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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1. หลักการและเหตุผล 
 

กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสวงหำ ประโยชน์
ส่วนบุคคลโดย กำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อำน ำจในต ำแหน่งหน้ำที่ไปแทรกแซง กำรใช้ดุลย
พินิจในกระบวนกำรตัดสินใจ ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จนท ำให้เกิดกำรละทิ้งคุณธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่สำธำรณะ 
ขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และ ควำมเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะของส่วนรวม 
และท ำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไป
อำจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทำงกำรเงิน คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่ำอ่ืน ๆ 
ตลอดจนโอกำส ในอน ำคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่ำงไรก็ตำม ท่ำมกลำงผู้ที่จงใจกระท ำควำมผิด 
ยังพบผู้กระท ำควำมผิดโดยไม่เจตน ำหรือไม่มีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวอีกเป็นจ ำนวนมำก จน น ำไปสู่กำรถูก
กล่ำวหำร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทำงอำญำ ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัด แย้งกันระหว่ำง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำร
ภำครัฐใน ปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหำ
กำรขำดหลักธรรมำภิบำล และเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศ อีกด้วย 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอลี้ ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ ทับซ้อนโดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตำมมำตรฐำน 
COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็น
กรอบกำรวิเครำะห์ควำมเสยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและ
ควบคุม กระบวนกำรปฏิบัติงำน เพื่อลดมูลเหตุของโอกำสที่จะท ำให้เกิดควำมเสยหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ด้านดังนี้ 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมำยถึง ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบรรลุเป้ำหมำยและ

พันธกิจใน ภำพรวมที่เกิดจำกเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ภำยนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก ำหนดไว้
และกำรปฏิบัติตำมแผน กลยุทธ์ไม่เหมำะสมรวมถึงควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำงนโยบำยเป้ำหมำยกลยุทธ์
โครงสร้ำงองค์กรภำวกำรณ์แข่งขัน ทรัพยำกรและสภำพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำย
ขององค์กร 

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพประสิทธิผลหรือ
ผลกำร ปฏิบัติงำนโดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดข้ึนเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกระบบงำนภำยในขององค์กร/กระบวนกำร/
เทคโนโลยีหรือ นวัตกรรมที่ใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภำพประสิทธิผลในกำรด ำเนิน
โครงกำร 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณและ
กำรเงินเช่น กำรบริหำรกำรเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมำะสมท ำให้ขำดประสิทธิภำพและไม่ทันต่อสถำนกำรณ์หรือเป็น
ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ กำรเงินขององค์กำรเช่นกำรประมำณกำรงบประมำณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับ
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร เป็นต้น เนื่องจำก ขำดกำรจัดหำข้อมูลกำรวิเครำะห์กำรวำงแผนกำรควบคุมและกำร
จัดท ำรำยงำน เพ่ือน ำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณและ กำรเงินดังกล่ำว 



4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับกำร 
ปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำง ๆ โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกควำมไม่ชัดเจนควำมไม่ทันสมัย
หรือควำมไม่ ครอบคลุมของกฎหมำยกฎระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ รวมถึงกำรท ำนิติกรรมสัญญำกำรร่ำงสัญญำที่ไม่
ครอบคลุมกำรด ำเนินงำน 

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัยคือ 
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบำยของผู้บริหำรควำมซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภำพของบุคลำกรและกำร 

เปลี่ยนแปลง ระบบงำน ควำมเชื่อถือได้ของระบบสำรสนเทศ กำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่บ่อยครั้ง 
กำรควบคุมก ำกับดูแลไม่ ทั่วถึงและกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงำนเป็นต้น 

2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมำยระเบียบข้อบังคับของทำงรำชกำรกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีหรือ
สภำพกำร แข่งขันสภำวะแวดล้อมทั้งทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองเป็นต้น 
 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง สภำวกำรณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมืองข้ำรำชกำร
พนักงำน บริษัทหรือผู้บริหำรซึ่งมีอำน ำจหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งหน้ำที่ที่บุคคลนั้น
รับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบ ต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งกำรกระท ำนั้นอำจจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัวหรื อไม่รู้ตัว ทั้ง
เจตนำและไม่เจตนำและมีรูปแบบที่หลำกหลำย ไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่ำนั้นแต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อำทิกำร แต่งตั้งพรรคพวกเข้ำไปด ำรงต ำแหน่งในองค์กร
ต่ำง ๆ ทั้งในหน่วยงำนรำชกำรรัฐวิสำหกิจและบริษัทจ ำกัดหรือกำรที่บุคคลผู้มี อ ำนำจหน้ำที่ตัดสินใจให้ญำติพ่ี
น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้สวนเสียได้รบสัมปทำนหรือผลประโยชน์จำกทำงรำชกำรโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคล
นั้นขำดกำรตัดสินใจที่เที่ยงธรรมเนื่องจำกยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชำติ กำร 
กระท ำแบบนี้เป็นกำรกระท ำท่ีผิดทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ ควำมเสี่ยงที่
เป็นระบบใน กำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดมูลเหตุของโอกำส ที่จะท ำให้เกิดควำม
เสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำน ที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ อัน เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต กล่ำวคือ ยิ่งมีสถำนกำรณ์หรือ
สภำวกำรณ์ของกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่ วน ตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมำกเท่ำใด ก็ยิ่งมีโอกำสก่อให้เกิด 
หรือน ำไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น ำเอำควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำง ๆ มำ
ด ำเนินกำรวิเครำะห์ ตำมกรอบมำตรฐำน COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Tread way Commission) และตำมบริบทควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอลี้ กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอลี้ทรำบถึงควำมควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนที่ เกิดข้ึนและปัจจัยเสี่ยงที่อำจเป็นเหตุท ำให้ 

1. กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอำน ำจหน้ำที่ของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะที่ขำดหรือมีควำมรับผิดชอบไม่
เพียงพอ 

2. กำรปฏิบัติหน้ำที่ไปในทำงท่ีท ำให้ประชำชนขำดควำมเชื่อถือในควำมมีคุณธรรมควำมมีจริยธรรม 
3. กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยกำรขำดกำรคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน และกำรยึดมั่น

ในหลักธรร มำภิบำล พร้อมกันนี้ ยังสำมำรถก ำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรป้องกัน ยับยั้งกำรทุจริต ปิดโอกำสกำร
ทุจริต และเพ่ือก ำหนด มำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ กำรกระท ำ
ผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปญหำ ส ำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 



2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้ำงสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในกำรบริหำรรำชกำรให้เกิดควำมคิด

แยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒. เพ่ือแสดงควำมมุ่งม่ันในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล 
๓. เพ่ือตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่รัฐไม่ให้เกิดกำรแสวงหำ

ผลประโยชน์ส่วนตัวใน ต ำแหน่งหน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำยให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็น
แบบอย่ำงที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็น ธรรมถูกกฎหมำยโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

๔. เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแก่ผู้รับบริกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชำชน 



ส่วนที่ 2 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

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

ควำมเสี่ยง ต่ำง ๆ เพ่ือประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง และด ำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดล ำดับควำม
เสี่ยง โดยก ำหนดเกณฑ์ กำรประเมินมำตรฐำนที่จะใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยง ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ 
ระดับโอกำสที่จะเกิ ดควำมเสี่ยง (Likelihood) และควำมรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับควำมเสี่ยง 
ทั้งนี้ ก ำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพเนื่องจำก เป็นข้อมูลเชิงพรรณนำ ที่ไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเลข หรือจ ำนวนเงินที่
ชัดเจนได้ 

 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงปริมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงานบุคลากร 
 
 
 
 
 
 

ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับควำมส ำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดย
พิจำรณำ จำกผลคูณ ของระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) กับระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของควำมเสี่ยงแต่ละสำเหตุ (โอกำส . ผลกระทบ) ก ำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ระดับ โอกำสที่เกิด ค ำอธิบำย 
5 สูงมำก มีโอกำสเกดิขึ้นเป็นประจ ำ 
4 สงู มีโอกำสเกดิขึ้นบอ่ยครั้ง 
3 ปำนกลำง มีโอกำสเกดิขึ้นบำงครั้ง 
2 น้อย มีโอกำสเกดิขึ้นนอ้ยครั้ง 
1 น้อยมำก มีโอกำสเกดิขึ้นยำก 
 

ระดับ โอกำสที่เกิด ค ำอธิบำย 
5 สูงมำก ถูกลงโทษทำงวินัยร้ำยแรง 
4 สงู ถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง 
3 ปำนกลำง สร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำนท่ีไมเ่หมำะสม 
2 น้อย สร้ำงควำมไมส่ะดวกต่อกำรปฏิบัตงิำนบ่อยครั้ง 
1 น้อยมำก สร้ำงควำมไมส่ะดวกต่อกำรปฏิบัตงิำนนำน ๆ ครั้ง 

 

ล ำดับ ระดับควำมเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ควำมเสีย่งระดบัสูงมำก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ควำมเสีย่งระดบัสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ควำมเสีย่งระดบัปำนกลำง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ควำมเสยงระดบต่ ำ (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 
 



ควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงจะต้องมีกำรก ำหนดแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จำก กำรพิจำรณำ 

จัดระดับ ควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงจำกโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น 
(Impact) และขอบเขตของ ระดับควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับสำมำรถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในกำร 
จัดแบ่งดังนี ้

 

ระดับควำมเสี่ยง คะแนนระดับควำมเสี่ยง มำตรกำรก ำหนด กำรแสดงสีสญัลักษณ ์
เสี่ยงสูงมำก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมำตรกำรลดและประเมินซ้ ำ 

หรือถ่ำยโอนควำมเสีย่ง 
สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมำตรกำรลดควำมเสีย่ง สีส้ม 
ปำนกลำง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับควำมเสีย่งแต่มีมำตรกำร 

ควบคุมควำมเสี่ยง 
สเีหลือง 

ต่ ำ (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับควำมเสีย่ง สีเขียว 



2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอล้ี 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอลี้ มีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด 
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เงินและมีช่องทำงที่จะท ำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวก

พ้อง 
- กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ซึ่งมีโอกำสใช้อย่ำงไม่เหมำะสมคือ มี

กำรเอ้ือ ประโยชน์หรือให้ควำมช่วยเหลือพวกพ้องกำรกีดกันกำรสร้ำงอุปสรรค 
- กระบวนงำนที่มีช่องทำงเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จำกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทำงลบ

ต่อผู้อื่นที่เก่ียวข้อง 
2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

- กำรบันทึกบัญชีรับ – จ่ำย / กำรจัดทำบัญชีทำงกำรเงิน 
- กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจ้ำงบริกำร 
- กำรตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ 
- กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ไม่เป็นไปตำมข้ันตอนและระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
- กำรจัดหำพัสดุ 
- กำรจัดทำโครงกำรฝึกอบรมศึกษำดูงำนประชุมและสัมมนำ 
- กำรเบิกค่ำตอบแทน 

3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
- สูญเสียงบประมำณ 
- เปิดช่องทำงให้เจ้ำหน้ำที่ใช้อำน ำจหน้ำท ำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกำสกระท ำผิดในทำงมิชอบด้วย

หน้ำที่ 
- เสียชื่อเสียงและควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำน 

4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
(1) การเสริมสร้างจิตสานึกให้บุคลากรของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอล้ี รังเกียจการทุจริต 

ทุกรูปแบบเช่น  
- กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
- เผยแพร่ค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ 
- จัดโครงกำรฝึกอบรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้ำหน้ำที่ 
- กำรส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำเป็นตัวอย่ำงที่ดี 
(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
- กำรแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
- กำรเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
- กำรตรวจสอบติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในสังกัด อย่ำง 

สม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 
- จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 



ส่วนที่ 3   
               

 สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอล้ี ประจ าปีพ.ศ.2563 

 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอลี้ ก ำหนดควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ ำนวน 4 ประเด็นหลัก 

ดังนี้ 
1. กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมข้ันตอนและระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
2. กำรบันทึกบัญชีรับ–จ่ำย/กำรจัดท ำบัญชีทำงกำรเงิน 
3. กำรเบิกค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน 
4. กำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรมศึกษำดูงำนประชุมและสัมมนำ 

 
เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถี่ท่ีจะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

ของแต่ละ ปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน ำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และ
ผลกระทบ ของควำมเสี่ยงต่อ กิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำ ก่อให้เกิดระดับของควำมเสี่ยงในระดับใดใน
ตำรำงควำมเสี่ยง ซึ่งจะท ำให้ทรำบว่ำมี ควำมเสี่ยงใดเป็นควำมเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหำรจัดกำรก่อน 
 

ล ำดับ ปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรเกิดทุจรติ โอกำส ผลกระทบ ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

ล ำดับ 
ควำมเสี่ยง 

1 กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมขั้นตอนฯ 4 5 20 (1) 
2 กำรจัดท ำบัญชีทำงกำรเงิน 2 5 10 (2) 
3 กำรเบิกค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน 2 4 8 (3) 

4 กำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรมศึกษำดูงำนฯ 2 3 6 (4) 
 
 



จำกแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดลำดับควำมส ำคัญของควำม
เสี่ยงด้ำน ผลประโยชน์ทับซ้อนสำมำรถสรุปกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดลำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
 
 
 
จำกตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยงสำมำรถจ ำแนกระดับควำมเสี่ยงออกเป็น 3ระดับคือ สูงมำก สูง และปำนกลำง 
โดยสำมำรถสรุปข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอลี้ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 มีดังนี้ 
 
 
ระดับควำมเสี่ยง มำตรกำรก ำหนด ปัจจัยควำมเสี่ยง 
เสี่ยงสูงมำก (Extreme) - จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง - กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่ 
 - มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ ำ 

หรือ 
เป็นไปตำมขั้นตอนและระเบียบ 

 ถ่ำยโอนควำมเสี่ยง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

เสี่ยงสูง (High) - จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง 
และ มีมำตรกำรลดควำมเสยง 
เพ่ือให้อยู่ใน 
ระดับท่ียอมรับได้ 

- กำรบันทึกบัญชีรับ–จ่ำย/กำร
จัดท ำ บัญชีทำงกำรเงิน 

 
ปำนกลำง (Medium) 

- ยอมรับควำมเสี่ยงแต่มีมำตรกำร - กำรเบิกค่ำตอบแทนกำร 

 ควบคุมควำมเสี่ยง ปฏิบัติงำน/กำรจัดทำโครงกำร 
  ฝึกอบรมศึกษำดูงำนประชุมและ 
  สัมมนำ 
ต่ ำ (Low) 
 
 

- - 

ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสีย่งด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสีย่ง 
กระบวนกำรจดัซื้อจัดจ้ำงไมเ่ป็นไปตำมระเบียบ ล ำดับ 1 (สูงมำก = 20 คะแนน) 
กำรบันทกึบัญชีรับ–จ่ำย/กำรจัดท ำบัญชทีำงกำรเงิน ล ำดับ 2 (สงู = 10 คะแนน) 
กำรเบิกค่ำตอบแทนกำรปฏิบตัิงำน ล ำดับ 3 (ปำนกลำง = 8 คะแนน) 
กำรจัดทำโครงกำรฝกึอบรมศึกษำดูงำนประชุมและสมัมนำ ล ำดับ 4 (ปำนกลำง = 6 คะแนน) 
 



3. แผนจัดกำรควำมเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 
ปัจจัยที่ จะเกิดควำมเสยี่ ง 

โอกำสและผลกระทบ  
มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ 
ควำม 
เสี่ยง 

ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
ม.ค 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

1. กระบวนกำรจัดซื้อจัด 
จ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ 

4 5 20 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้บุคลำกร ปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์ และแนวทำง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ตำม 
พรบ.กำรจัดซื้อ จัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ.2560 
2. ให้มีกำรจัดท ำระบบควบคุมภำยใน 
3. จัดท ำแผนกำรออกตรวจสอบภำยใน 
4.กำรจัดอบรมช้ีแจงให้ควำมรู้ 

         กลุ่มงำน
บริหำร 

2. กำรบันทึกบัญชีรับ–
จ่ำย/ กำรจัดท ำบัญชี
ทำงกำรเงิน 

2 5 10 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้บุคลำกรให้ปฏิบัติตำม 
มำตรกำรป้องกันและแกไ้ข ปัญหำกำรทุจริตของ 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขอย่ำงเคร่งครัด 
2. ให้มีกำรจัดทำระบบควบคุมภำยใน 
3. จัดทำแผนกำรออกตรวจสอบภำยใน 
4.กำรจัดอบรมช้ีแจงให้ควำมรู ้

         กลุ่มงำน
บริหำร 

3.กำรเบิกค่ำตอบแทนกำร 
ปฏิบัติงำน 

2 4 8 1. ด ำเนินกำรตำม หลักเกณฑ์ วิธกีำร และเงื่อนไข
กำร จ่ำยเงินค่ำตอบแทนแนบท้ำยข้อบังคับ
กระทรวง สำธำรณสุข ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงิน
ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ท่ี ปฏิบตัิงำนให้กับหน่วย
บริกำร ในสังกัดกระทรวง 
สำธำรณสุข พ.ศ. 2544 

         กลุ่มงำน
บริหำร 

4.กำรจัดท ำโครงกำร 
ฝึกอบรมศึกษำดูงำน
ประชุม และสัมมนำ 

2 3 6 1. ด ำเนินกำรตำมระเบียบระทรวงกำรคลังว่ำด้วย 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจดังำน และกำร
ประชุม ระหว่ำงประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ 

         กลุ่มงำน
บริหำร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 
 
 
 

ค าสั่งส านักงานสาธารณสุขอ าเภอล้ี  
ที ่๑๕ / 2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอล้ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

              ด้วยส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอลี้ ก ำหนดให้มีกำรจัดทำรำยงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำร ปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตำมโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน ภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นกำรประเมินเพ่ือ
วัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ซึ่งตัวชี้วัดที่ 10 : กำรป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน EB 20 ก ำหนดให้หน่วยงำนมีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน 

            ดังนั้น ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอลี้ จึงขอแต่งตั้งคณะท ำงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำร 
ปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 

๑.นำยโยธิน จันทร์ทิพย์  สำธำรณสุขอ ำเภอลี้       ประธำน 
๒ .นำยพงศกร ตันติวรำงกูร  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร      คณะท ำงำน  
3.นำยด ำรง พิงคะสัน   เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขอำวุโส      คณะท ำงำน 

          4  .นำยชัยวุฒิ  อำจกำร   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร      คณะท ำงำน 
5 .นำงมณีพร เขื่อนค ำ   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร      คณะท ำงำน 
6 .นำยสมพร  จันสุ   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร      คณะท ำงำน 

 7 .นำงพิเกษร์ แก้วกัน   เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน     คณะท ำงำน 
 8 .นำงสมบูรณ์ อำจกำร   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร      คณะท ำงำน 

9 .นำงสำว มยุรี  มูลกันทำ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร      คณะท ำงำน 
๑0 .นำยนิวัติ  กันธิยะเทพ  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร      คณะท ำงำน 
11 .นำยประวิตร ด้วงทรง   เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน     คณะท ำงำน 
12.นำงรังสรรค์ วชัรกำวิน         นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร       คณะท ำงำน 
13 .นำยรังษิโรจน์ กัญจ ำ  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร       คณะท ำงำน 
14 .นำยยุทธนำ เตมีศักดิน   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร       คณะท ำงำน 
15.นำยสมศักดิน  ปำอินทร์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร       คณะท ำงำน/เลขำฯ 

 
ให้คณะท ำงำนที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ร่วมกันจัดท ำรำยงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจ 

เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอลี้ ให้ประสบผลส ำเร็จตำมควำมประสงค์ ของ
โครงกำรฯและ เพื่อประโยชน์สูงสุดของทำงรำชกำร หำกมีปัญหำอุปสรรคใด ๆ ให้ รำยงำนต่อสำธำรณสุขอ ำเภอ
ลี้ทรำบทันท ี
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
สั่ง ณ วันที่  ๕   เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 
 

 
นำยโยธิน จันทร์ทิพย์   
สำธำรณสุขอ ำเภอลี้  


