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ค าน า 
 
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจ 
เกิดผลประโยชน์ทับช้อน โดยวิเครำะห์ ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตำม 
มำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เพื่อก ำหนดมำตรกำรส ำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในกำรป้องกันกำรทุจริต กำรบริหำรงำนท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
กำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อย นอกจำกนี้ ยังน ำควำม
เส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีได้นี้มำก ำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ส ำนักงำนเสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง อีกด้วยเพื่อบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำม กำรทุจริตระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 
 
 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง 
๓๐ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 

 

 

 

      สารบญั 
 
                 หน้า 
ค าน า 
สารบัญ 
ส่วนที่ ๑ บทน า 
  1. หลักการและเหตุผล 
  2. วัตถุประสงค์ 
 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
  1. การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
  (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
  2. การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for 
  Conflict of Interest) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง 
  3. แผนจัดกำรควำมเส่ียงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
ส่วนที่ 3 ภาคผนวก 
  คณะท ำงำนวิเครำะห์ควำมเส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 
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ส่วนที่ ๑ 

บทน า 

๑. หลักการและเหตุผล 

 กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสวงหำประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำท่ีไปแทรกแซง กำรใช้
ดุลยพินิจในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ จนท ำให้เกิดกำรละท้ิงคุณธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี
สำธำรณะขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะของ
ส่วนรวม และท ำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์
ท่ีสูญเสียไปอำจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทำงกำรเงิน คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึง
คุณค่ำอื่น ๆ ตลอดจนโอกำสในอนำคตต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่ำงไรก็ตำมท่ำมกลำงผู้ท่ีจงใจ
กระท ำควำมผิด ยังพบผู้กระท ำควำมผิดโดยไม่เจตนำหรือไม่มีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวอีกเป็นจ ำนวนมำก จน
น ำไปสู่กำรถูกกล่ำวหำร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทำงอำญำ ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งกัน
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COl) เป็นประเด็นปัญหำ
ทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันท่ีเป็นบ่อเกิดของปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรนุแรงขึ้น และยัง
สะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศอีกด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอบ้ำนม่วง จังหวัดสกลนคร ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนโดยวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตำมมำตรฐำน COSO 
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็ น ก รอ บ ก ำร
วิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ีเป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัย 
และควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำสท่ีจะท ำให้เกิดควำมเสียหำยจำก กำรปฏิบัติงำนท่ี
อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ประเภทของควำมเส่ียง แบ่งออกเป็น ๔ ด้ำน ดังนี้ 
 ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมำยถึงควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรบรรลุเป้ำหมำย 
และพันธกิจในภำพรวมที่เกิดจำกเปล่ียนแปลงของสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ภำยนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์ที่
ก ำหนดไว้ และกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสม รวมถึงควำมไม่สอดคองกันระหว่ำงนโยบำยเป้ำหมำย
กลยุทธ์ โครงสร้ำงองค์กร ภำวกำรณ์แข่งขัน ทรัพยำกรแลสภำพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือ
เป้ำหมำยขององค์กร 
 ๒. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพประสิทธิผล 
หรือผลกำรปฏิบัติงำน โดยควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้นเป็นควำมเยงเนื่องจำกระบบงำนภำยในขององค์กร/
กระบวนกำรเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภำพ
ประสิทธิผลในกำรด ำเนินโครงกำร 
 ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณและ
กำรเงิน เช่น กำรบริหำรกำรเงินท่ีไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสม ท ำให้ขำดประสิทธิภำพ และไม่ทันต่อสถำนกำรณ์ 
หรือเป็นควำมเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเงินขององค์กำร เช่นกำรประมำณกำรงบประมำณไม่เพียงพอ และ ไม่



๕ 

 

สอดคล้องกับขั้นตอนกรด ำเนินกำร เป็นต้น เนื่องจำกขำดกำรจัดท ำข้อมูล กำรวิเครำะห์ กำรวำงแผน กำร
ควบคุม และกำรจัดท ำรำยงำนเพื่อน ำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณ และกำรเงินดังกล่ำว 
 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ 
กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำงๆ โดยควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้นเป็นควำมเส่ียง เนื่องจำกควำมไม่ชัดเจน ควำมไม่
ทันสมัยหรือควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ รวมถึงกำรท ำนิติกรรมสัญญำ กำร
ร่ำงสัญญำท่ีไม่ครอบคลุมกำรด ำเนินงำน สำเหตุของกำรเกิดควำมเส่ียง อำจเกิดจำกปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
 1) ปัจจัยภำยใน เช่น นโยบำยของผู้บริหำร ควำมซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภำพของบุคลำกร และกำร 
เปล่ียนแปลงระบบงำนควำมเช่ือถือได้ของระบบสำรสนเทศ กำรเปล่ียนแปลงผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำท่ีบ่อยครั้ง 
กำรควบคุม ก ำกับดูแลไม่ท่ัวถึง และกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงำน เป็นต้น 
 2) ปัจจัยภำยนอก เช่น กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับของท ำงรำชกำร กำรเปล่ียนแปลงท ำง 
เทคโนโลยี หรือ สภำพกำรแข่งขัน สภำวะแวดล้อมท้ังทำงเศรษฐกิจและกำรเมือง เป็นต้น 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง สภำวกำรณ์ หรือข้อเท็จจริงท่ีบุคคล ไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง  
ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท หรือผู้บริหำรซึ่งมีอ ำนำจหน้ำท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ ปฏิบัติหน้ำท่ีในต ำแหน่งหน้ำท่ี ท่ี
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกำรกระท ำนั้นอำจจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัว
หรือไม่รู้ตัวท้ังเจตนำและไม่เจตนำ และมีรูปแบบท่ีหลำกหลำยไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่ำนั้น 
แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อำทิ กำรแต่งต้ังพรรคพวกเข้ำไปด ำรง
ต ำแหน่งในองค์กรต่ำงๆ ท้ังในหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และบริษัทจ ำกัดหรือกำรท่ีบุคคลผู้มีอ ำนำจหน้ำท่ี
ตัดสินใจให้ญำติพี่น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์ จำกทำงรำชกำรโดยมิ
ชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขำดกำรตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจำกยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิด
ขึ้นกับประเทศชำติ กำรกระท ำแบบนี้เป็นกำรกระท ำท่ีผิดทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ  
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะหค์วำมเส่ียง
ท่ีเป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำส ท่ีจะท ำให้เกิด
ควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต กล่ำวคือ ยิ่งมี
สถำนกำรณ์หรือสภำวกำรณ์ของกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มำกเท่ำใด ก็ยิ่ง
มีโอกำสก่อให้เกิดหรือน ำไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น 
 กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนีน้ ำเอำควำมเส่ียงในด้ำนต่ำงๆ 
มำด ำเนินกำรวิเครำะห์ต ำมกรอบมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
theTread way Commission) และต ำมบริบทควำมเส่ียงด้ ำนผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอบ้ำนม่วง จังหวัดสกลนคร กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง จังหวัดสกลนคร ทรำบถึงควำมเส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้น และปัจจัย
เส่ียงท่ีอำจเป็นเหตุท ำให ้ 
 1. กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะท่ีขำดหรือมีควำมรับผิดชอบ 
ไม่เพียงพอ 
 2. กำรปฏิบัติหน้ำท่ีไปในทำงท่ีท่ำให้ประชำชนขำดควำมเช่ือถือในควำมมีคุณธรรมควำมมีจริยธรรม 
 3. กำรปฏิบัติหน้ำท่ีโดยกำรขำดกำรค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน และกำร 
ยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล 
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พร้อมกันนี้ ยังสำมำรถก ำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรป้องกัน ยับยั้งกำรทุจริต ปิดโอกำสกำรทุจริต และเพ่ือก ำหนด
มำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ กำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็น
ปัญหำส ำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือสร้ำง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรรำชกำรให้เกิด 
ควำมคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
  ๒. เพ่ือแสดงควำมมุ่งม่ันในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล  
  ๓. เพ่ือตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ไม่ให้เกิดกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต ำแหน่งหน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่ำง
ที่ดียืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมำย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
  ๔. เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแก่ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และประชำชน 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสที่จะเกิดผลกระทบของ  
ควำมเสี่ยงต่ำงๆ เพ่ือประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง และด ำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดล ำดับควำมเสี่ยง 
โดยก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนที่จะใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยง ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ 
ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และควำมรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับควำมเสี่ยง ทั้งนี้ 
ก ำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพเนื่องจำกเป็นข้อมูลเชิงพรรณำ ที่ไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเลข หรือจ ำนวนเงินที่ชัดเจนได้ 

 
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 ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมำก ถูกลงโทษทำงวินัยร้ำยแรง  
4 สูง ถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง  
3 ปำนกลำง สร้ำงบรรยำกำศในกำรทำงำนที่ไม่เหมำะสม  
2 น้อย สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนบ่อยครั้ง  
1 น้อยมำก สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนนำนๆ ครั้ง  

 
  ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับควำมสำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำ จำก
ผลคูณของระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) กับระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของควำมเสี่ยงแต่ละสำเหตุ (โอกำส × ผลกระทบ) ก ำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
   
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ควำมเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ควำมเสี่ยงระดับต่ ำ (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 
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 ในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงจะต้องมีกำรก ำหนดแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จำก กำรพิจำรณำ 
จัดระดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงจำกโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดข้ึน (Impact) 
และขอบเขตของระดับควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

  
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สำมำรถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในกำร จัดแบ่ง 
ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความ
เสี่ยง 

มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมำก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ ำ  
หรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยง  

สีแดง   

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง  สีส้ม   
ปำนกลำง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มี

มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง  
สีเหลือง   

ต่ ำ (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับควำมเสี่ยง  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 
 
  โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 
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๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Confict of Interest) 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง จังหวัดสกลนคร มีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 ๑) กำรพิจำรณำกระบวนงำนท่ีมีโอกำสเส่ียงต่อกำรทุจริต หรือท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กระบวนงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรใช้เงิน และมีช่องทำงท่ีจะท ำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
 - กระบวนงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำท่ี ซึ่งมีโอกำสใช้อย่ำงไม่เหมำะสม คือ มีกำร 
เอื้อประโยชน์หรือให้ควำมช่วยเหลือพวกพ้อง กำรกีดกัน กำรสร้ำงอุปสรรค 
 - กระบวนงำนท่ีมีช่องทำงเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จำกผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทำงลบต่อ
ผู้อื่น ท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๒) โดยมีกระบวนงำนท่ีเข้ำข่ำยมีโอกำสเส่ียงต่อกำรทุจริต หรือท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กำรรับเงิน  - จ่ำยเงินงบประมำณ 
 - กำรใช้รถรำชกำรเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
 - กำรเอื้อประโยชน์ระยะเวลำในกำรจัดส่งเอกสำรใช้ควำมสนิทส่วนตัวในกำรรับเอกสำรหรือโครงกำร 
หลังจำกระยะเวลำท่ีก ำหนด ส่งผลท ำให้กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนต่อไปล่ำช้ำ 
 - กำรพิจำรณำคัดเลือกโรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรต่ำงๆ ควำมเส่ียงท่ีจะใช้อ ำนำจหน้ำท่ี เพื่อคัดเลือก
โรงเรียนให้สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรนั้นๆ โดยกำรให้ข้อมูล ให้ค ำแนะน ำ หรือให้คะแนนกับโรงเรียน ผู้บริหำร 
หรือครู ท่ีสมัครเข้ำร่วมโครงกำร และกำรใช้ควำมสัมพันธ์ ควำมสนิทคุ้นเคย เป็นเกณฑ์ในกำรคัดเลือก 
มำกกว่ำตำมหลักเกณฑ์/เงื่อนไข 
 - ในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีกำรจัดหำตัวผู้ค้ำ/ผู้รับจ้ำง ก่อนส่งเรื่องให้พัสดุจัดท ำเอกสำรเบิกจ่ำย 
 -ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนของบุคคลท่ีรู้จักหรือได้รับค ำส่ังของผู้บังคับบัญชำก่อน 
 - โอนเงินให้บุคคลท่ีต้องกำรใช้เงินด่วน โดยท่ีเอกสำรหลักฐำนยังไม่ถูกต้อง หรือมีผู้อนุมัติยังไม่ครบ 
 - กำรด ำเนินกำรตำมระเบียบกฎหมำยในเรื่องต่ำงๆ ท่ีข้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกระท ำ
ไม่ถูกต้อง เช่น กำรด ำเนินกำรทำงวินัย จะปรำกฎท้ังในรูปคณะกรรมกำรหรือตรวจสอบในกลุ่มงำนวินัย ซึ่งจะ
มีกำรร้องขอ กดดันหรือไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ จึงท ำให้กำรตรวจสอบ/กำรสอบสวนไม่เป็นไปตำมระเบียบ
กฎหมำยท่ีวำงไว้ 
 - กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีไม่เป็นไปตำมช้ันตอนและระเบียบ 
 ๓) ควำมเสียหำยท่ีจะเกิดขึ้นหำกไม่มีกำรป้องกันท่ีเหมำะสม 
 - สูญเสียงบประมำณ 
 - เปิดช่องทำงให้เจ้ำหน้ำท่ีใช้อ ำนำจหน้ำท ำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกำสกระท ำผิดในทำงมิชอบด้วยหน้ำท่ี 
 - ภำพลักษณ์ของหน่วยงำนเสียหำย ไม่เป็นท่ีน ำเช้ือถือของข้ำรำชกำรครู หน่วยงำนต่ำงๆและ
ประชำชนท่ัวไป 
 - กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงต่อกำรทุจริต อำจได้รับกำรลงโทษทำงวินัย ถ้ำ
พฤติกรรม ดังกล่ำวมีมูลควำมจริง 
 ๔) แนวทำงกำรป้องควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (๑) กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกให้บุคลำกรของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์ จังหวัด 
สกลนคร รังเกียจกำรทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
 -กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ต่อเนื่องและ 
สม่ ำเสมอ 



๑๐ 

 

 - เผยแพร่ค่ำนิยมและสร้ำงจิตส ำนึกท่ีสร้ำงสรรค์ให้แก่เจ้ำหน้ำท่ี เป็นประจ ำ 
 - จัดโครงกำรฝึกอบรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้ำหน้ำท่ี 
 - ช่ืนชม ยกย่อง ประกำศเกียรติคุณให้แก้เจ้ำหน้ำท่ี ท่ีมีกำรปฏิบัติงำนดีเด่น 
 - กำรส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำ เป็นแบบอย่ำงท่ีดี 
  (๒) กำรป้องกันเหตุกำรณ์หรือพฤติกรรมท่ีอำจเป็นภัยต่อหน่วยงำน เช่น 
 - กำรแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 
 - กำรเผยแพร่ และประชำสัมพันธ์หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
 - กำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรส ำนักงำนเขตพื้นท่ี 
กำรศึกษำอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 

- จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สรุปผลกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง จังหวัด 
สกลนคร ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเจริญบ้ำนม่วง จังหวัดสกลนคร ก ำหนดควำมเส่ียงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ 
ทับซ้อน จ ำนวน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้ 
  ๑. กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ 
  ๒. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณท่ีไม่ถูกต้องตำมระเบียบ 
  ๓. กำรเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง 
  ๔. กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีไม่เป็นไปตำมข้ันตอนและระเบียบ 
 เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถ่ีท่ีจะเกิดเหตุกำรณ์ (ikelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact)ของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้ว จึงน ำผลท่ีได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง 
และผลกระทบของควำมเส่ียงต่อกิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำ ก่อให้เกิดระดับของควำมเส่ียงในระดับ
ใดในตำรำงควำมเส่ียงซึ่งจะท ำให้ทรำบว่ำมีควำมเส่ียงใดเป็นควำมเส่ียงสูงสุดท่ีจะต้องบริหำรจัดกำรก่อ 
 

 
 

ล าดับ  ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต  โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง  ล าดับความเสี่ยง  

1 
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไป
ตำมระเบียบ  

5 5 25 (1) 

2 
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณท่ีไม่ถูกต้อง
ตำมระเบียบ  

3 5 15 (2) 

3 กำรเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง  3 4 12 (3) 

4 
กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีไม่เป็นไป
ตำมข้ันตอนและระเบียบ 

2 4 8 (4) 
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แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
  

5   (2)   (1) 

4  (4) (3)   

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 
 
  โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 
 
 จำกแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง
ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน สำมำรถสรุปกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง                
ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 
 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ ล ำดับ 1  (สูงมำก = 25 คะแนน) 
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณท่ีไม่ถูกต้องตำมระเบียบ ล ำดับ 2  (สูงมำก = 15 คะแนน) 
กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง ล ำดับ 3  (สูง = 12 คะแนน) 
กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ไม่เป็นไปตำมข้ันตอนและระเบียบ ล ำดับ 4  (ปำนกลำง = 8 คะแนน) 
  
  

คว
ำม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa

ct
) 



๑๒ 

 

 

 จากตารางวิเคราะห์ความเส่ียง สามารถจ าแนกระดับความเส่ียงออกเป็น 3 ระดับ คือ สูงมาก สูง และ
ปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ 2564 มี ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
      เส่ียงสูงมาก (Extreme)  

จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเส่ียง 
มีมาตรการลด และประเมินซ้ า 
หรือถา่ยโอนความเส่ียง 

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
- การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้อง 
ตามระเบียบ 

       เส่ียงสูง (High)  จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเส่ียง
และมีมาตรการลดความเส่ียง 
เพื่อใหอ้ยู่ในระดับท่ียอมรับได้  

- การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง 

       ปานกลาง (Medium)  ยอมรับความเส่ียง แต่มีมาตรการ
ควบคุมความเส่ียง  

- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีไม่
เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบ 

        ต่ า (Low) - - 
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3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ปัจจัยที่ 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสีย่ง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1. กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 

5 5 25 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ ขำ้รำชกำร และ
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมหลกัเกณฑ์และแนวทำง 
กำรจัดซ้ือจัดจำ้ง อยำ่งเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้เจ้ำหนำ้ที่ผู้รับผิดชอบ
ด้ำนกำรจัดซ้ือจัดจำ้ง จัดท ำรำยงำนสรุปกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงรำยไตรมำสและ 
เสนอให้หัวหน้ำสว่นรำชกำรรับทรำบทุกครั้ง 
3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้เจ้ำหนำ้ที่ผู้ปฏิบัติงำน
ด้ำนพัสดุและบุคลำกรที่เกีย่วข้องกับกำรจัดซ้ือจัด
จ้ำง รับรองถึงควำม 
ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธก์ับผู้เสนองำนในกำรจัดซ้ือจัด
จ้ำง 
4. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกร 
ให้ปฏิบัติตำม พ.ร.บ. กำรจัดซ้ือ 
จัดจ้ำง อย่ำงเคร่งครัด 
 
 

         

กลุ่มที่
เกี่ยวข้อง 

กลุ่มบริหำรงำน
ทั่วไป 

2. กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณที่ไม่ถูกต้อง
ตำมระเบียบ 
 
 
 
 
 
 
 

3 5 15 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกร ปฏบิัติตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยกำรเงิน
และกำรคลัง อยำ่งเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลข้ำรำชกำร และบุคลำกร 
ให้ปฏิบัติตำมประกำศหลกัเกณฑ์กำรปฏิบัติ
เกี่ยวกบัข้อร้องเรียน กำรละเว้นกำรปฏบิัติหน้ำที่
และกำรประพฤติมิชอบ อยำ่งเคร่งครัด 
 
 

         กลุ่มที่
เกี่ยวข้อง 

กลุ่มบริหำรงำน
ทั่วไป 
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ปัจจัยที่ 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสีย่ง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

3. กำรเอื้อประโยชน์ต่อ
พวกพอ้ง 

3 4 12 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกร  ปฏิบัติตำมนโยบำยเกีย่วกับควำม
โปร่งใส กำรเสริมสร้ำง คุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อให้ข้ำรำชกำรถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลกำรประกำศหลกัเกณฑ์
กำรปฏิบัติเกีย่วกับขอ้ร้องเรียน กำรละเว้นกำร
ปฏิบัติหน้ำทีแ่ละกำร 
ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัต ิ
3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกร ปฏบิัติตำมคู่มือผลประโยชน์ทบัซ้อน 
4. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรด่ำเนินกำร
ป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ให้ครอบคลุม และทัว่ถึงมำกยิ่งขึน้ เพื่อ
ร่วมสร้ำงแนวทำงและมำตรกำรในด่ำเนนิกำร
สร้ำงจิตส ำนึกให้ข้ำรำชกำรรังเกียจ 
กำรทุจริตทุกรูปแบบ 
 

         

กลุ่มที่
เกี่ยวข้อง 

กลุ่มบริหำรงำน
ทั่วไป 

4. กำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ไม่เป็นไปตำม
ขั้นตอนและระเบียบ 

2 4 8 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร บคุลำกร ให้
ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไข ปัญหำกำร
ทุจริตของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอย่ำง
เคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร บคุลำกร ให้
ปฏิบัติตำมกฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ เร่ืองกำรรับ
ของขวัญสินน้ ำใจ อยำ่งเคร่งครัด 
3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกรปฏิบัติตำมคู่มือผลประโยชน์ทบัซ้อน
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
4. จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนของแต่ละกลลุ่มงำน 
 

         กลุ่มที่
เกี่ยวข้อง 

กลุ่มบริหำรงำน
ทั่วไป 


