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ค าน า 
 

  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ  จังหวัดน่ำนด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizationsof the Tread way 
Commission) เพื่อก ำหนดมำตรกำรส ำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในกำรป้องกันกำรทุจริตกำรบริหำรงำนท่ีโปร่งใส
ตรวจสอบได้และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อยนอกจำกนี้
ยังน ำควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีได้นี้มำก ำหนดเป็นคู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ  จังหวัดน่ำนอีกด้วยเพื่อบรรลุเป้ำหมำยตำม
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1. หลักการและเหตุผล 

  กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสวงหำ 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำท่ีไปแทรกแซง กำรใช้
ดุลยพินิจในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ จนท ำให้เกิดกำรละท้ิงคุณธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีสำธำรณะ 
ขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะของส่วนรวม และท ำ
ให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ท่ีสูญเสียไปอำจอยู่ในรูป
ของผลประโยชน์ทำงกำรเงิน คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่ำอื่น ๆ ตลอดจนโอกำส  
ในอนำคตต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่ำงไรก็ตำมท่ำมกลำงผู้ท่ีจงใจกระท ำควำมผิด ยังพบผู้กระท ำ
ควำมผิดโดยไม่เจตนำหรือไม่มีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวอีกเป็นจ ำนวนมำก จนน ำไปสู่กำรถูกกล่ำวหำร้องเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทำงอำญำ ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันท่ีเป็นบ่อเกิดของปัญหำ
กำรทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรคต่อกำร
พัฒนำประเทศ อีกด้วย   
  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ  จังหวัดน่ำนด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เป็นกรอบกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงหมำยถึงกระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ีเป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัย
และควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำสท่ีจะท ำให้เกิดควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ประเภทของควำมเส่ียงแบ่งออกเป็น๔ด้ำนดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S)หมำยถึงควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรบรรลุเป้ำหมำยและ
พันธกิจในภำพรวมที่เกิดจำกเปล่ียนแปลงของสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ภำยนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์ท่ีก ำหนดไว้และ
กำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสมรวมถึงควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำงนโยบำยเป้ำหมำยกลยุทธ์โครงสร้ำง
องค์กรภำวกำรณ์แข่งขันทรัพยำกรและสภำพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยขององค์กร 
  2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O)เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพประสิทธิผล
หรือผลกำรปฏิบัติงำนโดยควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้นเป็นควำมเส่ียงเนื่องจำกระบบงำนภำยในขององค์กร/กระบวนกำร
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภำพประสิทธิผลในกำรด ำเนิน
โครงกำร 
  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F)เป็นควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณและ
กำรเงินเช่นกำรบริหำรกำรเงินท่ีไม่ถูกต้องไม่เหมำะสมท ำให้ขำดประสิทธิภำพและไม่ทันต่อสถำนกำรณ์หรือเป็นควำม
เส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเงินขององค์กำรเช่นกำรประมำณกำรงบประมำณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนกำร
ด ำเนินกำรเป็นต้นเนื่องจำกขำดกำรจัดหำข้อมูลกำรวิเครำะห์กำรวำงแผนกำรควบคุมและกำรจัดท ำรำยงำนเพื่อ
น ำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณและกำรเงินดังกล่ำว 
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  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำงๆโดยควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้นเป็นควำมเส่ียงเนื่องจำกควำมไม่ชัดเจนควำมไม่ทันสมัยหรือ
ควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำยกฎระเบียบข้อบัง คับต่ำงๆรวมถึงกำรท ำนิติกรรมสัญญำกำรร่ำงสัญญำ  
ท่ีไม่ครอบคลุมกำรด ำเนินงำน 
  สำเหตุของกำรเกิดควำมเส่ียงอำจเกิดจำกปัจจัยหลัก๒ปัจจัยคือ 
  1) ปัจจัยภายในเช่นนโยบำยของผู้บริหำรควำมซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภำพของบุคลำกรและกำร 
เปล่ียนแปลงระบบงำนควำมเช่ือถือได้ของระบบสำรสนเทศกำรเปล่ียนแปลงผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำท่ีบ่อยครั้ง  
กำรควบคุมก ำกับดูแลไม่ท่ัวถึงและกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงำนเป็นต้น 
  2) ปัจจัยภายนอกเช่นกฎหมำยระเบียบข้อบังคับของทำงรำชกำรกำรเปล่ียนแปลงทำงเทคโนโลยี
หรือสภำพกำรแข่งขันสภำวะแวดล้อมท้ังทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองเป็นต้น   
  ผลประโยชน์ทับซ้อนหมำยถึงสภำวกำรณ์หรือข้อเท็จจริงท่ีบุคคลไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง
ข้ำรำชกำรพนักงำนบริษัทหรือผู้บริหำรซึ่งมีอ ำนำจหน้ำท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐปฏิบัติหน้ำท่ีในต ำแหน่งหน้ำท่ีท่ีบุคคลนั้น
รับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งกำรกระท ำนั้นอำจจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ ตัวหรือไม่รู้ ตัว  
ท้ังเจตนำและไม่เจตนำและมีรูปแบบท่ีหลำกหลำยไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่ำนั้นแ ต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อำทิกำรแต่งต้ังพรรคพวกเข้ำไปด ำรงต ำแหน่งในองค์กรต่ำงๆท้ัง
ในหน่วยงำนรำชกำรรัฐวิสำหกิจและบริษัทจ ำกัดหรือกำรท่ีบุคคลผู้มีอ ำนำจหน้ำท่ีตัดสินใจให้ญำติพี่น้องหรือบริษัทท่ี
ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์จำกทำงรำชกำรโดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้นขำดกำรตัดสินใจท่ี
เท่ียงธรรมเนื่องจำกยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชำติกำรกระท ำแบบนี้เป็นกำรกระท ำ
ท่ีผิดทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ 
ควำมเส่ียงท่ีเป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำส ท่ีจะท ำให้เกิด
ควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต กล่ำวคือ ยิ่งมีสถำนกำรณ์หรือ
สภำวกำรณ์ของกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มำกเท่ำใด ก็ยิ่งมีโอกำสก่อให้เกิดหรือ
น ำไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น 
  กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น ำเอำควำมเส่ียงในด้ำนต่ำงๆ 
มำด ำเนินกำรวิเครำะห์ตำมกรอบมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตำมบริบทควำมเส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียง
สำ  จังหวัดน่ำนกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ  จังหวัดน่ำนทรำบถึงควำมเส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้นและปัจจัยเส่ียง
ท่ีอำจเป็นเหตุท ำให้  
  1. กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะท่ีขำดหรือมีควำม
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 
  2. กำรปฏิบัติหน้ำท่ีไปในทำงท่ีท่ำให้ประชำชนขำดควำมเช่ือถือในควำมมีคุณธรรมควำมมีจริยธรรม 
  3. กำรปฏิบัติหน้ำท่ีโดยกำรขำดกำรค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน และกำร
ยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล 
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พร้อมกันนี้ ยังสำมำรถก ำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรป้องกัน ยับยั้งกำรทุจริต ปิดโอกำสกำรทุจริต และเพื่อก ำหนด
มำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ กำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐท่ีเป็น
ปัญหำส ำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อสร้ำงสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรรำชกำรให้เกิดควำมคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  ๒. เพื่อแสดงควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล 
  ๓. เพื่อตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐไม่ให้เกิดกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต ำแหน่งหน้ำท่ีอันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำยให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่ำงท่ี
ดียืนหยัดท ำในส่ิงท่ีถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมำยโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  ๔. เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมั่นศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแก่ผู้รับบริกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชำชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสท่ีจะเกิดผลกระทบของ  
ควำมเส่ียงต่ำงๆ เพื่อประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเส่ียง และด ำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดล ำดับควำมเส่ียง 
โดยก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนท่ีจะใช้ในกำรประเมินควำมเส่ียง ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่  
ระดับโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง (Likelihood) และควำมรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับควำมเส่ียง ท้ังนี้ 
ก ำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพเนื่องจำกเป็นข้อมูลเชิงพรรณำ ท่ีไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเลข หรือจ ำนวนเงินท่ีชัดเจนได้ 

 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมำก มีโอกำสเกิดขึ้นเป็นประจ ำ 
4 สูง มีโอกำสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปำนกลำง มีโอกำสเกิดขึ้นบำงครั้ง 
2 น้อย มีโอกำสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมำก มีโอกำสเกิดขึ้นยำก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมำก ถูกลงโทษทำงวินัยร้ำยแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง 
3 ปำนกลำง สร้ำงบรรยำกำศในกำรทำงำนท่ีไม่เหมำะสม 
2 น้อย สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนบ่อยครั้ง 
1 น้อยมำก สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนนำนๆครั้ง 

 
  ระดับของควำมเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับควำมสำคัญในกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยพิจำรณำ 
จำกผลคูณของระดับโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง (Likelihood) กับระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) 
ของควำมเส่ียงแต่ละสำเหตุ (โอกำส × ผลกระทบ) ก ำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
   
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ควำมเส่ียงระดับสูงมำก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ควำมเส่ียงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ควำมเส่ียงระดับปำนกลำง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ควำมเส่ียงระดับต่ำ (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 
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 ในกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงจะต้องมีกำรก ำหนดแผนภูมิควำมเส่ียง (Risk Profile) ท่ีได้จำก กำรพิจำรณำ 
จัดระดับควำมส ำคัญของควำมเส่ียงจำกโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบ ท่ีเกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับควำมเส่ียงท่ีสำมำรถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 
 

ระดับความเสี่ยง= โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

  

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับสำมำรถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นท่ีเป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในกำรจัดแบ่ง
ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 
เส่ียงสูงมำก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมำตรกำรลดและประเมินซ้ ำ 

หรือถ่ำยโอนควำมเส่ียง 
สีแดง 

เส่ียงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมำตรกำรลดควำมเส่ียง สีส้ม 
ปำนกลำง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับควำมเส่ียงแต่มีมำตรกำร

ควบคุมควำมเส่ียง 
สีเหลือง 

ต่ ำ (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับควำมเส่ียง 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 
 
  โอกำสท่ีจะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 
 
 
 
 

ควำ
ม

รุนแ
รง

ของ
ผล
กระ
ทบ 
(Im
pac
t) 
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ  จังหวัดน่ำนมีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน
ท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี ้
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กระบวนงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรใช้เงินและมีช่องทำงท่ีจะท ำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
 - กระบวนงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำท่ีซึ่งมีโอกำสใช้อย่ำงไม่เหมำะสมคือ 
มีกำรเอื้อประโยชน์หรือให้ควำมช่วยเหลือพวกพ้องกำรกีดกันกำรสร้ำงอุปสรรค 
 - กระบวนงำนท่ีมีช่องทำงเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จำกผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทำงลบต่อ ผู้อื่น 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กำรรับ – จ่ำยเงิน 
 - กำรบันทึกบัญชีรับ – จ่ำย / กำรจัดท ำบัญชีทำงกำรเงิน 
 - กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจ้ำงบริกำร 
 - กำรก ำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์กำรก ำหนดคุณสมบัติผู้ท่ีจะเข้ำประมูลหรือขำยสินค้ำ 
 - กำรตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ 
 - กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีไม่เป็นไปตำมข้ันตอนและระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
  - กำรจัดหำพัสดุ 
  - กำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรมศึกษำดูงำนประชุมและสัมมนำ 
  - กำรเบิกค่ำตอบแทน 
  - กำรใช้รถรำชกำร 
  - ฯลฯ 
 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
 - สูญเสียงบประมำณ 
 - เปิดช่องทำงให้เจ้ำหน้ำท่ีใช้อ ำนำจหน้ำท ำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกำสกระท ำผิดในทำงมิชอบด้วยหน้ำท่ี 
  - เสียช่ือเสียงและควำมน่ำเช่ือถือของหน่วยงำน 
 4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน
รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบเช่น 
  - กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ  จังหวัด
น่ำน 
  - เผยแพร่ค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ให้แก่เจ้ำหน้ำท่ี 
  - จัดโครงกำรฝึกอบรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้ำหน้ำท่ี 
  - กำรส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำเป็นตัวอย่ำงท่ีดี 
  (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงานเช่น 
  - กำรแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 
  - กำรเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
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  - กำรตรวจสอบติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอเวียงสำ  จังหวัดน่ำนอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 
  - จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สรุปผลการวิเคราะห์ความเส่ียงที่เกี่ยวกบัผลประโยชน์ทับซ้อนส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  จังหวดัน่าน 
ประจ าปพี.ศ. 2561 
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ  จังหวัดน่ำนก ำหนดควำมเส่ียงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ ำนวน 
4ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 1. กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ 
   2. กำรใช้อ ำนำจหน้ำท่ีเรียกรับผลประโยชน์ 
   3. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณท่ีไม่ถูกต้องตำมระเบียบ 
   4. กำรเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถี่ท่ีจะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ ( Impact)  
ของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้ว จึงน ำผลท่ีได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง และผลกระทบ  
ของควำมเส่ียงต่อกิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำ ก่อให้เกิดระดับของควำมเส่ียงในระดับใดในตำรำงควำมเส่ียง 
ซึ่งจะท ำให้ทรำบว่ำมีควำมเส่ียงใดเป็นควำมเส่ียงสูงสุดท่ีจะต้องบริหำรจัดกำรก่อน 
 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
1 กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ 5 5 25 (1) 
2 กำรใช้อ ำนำจหน้ำท่ีเรียกรับผลประโยชน์ 3 5 15 (2) 
3 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณท่ีไม่ถูกต้องตำมระเบียบ 3 4 12 (3) 
4 กำรเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 2 4 8 (4) 

 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
  

5   (2)  (1) 

4  (4) (3)   

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 
 
  โอกำสท่ีจะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 

ควำ
ม

รุนแ
รง

ของ
ผล
กระ
ทบ 
(Im
pac
t) 
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 จำกแผนภูมิควำมเส่ียง (Risk Map) ท่ีได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเส่ียง
ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนสำมำรถสรุปกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเส่ียงด้ำน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้ 
 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ ล ำดับ 1 (สูงมำก = 25คะแนน) 
กำรใช้อ ำนำจหน้ำท่ีเรียกรับผลประโยชน์ ล ำดับ2(สูงมำก = 15คะแนน) 
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณท่ีไม่ถูกต้องตำมระเบียบ ล ำดับ3(สูง = 12คะแนน) 
กำรเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ล ำดับ4(ปำนกลำง = 8คะแนน) 
 
 จำกตำรำงวิเครำะห์ควำมเส่ียงสำมำรถจ ำแนกระดับควำมเส่ียงออกเป็น3ระดับคือสูงมำกสูงและปำนกลำง
โดยสำมำรถสรุปข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ  จังหวัดน่ำน ประจ ำปีงบประมำณ2561มีดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
เเส่ียงสูงมำก (Extreme) จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเส่ียง 

มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ ำ หรือถ่ำย
โอนควำมเส่ียง 
 

- กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ไม่เป็นไปตำมระเบียบ 
- กำรใช้อ ำนำจหน้ำท่ีเรียกรับ
ผลประโยชน์ 

เส่ียงสูง (High) จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเส่ียง 
และมีมำตรกำรลดควำมเส่ียง เพื่อให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ 

- กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
ท่ีไม่ถูกต้องตำมระเบียบ 

ปำนกลำง (Medium) ยอมรับควำมเส่ียงแต่มีมำตรกำรควบคุม
ควำมเส่ียง 

- กำรเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง 
ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

ต่ ำ(Low) - - 
 

 

 
 
 



3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน            12 
 

ปัจจัยที่ 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

1. กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 

5 5 25 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ ขำ้รำชกำร และ
บุคลำกร ให้ปฏบิัติตำมหลักเกณฑ์และ
แนวทำง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้เจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจัดท ำ
รำยงำนสรุปกำรจัดซื้อจัดจ้ำงรำยไตรมำสและ 
เสนอให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรรบัทรำบทุกครั้ง 
3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้เจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุและบุคลำกรที่เก่ียวข้อง
กับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รับรองถึงควำม 
ไม่เกีย่วข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองำนในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง 
4. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ขำ้รำชกำรและ
บุคลำกร ให้ปฏบิัติตำม พ.ร.บ. กำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำง อย่ำงเคร่งครัด 

         

กลุ่มงานบรหิารทัว่ไป 

2. การใชอ้ านาจหน้าที่เรียก
รับผลประโยชน์ / การให้
และการรับของขวัญ
สินน้ าใจเพื่อหวัง
ความก้าวหน้า 

3 5 15 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ขำ้รำชกำร 
บุคลำกรให้ปฏบิัติตำมมำตรกำรป้องกันและ
แก้ไข ปัญหำกำรทุจริตของส ำนักงำน
สำธำรณสขุอ ำเภอเวียงสำ  จังหวัดน่ำนอย่ำง
เคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ขำ้รำชกำร 
บุคลำกร ให้ปฏบิัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
เรื่องกำรรับของขวัญสินน่้ำใจ อย่ำงเคร่งครัด 
3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ขำ้รำชกำร และ
บุคลำกรปฏิบัติตำมคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ  จังหวัด

         กลุ่มงานบรหิารทัว่ไป 
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น่ำน 

ปัจจัยที่ 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
60 

ก.พ. 
60 

มี.ค. 
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

มิ.ย. 
60 

ก.ค. 
60 

ส.ค. 
60 

ก.ย. 
60 

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ
ที่ไม่ถูกตอ้งตามระเบียบ 

3 4 12 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ขำ้รำชกำร และ
บุคลำกรปฏิบัติตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำย
กำรเงินและกำรคลัง อย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลข้ำรำชกำร และ
บุคลำกรให้ปฏบิัติตำมประกำศหลักเกณฑ์กำร
ปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน กำรละเว้นกำร
ปฏิบัติหน้ำที่และกำรประพฤติมิชอบ อย่ำง
เคร่งครัด 

         

กลุ่มงานการเงิน/บัญช ี

4. การเอื้อประโยชน์ตอ่พวก
พ้องในการจัดซือ้จัดจ้าง 

2 4 8 1. ควบคุม ก่ำกับ ดูแลให้ขำ้รำชกำร และ
บุคลำกร ปฏิบัติตำมนโยบำยเกี่ยวกับควำม
โปร่งใสกำรเสริมสรำ้ง คุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อให้ข้ำรำชกำรถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลกำรประกำศ
หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 
กำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำทีแ่ละกำร 
ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ 
3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ขำ้รำชกำร และ
บุคลำกรปฏิบัติตำมคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรด่ำเนินกำร
ป้องกนัปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ 
มิชอบให้ครอบคลุม และทั่วถึงมำกย่ิงขึ้น เพื่อ
ร่วมสร้ำงแนวทำงและมำตรกำรในด่ำเนินกำร
สร้ำงจิตส ำนึกใหข้้ำรำชกำรรังเกียจ 
กำรทุจริตทุกรูปแบบ 

         กลุ่มงานพัสด ุ



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 


