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ค าน า 

 
  สาธารณสุขอ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizationsof the Tread way Commission) 
เพื่อก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการ
แก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยนอกจากนี้ยังน าความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มาก าหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
สาธารณสุขอ าเภอแม่จริมอีกด้วย  
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ส่วนที ่1 
บทน า 

 

1. หลักการและเหตุผล 

  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ 
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท า
ให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูป
ของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาส 
ในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท า
ความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ อีกด้วย   
  สาธารณสุขอ าเภอแม่จริม ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน  
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็ นกรอบการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
  การวเิคราะหค์วามเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ด้านดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยทุธ์ที่ก าหนดไว้
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้าง
องค์กรภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 
  2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการด าเนิน
โครงการ 
  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงินเช่นการบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมท าให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็น
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอน
การด าเนินการเป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุมและการจัดท ารายงาน                        
เพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 



5 
 

  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่ทันสมัยหรือ
ความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมถึงการท านิติกรรมสัญญาการร่างสัญญา  
ที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 
  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก๒ปัจจัยคือ 
  1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการ 
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง  
การควบคุมก ากับดูแลไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเป็นต้น 
  2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
หรือสภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้น   
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการพนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้น
รับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว  
ทั้งเจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อาทิการแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆทั้ง
ในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่
ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่
เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติการกระท าแบบนี้เป็นการกระท า
ที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท าให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ
น าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ  
มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสาธารณสุขอ าเภอสันติสุข การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้สาธารณสุขอ าเภอสันติสุขทราบถึงความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท าให้  
  1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลั กษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 
  2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
  3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
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พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อก าหนด
มาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น
ปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
2. วัตถปุระสงค ์
  1. เพื่อสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  ๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
  ๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่
ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได ้
  ๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชน 
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ส่วนที ่2 
การวเิคราะหค์วามเสี่ยงดา้นผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ 
ความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับความเสี่ยง 
โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่  
ขั้นตอนประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 9 ขั้นตอน ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูล
เชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 
2. ขั้นตอนประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 9 ขั้นตอน 

 ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที ่3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ 6 การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ 7 จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ 8 การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
 ขัน้ตอนที ่9 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

 สาธารณสุขอ าเภอแม่จริม ได้ท าการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานและได้ศึกษาปัญหาและแนวโน้ม โอกาสในการเกิดด้านผลประโยชน์ทับซ้อน    
เพื่อระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดขึ้นจาก       
การทุจริต หรือข้อผิดพลาดทั้งในระดับงบการเงิน บัญชี พัสดุ โดยการท าความเข้าใจกิจกรรมและสภาพแวดล้อมของ
สาธารณสุขอ าเภอแม่จริม รวมถึงการควบคุมภายในของการเงิน บัญชี และพัสดุ ซึ่งให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ 
ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน เพื่อการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ และเล็งเห็นว่าความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อนหรือข้อผิดพลาดของสาธารณสุขอ าภอแม่จริมในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี ้

   1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 

   2. การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน ์

   3. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

   4. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  

ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ 
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ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง 
ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

              การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ
ความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง
โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาส
ที่จะเกิด ความเสี่ยง ( Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนด
เกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

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

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (บุคลากร) 

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

 
  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา 
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) 
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังน้ี 
   
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล าดับ ระดับความเสีย่ง 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 การพิจารณา 
จัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที ่
 

ระดับความเสีย่ง= โอกาสในการเกดิเหตุการณต์่างๆ x ความรุนแรงของเหตกุารณต์า่งๆ 
(Likelihood x Impact) 

  

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง
ดังน้ี 
 

ระดับความเสีย่ง คะแนนระดบัความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสีสญัลักษณ์ 
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) 
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ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
ตารางที่ 5 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix) 

ล าดับ ปัจจัยความเสีย่งในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 5 5 25 (1) 
2 การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน ์ 3 5 15 (2) 
3 การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 3 4 12 (3) 
4 การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 2 4 8 (4) 

 
 
แผนภูมคิวามเสี่ยง (Risk Map) 
  

5   (2)  (1) 

4  (4) (3)   

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี ้
 
 
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  
 ส าหรับการประเมินการควบคุมความเสี่ยงของสาธารณสุขอ าเภอแม่จริม เนื่องจากสาธารณสุขอ าเภอแม่จริม      
มีการควบคุมภายในตรวจสอบการปฏิบัติงานการงานการบัญชีการเงิน พัสดุ ตลอดจน  โครงการและกิจกรรม        
เป็นระบบและมีรูปแบบที่ชัดเจน ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในของสาธารณสุขอ าเภอสันติสุข เป็นผู้รับผิดชอบ          
จัดท าแผนปฏิบัติงานในการตรวจสอบหน่วยรับตรวจเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง และมีการให้ค าแนะน า เพื่อปรับปรุง
แก้ไขการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย การตรวจสอบการท าบัญชี การเงิน และ
พัสดุ การประมาณการค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติโครงการ การเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้างกองคลัง แต่อย่างไรก็ตาม 
เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมี
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงของสาธารณสุขอ าเภอแม่จริม ตลอดจนแนวทางในการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ก่อนน าเสนอรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนในสาธารณสุขอ าเภอแม่จริม เสนอต่อผู้บริหารต่อไป 
 
ตารางที่ 6 ตารางการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงด้านรบั

ผลประโยชนท์บัซ้อน 
คุณภาพการ

จัดการ 
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 

อ่อน   / 

2 การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน ์

พอใช ้  /  

3 การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ 

พอใช ้  /  

4 การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ดี /   

 
  ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มี
ผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพ่ิม 
  พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน
องค์กรแต่ยอมรับได้มีความเข้าใจ 
  อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
  สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงเกี่ยวกับรับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนโดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดทุจริต ของสาธารณสุขอ าเภอ  
แม่จริม ประจ าปีงบประมาณ 2565 ได้ดังนี ้
 1) การพจิารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกดิผลประโยชนท์บัซ้อน 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือ 
มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค 
 - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อื่น  
ที่เกี่ยวข้อง 
 

 2) โดยมกีระบวนงานทีเ่ข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกดิผลประโยชนท์บัซ้อน 
 - การรับ – จ่ายเงิน 
 - การบันทึกบญัชีรับ – จ่าย / การจัดท าบัญชีทางการเงิน 
 - การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ 
 - การก าหนดคณุลักษณะวัสดคุรุภัณฑ์การก าหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสนิค้า 
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 - การตรวจรบัวัสดุครุภัณฑ ์
 - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
  - การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
  - การจัดหาพัสดุ 
  - การจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 
  - การเบิกค่าตอบแทน 
  - การใช้รถราชการ 
  - ฯลฯ 
 

 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันทีเ่หมาะสม 
 - สูญเสียงบประมาณ 
 - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที ่
  - เสียชื่อเสียงและความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน 
 

  
   
 
 

  
 



๑๓ 

 

5. แผนบริหารความเสี่ยงปอ้งกันผลประโยชน์ทบัซ้อนและ 6. การจดัท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง   
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
หน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จริม 

ชื่อแผนบรหิารความเสี่ยงเกี่ยวกบั
ผลประโยชนท์บัซ้อน 

การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. กระบวนการจดัซื้อจดัจ้างไม่เป็นไป
ตามระเบยีบ 

1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากรใน
โรงพยาบาลให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัด
จ้าง อย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างจัดท ารายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและ 
เสนอให้หัวหนา้ส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 

2. การใช้อ านาจหน้าที่  เรียกรับ
ผลประโยชน ์/  การให้และการรบั
ของขวญัสินน้ าใจ เพื่อหวัง
ความก้าวหน้า 

1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากรให้ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจรติของหน่วยงาน
อย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเรื่องการรับของขวัญสนิน้ าใจ อย่าง
เคร่งครัด 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตาม
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนสาธารณสุขอ าเภอแม่จริม 

3. การเบิกจา่ยงบประมาณที่ไม่ถูกต้อง
ตามระเบยีบ 

1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง อยา่งเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตาม
ประกาศหลักเกณฑ์ การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด 

4. การเอื้อประโยชนต์่อพวกพ้องในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1. ควบคุม ก่ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตาม
นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสการเสริมสร้าง คุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการ 
ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตาม
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด่าเนินการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤต ิ



๑๔ 
 

มิชอบให้ครอบคลุม และทั่วถงึมากย่ิงขึ้น เพื่อร่วมสร้าง
แนวทางและมาตรการในด่าเนินการสร้างจิตส านึกให้
ข้าราชการรังเกียจ 
การทุจริตทุกรปูแบบ 

                                                                  
 
ขั้นตอนที่ 7 จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 

ได้ก าหนดมาตรการปอ้งกัน ควบคุม ผลประโยชน์ทับซ้อนไว้โดยภาพรวม ดังนี ้ 
          (1) การเสริมสร้างจติส านึกใหบ้คุลากรในสาธารณสุขอ าเภอแม่จริมรังเกียจการทจุรติทกุรปูแบบ เช่น 
  - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในสาธารณสุขอ าเภอแม่จริม 
  - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที ่
  - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ 
  - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี 
 (2) การป้องกันเหตุการณห์รือพฤติกรรมที่อาจเปน็ภัยต่อหน่วยงานเช่น 
  - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
  - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
  - การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสาธารณสุขอ าเภอ
แม่จริมอย่างสม่ าเสมอและตอ่เนื่อง 
  - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

ขั้นตอนที่ 8 การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง และ 

ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต   ณ วันที่    1 กุมภาพันธ์ 2565 
หน่วยงานที่ประเมิน สาธารณสุขอ าเภอแม่จริม 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ ์
โอกาส/ความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
        ยังไม่ได้ด าเนินการ 
        เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 

        เริ่มด าเนนิการไปบ้าง แต่ยังไม่สมบูรณ ์
        ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้

เหมาะสม  
        เหตุผลอืน่ (โปรดระบุ) 
ผลการด าเนินงาน สาธารณสุขอ าเภอสันติสุขได้ด าเนินการจัดการความเสีย่ง 

การจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยการเฝ้าระวังและติดตามความเสี่ยง

/ 



๑๕ 
 

ดังกล่าว อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดยก าชับ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐพ.ศ. 2560 ดังนี ้
 - ในการจัดซือ้จัดจ้างผู้มีหน้าที่ด าเนินการต้องไม่เป็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 
 - ไม่เรียก รับ – รับ ผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิด 
ผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งจากผู้จ้าง – ผู้รับจ้าง 
 - วางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างอาทิ ไม่ก าหนดรายละเอียดข้อมูลจ าเพาะที่เอื้อให้กับ
ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง ไม่ก าหนดเง่ือนไขที่เอ้ือผลประโยชน์
ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน และไม่ให้ข้อมลูการ
จัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ในการประมูลหรือการปกปิดข้อมูล 
 - ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และ 
ตรวจสอบได 

  



๑๖ 
 

ภาคผนวก 

รายช่ือคณะท างานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. นายฉลองชัย สิทธิวัง  สาธารณสุขอ าเภอแม่จริม  ประธานกรรมการ 
2. นายกันติพจน์    ปานช่าง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ          รองประธาน 
3. นายธงชัย         ธิลาว       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   กรรมการ 
4. นายฤทธิรณ      จันทร์ค า นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ 
5. นางพูลทรัพย์     สอนนนฐ ี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
6. นายปรัชญา       วัฒนะ  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน กรรมการ 
7. นายชัยวฒัน์      โลกค าลือ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ 
8. นายณรงค์ศักด์ิ   ใจเดช  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
9. นางสาวธันย์ชนก เกสนา  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   กรรมการ 
10. นายอภิชาต ิ       อุตยราช         พนักงานสาธารณสุข   กรรมการ 
11. นางสาวศศิธร      กันทะ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 
 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สาธารณสุขอ าเภอแม่จริม 

โทรศัพท์ 0 5471 8261 

โทรสาร 0 5471 8260 


