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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1. หลักการและเหตุผล 

  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง 
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดย
ผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมใน
สังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม
ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็น
จ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็น
ประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่
รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรี ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะหค์วามเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น๔ด้านดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกล
ยุทธ์ที่ก าหนดไว้และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย
เป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้างองค์กรภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 
  2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 
  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณและการเงินเช่นการบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมท าให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อ
สถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ
และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการเป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการ
ควบคุมและการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 
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  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความ
ไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญาการ
ร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัยคือ 
  1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและ
การเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
บ่อยครั้งการควบคุมก ากับดูแลไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน  
เป็นต้น 
  2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้น   
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการพนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่
รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่
รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งใน
องค์กรต่างๆทั้งในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้
ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบส่งผลให้
บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติการกระท าแบบนี้เป็นการกระท าท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท า
ให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมี
สถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมี
โอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ  
มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดลพบุรี การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วย
ให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรี ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น
และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท าให้  
  1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 
  2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมี
จริยธรรม 
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  3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลพร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต 
ปิดโอกาสการทุจริต และเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ มิ
ชอบ การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  ๒. เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
  ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็น
แบบอย่างที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  ๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้     
ส่วนเสียและประชาชน 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับ
ความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ได้แก่ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับ
ความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือ
จ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 
 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

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

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน 
(บุคลากร) 

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

 
  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง 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 ความเสี่ยงระดับต่า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 
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 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การ
พิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่
เกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 

ระดับความเสี่ยง= โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

  

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ
จัดแบ่งดังนี้ 
ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับ

ความเสี่ยง 
มาตรการก าหนด การแสดงสี

สัญลักษณ์ 
เสี่ยงสูงมาก 
(Extreme) 

15-25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ าหรือถ่ายโอนความ
เสี่ยง 

สีแดง 

เสี่ยงสูง 
(High) 

9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 

ปานกลาง 
(Medium) 

4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง สีเหลือง 

ต่ า 
(Low) 

1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว       

 
ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 5 10 15 20 25 
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3 3 6 9 12 15 
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุร ี  
  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรี  มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  - กระบวนงานเกี่ยวข้องกับการใช้เงินและช่องทางที่จะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
  - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือ 
มีการเอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค 
  - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบ
ต่อผู้อืน่ที่เกี่ยวข้อง 
 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  - การรับ – จ่ายเงิน    - การบันทึก/จัดท าบัญชีทางการเงิน 
  - การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ  - การก าหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์ 

- การก าหนดคุณสมบัติผู้ประมูลหรือขายสินค้า - การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ 
  - การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอน - ไม่เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
    - การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ   - การจัดหาพัสดุ 
  - การจัดโครงการอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม สัมมนา - การเบิกค่าตอบแทน 
  - การใช้รถยนต์ของทางราชการ   - ฯลฯ 
 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
  - สูญเสียงบประมาณ 
  - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วย
หน้าที่ 
  - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 
 4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วง  
จังหวัดลพบุร ีรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
  - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร 
  - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
  - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ 
  - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี 
  (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงานเช่น 
  - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
  - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
  - การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่อง 
  - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
1. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรี ประจ าปีพ.ศ. 2563 ก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
 2. การก าหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์ 
 3. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
 4. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับ
ใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส 
ผลกระ

ทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 2 5 10 (3) 
2 การก าหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์ 3 5 15 (1) 
3 การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 3 4 12 (2) 
4 การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 2 4 8 (4) 

 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

  

5  (3) (1)   

4  (4) (2)   
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 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของ
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 
 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 

การก าหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์ ล าดับ 1 (สูงมาก = 15 คะแนน) 
การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ ล าดับ 2 (สูง = 12 คะแนน) 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ล าดับ 3 (สูง = 10 คะแนน) 
การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ล าดับ 4 (ปานกลาง = 8 คะแนน) 

 
 จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น  3 ระดับคือระดับสูงมาก 
ระดับสูง และระดับปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรี  ประจ าปีงบประมาณ  2564  มี
ดังนี้ 
 

ระดับความ
เสี่ยง 

มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 

 
เสี่ยงสูงมาก 
(Extreme) 

- ให้ยึดมาตรฐานวัสดุครุภัณฑ์ราคากลาง ของ
กรมบัญชีกลาง 
- คุณสมบัติที่ต้องผ่านมาตรฐานการรับรองจาก
หน่วยงานที่เชื่อถือได้ หรือรัฐรับรอง 

- ก าหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์ไม่
เหมาะสมกับประโยชน์ใช้งาน 
- วัสดุครุภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน 

 
เสี่ยงสูง 
(High) 

- ให้ยึดถือระเบียบเป็นแนวทางปฏิบัติ และ
ระเบียบที่ยึดถือต้องเป็นปัจจุบันเบิกจ่าย 
 

- ไม่ใช้ระเบียบการเบิกจ่ายที่เป็น
ปัจจุบัน 
- ไม่ยึดการปฏิบัติตามข้ันตอนระเบียบ 

 
ปานกลาง 
(Medium) 

- ใช้ระเบียบพัสดุปัจจุบันเป็นแนวทาง 
- การตรวจสอบภายในเพื่อปรับปรุงกระบวนการ 

- ไม่ใช้แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบที่เป็นปัจจุบัน 
 

 
ต่ า 
(Low) 

- ก าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจความต้องการ
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ตรวจสอบเปรียบเทียบราคาตามท้องตลาด 

- ไม่เปรียบเทียบกับราคาท้องตลาด 
- ใช้อ านาจหน้าที่ในการเอ้ือพวกพ้อง 
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ส่วนที่ 4 

การจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1. การจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรี มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน      

4 ประเด็น คณะท างานวิเคราะห์ความเสี่ยง ได้พิจารณาแนวทางการควบคุม หรือลดความเสี่ยงการเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

1.1 มาตรการควบคุมป้องกันการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ ที่ไม่ได้มาตรฐานหรือตรงตามความต้องการ  
- ควบคุมก ากับ ให้ยึดบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จากกองมาตรฐานงบประมาณเป็นหลัก 
- ควบคุมก ากับ ให้จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานรับรองโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น มอก. MIT 

1.2 มาตรการป้องกันกรณีการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
- ควบคุมก ากับ ให้ยึดระเบียบราชการเบิกจ่าย ทุกกรณี หากไม่เป็นไปตามระเบียบแล้วเกิดความ

เสียหาย ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบตามกฎหมาย 
 1.3 มาตรการป้องกันกรณีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 

- ควบคุมก ากับ ให้ยึดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติ              
อย่างเคร่งครัด 

- สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างเสนอผู้บริหารทราบ รายเดือน รายไตรมาส และสิ้นปีงบประมาณ 
 1.4 มาตรการป้องกันกรณีการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 

- ควบคุมก ากับ ให้ยึดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติ              
อย่างเคร่งครัด 

- ให้โอกาสผู้เสนอราคา การซื้อ/การจ้าง อย่างเท่าเทียมกัน เปรียบเที่ยบการได้รับประโยขน์แก่
ทางราชการ มิใช่ประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 

2. ผลการจัดการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
2.๑ ประโยชนของการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน  

- บุคลากรเกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระบบงานหรือการปฏิบัติงาน      
โดยไมตั้งใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระบบงานหรือการปฏิบัติงานใหถูกตองยิ่งขึ้น  

- หนวยงานที่พบปญหาความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน ไดมีการปรับปรุง แกไข หรือ      
มีการก าหนดมาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นในหนวยงาน  

- เปนฐานขอมูลและองคความรูส าหรับการบริหาร และการปฏิบัติงานเพ่ือลดปญหา         
การทุจริตคอรัปชั่น และเพ่ือใหการบริหารจัดการความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนมีประสิทธิภาพ และมุงสู 
องคกรปลอดจากการทุจริต  

2.๒ ปญหาและอุปสรรคของการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน - 
ทับซอน 

- การวิเคราะหปญหายังไมครอบคลุมทุกกิจกรรม ทุกกลุมงานที่เกิดขึ้นในหนวยงาน ท าให 
บางงาน ยังมีความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนอยภูายใตกิจกรรม/โครงการ 

- การพบปญหาความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน ยังใชระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปรับปรุง แกไขท่ีลาชา ท าใหในชวงระยะเวลาดังกลาว ยังคงมีการปฏิบัติงานตามแบบวิธีเดิม  
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- หนวยงานไมใหความส าคัญ หรือยังมองไมเห็นปญหาที่เกิดขึ้นที่จะสงผลตอบุคลากร หรือ 
องคกร จึงเกิดการเพิกเฉย หรือไมปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกตอง13  

2.๓ แนวทางปรับปรุงแกไขความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน  
- น าประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนที่ไดจากการวิเคราะหความเสี่ยง         

มาจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง ประจ าป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  

- น าประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนที่ไดจากการวิเคราะหความเสี่ยง         
มาปรับปรุงแกไขคูมือผลประโยชนทับซอนประจ าปงบประมาณ ๒๕๖3  

- ก าหนดมาตรการ หลักเกณฑ หรือแนวทางปฏิบัติที่ เกี่ยวของชัดเจนเพ่ิมมากขึ้น               
ในรายละเอียดการปฏบัติงานในดานตางๆ รวมถึงก าหนดมาตรฐานความโปรงใสในการด าเนินงาน ของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง เพื่อเพ่ิมศักยภาพของหนวยงาน ในดานความโปรงใส ตรวจสอบได และ
ปลอดจากการทุจริต 

- เรงด าเนินการจัดประชุม/อบรมใหความรู เพ่ือใหเจาหนาที่ บุคลากรทราบในเรื่อง            
ผลประโยชนทับซอน หลักธรรมภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การปองกันและปราบปราม         
การ ทุจริตกับการปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ 
กฎหมายที่เกี่ยวของ  

- สรางความตระหนัก และสงเสริมการสรางจิตส านึกดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม     
ใหบุคลากร ไมโกงตอตานการทุจริต  

- สรางเครือขายเขามามีสวนรวมในการปรับเปลี่ยนทัศนคติท่ีไมทนตอการทุจริต ผานสื่อสังคม 
ออนไลน์ 
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ส่วนที่ 5 
คณะท างานวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วงได้แต่งตั้งคณะท างานวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับ
ความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ตามค าสั่งที่ 8 /2564 ลงวันที่ ๒๕  มีนาคม 2564 
ดังมีรายชื่อคณะกรรมการ ดังนี้ 
1. นายสมบูรณ์ ด าข า สาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง ประธานกรรมการ 
2. นายคมสัน สุระเวช นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
3. นายทินภัทร  ทองมั่น นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
4. นางชนัดดา ผาสุกมูล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
5. นายพศิน ปากกาทองค า นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
6. น.ส.อุษา  แสงม่วงยาง พนักงานธุรการ ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 




