุ – การจัดทาโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 
  - การเบิกค่าตอบแทน  
 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม  
  - สูญเสียงบประมาณ  
  - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วย
หน้าที่ 
  - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน  
 4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (1) การเสริมสร้างจิตสานึกให้บุคลากรของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ ไม่ยอมรับการทุจริตทุก
รูปแบบ เช่น  
  - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
  - เผยแพร่ค่านิยมต้านโกงให้แก่เจ้าหน้าที่ 
  - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่  
  - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี 
  (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น  
  - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
  - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  
  - การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง  
  - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ส่วนที่ 3 

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
  
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ ประจ าปีพ.ศ.2564 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิก าหนดความ
เสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 4 ด้าน ดังนี้  
 1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2. การจัดท าบัญชีทางการเงิน 
 3. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถราชการ  
 4. การจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา  
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของแต่ละ ปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบ ของความเสี่ยงต่อ กิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด
ในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามี ความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน  
 
   

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบฯ 5 4 20 (1) 
2 การจัดท าบัญชีทางการเงิน 3      5 15 (2) 
3 การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ส่วน

ตน เช่น การใช้รถราชการ 
3 4 2 (3) 

4 การจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุม
และสัมมนา 

2 4 8 (4) 
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แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
  

5     (1) 

4     (2) 

3   (4)  (3) 

2      

1      

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 
           

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์เสี่ยง จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง  สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง ได้ดังนี ้      

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนฯา ล าดับ 1 (สูงมาก = 20คะแนน) 
การจัดท าบัญชีทางการเงิน ล าดับ2 (สูงมาก = 15 คะแนน) 
การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ส่วนตน เช่น การ
ใช้รถราชการ 

ล าดับ3 (สูง = 12 คะแนน) 

การจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา ล าดับ4 (ปานกลาง = 8 คะแนน) 
             
จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับคือสูงมาก (Extreme) เสี่ยงสูง 
(High)และปานกลาง  โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัด
จ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ ประจ าปีงบประมาณ2564 มีดังนี ้
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ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
     เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 

มีมาตรการลดและประเมินซ้ าหรือถ่ายโอน
ความเสี่ยง 
 

1.ระเบียบปฏิบัติถูกละเลยจากการ
ขาดการก ากับติดตาม 
2.การเพิกเฉยต่อระเบียบของ
เจ้าหน้าที่ 
3.มีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานเนื่องจากลาออก
ราชการ 

      เสี่ยงสูง (High) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ 

1.ไม่มีการจ้างเจ้าหน้าที่การเงินใน
ส านักงานหน่วยงานมีเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขปฏิบัติงานแทน  
2.การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ไม่สามารถท าได้ตามแผน 

         ปานกลาง( Medium) 
 
 
 
 
 

มีแนวทางปฏิบัติ 1.เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
กรรมการ ยังไม่เข้าใจใน            
1.1พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการจัดหาพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560                           
1.2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 
 2. ยังไม่เข้าใจระบบการจัดซื้อ จัด
จ้าง การเตรียมเอกสาร และการ
ค านวณวันตรวจรับให้ตรงตาม
เงื่อนไขท่ีระบุ 
3 .การจัดซื้อจัดจ้างให้ตรงตาม
แผนฯ กรณีจัดซื้อนอกเหนือจาก
แผนฯ ให้ขอความเห็นชอบเป็น
ครั้งๆไป 

 

 

              
 
 
 



 
 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 



 
ค าสั่งส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 

ที ่    ๑๒    /๒๕๖๔ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

__________________ 
  ตามที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานซึ่งก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของหน่วยงาน และน ามาก าหนดเป็นคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ
เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและเพ่ือให้การด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม จึงขอแต่งตั้งคณะท างานบริหารความ
เสี่ยงประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ  ดังนี้  
 ๑.นายบัญญัติ  อรรคศรีวร สาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ ประธานกรรมการ 
 ๒.นางพรนิภา  ท้วมผึ้ง  ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ    กรรมการ 
 ๓.นายด ารงค์เดช  มั่นใจวงค์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน กรรมการ 
 ๔.นางธนิดา  มหาไม้   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    กรรมการ 
 ๕.นางไพรินทร์  ปาละปิน ผอ.รพ.สต.ห้วยยาบ     กรรมการ 
 ๖.นายธวัชชัย  ปูอุตรี  ผอ.รพ.สต.ห้วยไซ     กรรมการ 
 ๗.นางพิสมัย   ไชยประสพ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    กรรมการ 
   ๘.นางสุจิตรา  ปิ่นกุมภีร์    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
  
บทบาทหน้าที่ 
       ๑.  วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติงาน 
                  ๒. จัดท ารางานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเด็นปัญหา/อุปสรรค /การแก้ไขปรับปรุง 
       ๓. รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บังคับบัญฃาประจ าปีงบประมาณ   
 
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    สั่ง  ณ  วันที่  ๑  เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ 

            

                              
      (นายบัญญัติ อรรคศรีวร) 

           สาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 


