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บทที่ 1 
บทน า 

 

1. หลักการและเหตุผล 

กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสวงหำ 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่ไปแทรกแซง 
กำรใช้ดุลยพินิจในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จนท ำให้เกิดกำรละทิ้งคุณธรรมในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่สำธำรณะ ขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สำธำรณะของส่วนรวม และท ำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดย
ผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอำจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทำงกำรเงิน คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมเป็นธรรมใน
สังคม รวมถึงคุณค่ำอ่ืนๆ ตลอดจนโอกำสในอนำคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่ำงไรก็ตำม
ท่ำมกลำงผู้ที่จงใจกระท ำควำมผิด ยังพบผู้กระท ำควำมผิดโดยไม่เจตนำหรือไม่มีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวอีกเป็น
จ ำนวนมำก จนน ำไปสู่กำรถูกกล่ำวหำร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทำงอำญำ ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ
ควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็น
ประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่
รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศ อีกด้วย  

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบเมย ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตำม
มำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เป็นกรอบกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำร
ปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดมูลเหตุของโอกำสที่จะท ำให้เกิดควำมเสียหำยจำกกำร
ปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเภทของควำมเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ด้ำนดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมำยถึง ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบรรลุ
เป้ำหมำยและพันธกิจในภำพรวมที่เกิดจำกเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ภำยนอกที่ส่งผลต่อกล
ยุทธ์ที่ก ำหนดไว้และกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสมรวมถึงควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำงนโยบำย
เป้ำหมำยกลยุทธ์โครงสร้ำงองค์กรภำวกำรณ์แข่งขันทรัพยำกรและสภำพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยขององค์กร 
  2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพ
ประสิทธิผลหรือผลกำรปฏิบัติงำนโดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกระบบงำนภำยในของ
องค์กร/กระบวนกำรเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภำพ
ประสิทธิผลในกำรด ำเนินโครงกำร 
  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบริหำร
งบประมำณและกำรเงินเช่นกำรบริหำรกำรเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมำะสมท ำให้ขำดประสิทธิภำพและไม่ทันต่อ
สถำนกำรณ์หรือเป็นควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินขององค์กำรเช่นกำรประมำณกำรงบประมำณไม่เพียงพอ
และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนกำรด ำเนินกำรเป็นต้น เนื่องจำกขำดกำรจัดหำข้อมูลกำรวิเครำะห์กำรวำงแผนกำร
ควบคุมและกำรจัดท ำรำยงำนเพื่อน ำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณและกำรเงินดังกล่ำว 
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  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)เกี่ยวข้อง
กับกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำงๆโดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกควำมไม่ชัดเจนควำมไม่
ทันสมัยหรือควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำยกฎระเบียบข้อบังคับต่ำงๆรวมถึงกำรท ำนิติกรรมสัญญำกำรร่ำง
สัญญำที่ไม่ครอบคลุมกำรด ำเนินงำน 
 

สำเหตุของกำรเกิดควำมเสี่ยงอำจเกิดจำกปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัยคือ 
  1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบำยของผู้บริหำรควำมซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภำพของบุคลำกรและ
กำรเปลี่ยนแปลงระบบงำนควำมเชื่อถือได้ของระบบสำรสนเทศกำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่
บ่อยครั้งกำรควบคุมก ำกับดูแลไม่ท่ัวถึงและกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงำนเป็น
ต้น 
  2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมำยระเบียบข้อบังคับของทำงรำชกำรกำรเปลี่ยนแปลงทำง
เทคโนโลยีหรือสภำพกำรแข่งขันสภำวะแวดล้อมทั้งทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองเป็นต้น   

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง สภำวกำรณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง
ข้ำรำชกำรพนักงำนบริษัทหรือผู้บริหำรซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งหน้ำที่ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งกำรกระท ำนั้นอำจจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัวหรือไม่
รู้ตัวทั้งเจตนำและไม่เจตนำและมีรูปแบบที่หลำกหลำยไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่ำนั้นแต่
รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อำทิกำรแต่งตั้งพรรคพวกเข้ำไปด ำรงต ำแหน่งใน
องค์กรต่ำงๆทั้งในหน่วยงำนรำชกำรรัฐวิสำหกิจและบริษัทจ ำกัดหรือกำรที่บุคคลผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ตัดสินใจให้
ญำติพ่ีน้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์จำกทำงรำชกำรโดยมิชอบส่งผลให้
บุคคลนั้นขำดกำรตัดสินใจที่เที่ยงธรรมเนื่องจำกยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับ
ประเทศชำติกำรกระท ำแบบนี้เป็นกำรกระท ำท่ีผิดทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ 
ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำส ที่จะท ำ
ให้เกิดควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต กล่ำวคือ ยิ่งมี
สถำนกำรณ์หรือสภำวกำรณ์ของกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มำกเท่ำใด ก็ยิ่งมี
โอกำสกอ่ให้เกิดหรือน ำไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น ำเอำควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ  
มำด ำเนินกำรวิเครำะห์ตำมกรอบมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) และตำมบริบทควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอสบเมย กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบ
เมยไดท้รำบถึงควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนและปัจจัยเสี่ยงที่อำจเป็นเหตุท ำให้  

1. กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะที่ขำดหรือมีควำม
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 

2. กำรปฏิบัติหน้ำที่ไปในทำงที่ท่ำให้ประชำชนขำดควำมเชื่อถือในควำมมีคุณธรรมควำมมี
จริยธรรม 

3. กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยกำรขำดกำรค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน และ
กำรยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำลพร้อมกันนี้ ยังสำมำรถก ำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรป้องกัน ยับยั้งกำรทุจริต ปิด
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โอกำสกำรทุจริต และเพ่ือก ำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 
กำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือสร้ำงสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรรำชกำรให้เกิด

ควำมคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒. เพ่ือแสดงควำมมุ่งม่ันในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล 
๓. เพ่ือตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่รัฐไม่ให้เกิดกำรแสวงหำ

ผลประโยชน์ส่วนตัวในต ำแหน่งหน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำยให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็น
แบบอย่ำงที่ดียืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมำยโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

๔. เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแก่ผู้รับบริกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และประชำชน 
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บทที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสที่จะเกิด
ผลกระทบของควำมเสี่ยงต่ำงๆ เพ่ือประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง และด ำเนินกำรวิเครำะห์ และ
จัดล ำดับควำมเสี่ยง โดยก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนที่จะใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยง ด้ำนผลประโยชน์
ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และควำมรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และ
ระดับควำมเสี่ยง 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 ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน 
(บุคลากร) 

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

 
  ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับควำมสำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดย
พิจำรณำ จำกผลคูณของระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) กับระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของควำมเสี่ยงแต่ละสำเหตุ (โอกำส × ผลกระทบ) ก ำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
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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 ควำมเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

  

ในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงจะต้องมีกำรก ำหนดแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จำก กำร
พิจำรณำจัดระดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงจำกโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่
เกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 

ระดับความเสี่ยง= โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับสำมำรถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในกำร
จัดแบ่งดังนี้ 
 
ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมำก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมำตรกำรลดและประเมินซ้ ำ 
หรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยง 

สีแดง 

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

ควบคุมควำมเสี่ยง 
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) 
 

คว
ำม
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบเมย  มีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน                               
ที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เงินและมีช่องทำงที่จะท ำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
 - กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ซึ่งมีโอกำสใช้อย่ำงไม่เหมำะสมคือ 
มีกำรเอ้ือประโยชน์หรือให้ควำมช่วยเหลือพวกพ้องกำรกีดกันกำรสร้ำงอุปสรรค 
 - กระบวนงำนที่มีช่องทำงเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จำกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทำงลบต่อผู้อ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง 
 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กำรรับ – จ่ำยเงิน 
 - กำรบันทึกบัญชีรับ – จ่ำย / กำรจัดท ำบัญชีทำงกำรเงิน 
 - กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจ้ำงบริกำร 
 - กำรก ำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์กำรก ำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้ำประมูลหรือขำยสินค้ำ 
 - กำรตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ 
 - กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ไม่เป็นไปตำมข้ันตอนและระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
  - กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำรับรำชกำร 
  - กำรจัดหำพัสดุ 
  - กำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรมศึกษำดูงำนประชุมและสัมมนำ 
  - กำรเบิกค่ำตอบแทน 
  - กำรใช้รถรำชกำร 
  - ฯลฯ 
 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
 - สูญเสียงบประมำณ 
 - เปิดช่องทำงให้เจ้ำหน้ำที่ใช้อ ำนำจหน้ำท ำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกำสกระท ำผิดในทำงมิชอบด้วยหน้ำที่ 
  - เสียชื่อเสียงและควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำน 
 4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย รังเกียจ
การทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
  - กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบเมย 
  - เผยแพร่ค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ 
  - จัดโครงกำรฝึกอบรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้ำหน้ำที่ 
  - กำรส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำเป็นตัวอย่ำงที่ดี 
  (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงานเช่น 
  - กำรแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
  - กำรเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
  - กำรตรวจสอบติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอสบเมย อย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 
  - จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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สรุปผลการวิเคราะห์ความเส่ียงที่เกี่ยวกับผลประโยชนท์ับซ้อนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย  ประจ าปี
พ.ศ. 2565 
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบเมย ก ำหนดควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ ำนวน 4 
ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 1. กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ 
   2. กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์ 
   3. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ไม่ถูกต้องตำมระเบียบ 
   4. กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 
 เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถี่ที่จะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน ำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง 
และผลกระทบของควำมเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำ ก่อให้เกิดระดับของควำมเสี่ยงในระดับ
ใดในตำรำงควำมเสี่ยง ซึ่งจะท ำให้ทรำบว่ำมีควำมเสี่ยงใดเป็นควำมเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหำรจัดกำรก่อน 
 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
1 กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ 5 5 25 (1) 
2 กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์ 3 5 15 (2) 
3 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณท่ีไม่ถูกต้องตำมระเบียบ 3 4 12 (3) 
4 กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 2 4 8 (4) 

 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
  

5   (2)  (1) 

4  (4) (3)   

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 
 
  โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 
 จำกแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของ
ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนสำมำรถสรุปกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำม
เสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้ 

คว
ำม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ(

Im
pa

ct
) 
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ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ ล ำดับ 1 (สูงมำก = 25 คะแนน) 
กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์ ล ำดับ 2 (สูงมำก = 15 คะแนน) 
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณท่ีไม่ถูกต้องตำมระเบียบ ล ำดับ 3 (สูง = 12 คะแนน) 
กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ล ำดับ 4 (ปำนกลำง = 8 คะแนน) 
 
 จำกตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยงสำมำรถจ ำแนกระดับควำมเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับคือสูงมำก สูงและ
ปำนกลำง โดยสำมำรถสรุปข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบเมย ประจ ำปีงบประมำณ  2565  มีดังนี ้
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
เ     เสี่ยงสูงมำก (Extreme) จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง 

มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ ำ หรือถ่ำย
โอนควำมเสี่ยง 
 

- กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ไม่เป็นไปตำมระเบียบ 
- กำรใช้รถรำชกำร 
- กำรเบิกค่ำตอบแทน 

       เสี่ยงสูง (High) จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง 
และมีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ 

- กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
ที่ไม่ถูกต้องตำมระเบียบ 

 ปำนกลำง (Medium) ยอมรับควำมเสี่ยงแต่มีมำตรกำรควบคุม
ควำมเสี่ยง 

- จัดท ำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดู
งำน อบรม สัมนำ 

ต่ ำ  (Low) - - 
 

 

 
 
 



3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                                                      11 
 

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

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. กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 

5 5 25 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และ
แนวทำง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง โดยวิธีพิเศษ 
อย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้เจ้ำหน้ำท่ี
ผู้รับผิดชอบด้ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงจัดท ำ
รำยงำนสรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงรำยไตรมำสและ 
เสนอใหส้ำธำรณสุขอ ำเภอรับทรำบทุกครั้ง 
3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้เจ้ำหน้ำท่ี
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุและบุคลำกรท่ีเกี่ยวข้อง
กับกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง รับรองถึงควำม 
ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองำนในกำร
จัดซ้ือจัดจ้ำง 
4. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรและ
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำม พ.ร.บ. กำรจัดซ้ือ 
จัดจ้ำง อย่ำงเคร่งครัด 

         

- กลุ่มงานบริหาร 
(งานพัสดุ) 

2. การใช้รถราชการ 
 

3 5 15 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร 
บุคลำกรให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและ
แก้ไข ปัญหำกำรทุจริตของส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภออย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร 
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
เรื่องกำรรับของขวัญ อย่ำงเคร่งครัด 
3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกรปฏิบัติตำมคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ 

         - กลุ่มงานบริหาร 
(งานพัสดุ) 
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ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

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 

3. การเบิกค่าตอบแทน 3 5 15 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกรปฏิบัติตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำย
กำรเงินและกำรคลัง อย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลข้ำรำชกำร และ
บุคลำกรให้ปฏิบัติตำมประกำศหลักเกณฑ์          
กำรปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน กำรละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ำท่ีและกำรประพฤติมิชอบ 
อย่ำงเคร่งครัด 
3. มอบหมำยให้หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำร
ตรวจสอบเอกสำรทุกครั้งท่ีมีกำรขออนุมัติ
เบิกจ่ำย 
4. ก ำหนดให้มีกำรติดตำมนิเทศตรวจสอบ
ภำยในอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง 

         - กลุ่มงานบริหาร 
(งานการเงินและบัญชี) 

4. การเบิกจ่ายงบประมาณ
ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

3 4 12 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกรปฏิบัติตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำย
กำรเงินและกำรคลัง อย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลข้ำรำชกำร และ
บุคลำกรให้ปฏิบัติตำมประกำศหลักเกณฑ์          
กำรปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน กำรละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ำท่ีและกำรประพฤติมิชอบ 
อย่ำงเคร่งครัด 
3. มอบหมำยให้หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำร
ตรวจสอบเอกสำรทุกครั้งท่ีมีกำรขออนุมัติ
เบิกจ่ำย 
4. ก ำหนดให้มีกำรติดตำมนิเทศตรวจสอบ
ภำยในอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 

         

- กลุ่มงานบริหาร 
(งานการเงินและบัญชี) 
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ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

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 

5. จัดท าโครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน อบรม สัมนา 

2 4 8 1. ควบคุม ก่ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกร ปฏิบัติตำมนโยบำยเกี่ยวกับควำม
โปร่งใสกำรเสริมสร้ำง คุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อให้ข้ำรำชกำรถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลกำรประกำศ
หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 
กำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำท่ีและกำร 
ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ 
3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกรปฏิบัติตำมคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรด่ำเนินกำร
ป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ 
มิชอบให้ครอบคลุม และท่ัวถึงมำกยิ่งขึ้น เพื่อ
ร่วมสร้ำงแนวทำงและมำตรกำรในด่ำเนินกำร
สร้ำงจิตส ำนึกให้ข้ำรำชกำรรังเกียจ 
กำรทุจริตทุกรูปแบบ 

         - กลุ่มงานบริหาร 
(งานการเงินและบัญชี/

ผู้รับผิดชอบ
โครงการฯ) 



 
 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประจ าปีงบประมาณ  2565 

หน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

มาตรการ/กจิกรรม 

1. กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่
เป็นไปตำมระเบียบ 

1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ ข้ำรำชกำร และบุคลำกร ให้ปฏิบัตติำมหลักเกณฑ์และแนวทำง กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง โดยวิธีพิเศษอยำ่งเคร่งครดั 

2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผดิชอบด้ำนกำรจัดซื้อจดัจ้ำงจัดท ำรำยงำนสรุปกำรจัดซื้อจดั
จ้ำงรำยไตรมำสและเสนอให้สำธำรณสุขอ ำเภอรับทรำบทุกครั้ง 

3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุและบคุลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจดัจ้ำง 
รับรองถึงควำมไมเ่กี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองำนในกำรจดัซื้อจัดจ้ำง 

4. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกร ให้ปฏิบัตติำม พ.ร.บ. กำรจดัซื้อจัดจำ้ง อย่ำง
เคร่งครดั 

 
2. กำรใช้รถรำชกำร 
 

1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร บุคลำกรให้ปฏิบตัิตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไข ปญัหำกำร
ทุจริตของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภออย่ำงเคร่งครัด 

2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร บุคลำกร ให้ปฏิบัตติำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องกำรรับ
ของขวัญ อย่ำงเคร่งครัด 

3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และบุคลำกรปฏิบัตติำมคูม่ือผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอ 

 
3. กำรเบิกค่ำตอบแทน 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และบุคลำกรปฏิบัตติำมระเบยีบกำรเบิกจ่ำยกำรเงินและกำร

คลัง อย่ำงเคร่งครดั 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลข้ำรำชกำร และบุคลำกรให้ปฏิบตัิตำมประกำศหลักเกณฑ์ กำรปฏิบัตเิกี่ยวกับ

ข้อร้องเรียน กำรละเว้นกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีและกำรประพฤติมิชอบ อย่ำงเคร่งครัด 
3. มอบหมำยให้หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรตรวจสอบเอกสำรทุกครั้งท่ีมีกำรขออนุมัติเบิกจ่ำย 
4. ก ำหนดให้มีกำรตดิตำมนิเทศตรวจสอบภำยในอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 

4. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ไม่
ถูกต้องตำมระเบียบ 

1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และบุคลำกรปฏิบัตติำมระเบยีบกำรเบิกจ่ำยกำรเงินและกำรคลัง 
อย่ำงเคร่งครัด 

2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลข้ำรำชกำร และบุคลำกรให้ปฏิบตัิตำมประกำศหลักเกณฑ์          กำรปฏิบัติ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียน กำรละเว้นกำรปฏิบัตหิน้ำท่ีและกำรประพฤติมชิอบ อย่ำงเคร่งครัด 

3. มอบหมำยให้หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรตรวจสอบเอกสำรทุกครั้งท่ีมีกำรขออนุมัติเบิกจ่ำย 
4. ก ำหนดให้มีกำรตดิตำมนิเทศตรวจสอบภำยในอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 

5. จัดท ำโครงกำรฝึกอบรม 
ศึกษำดูงำน อบรม สัมนำ 

1. ควบคุม ก่ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และบุคลำกร ปฏิบัตติำมนโยบำยเกี่ยวกับควำมโปร่งใสกำร
เสรมิสร้ำง คุณธรรม จริยธรรม เพือ่ให้ข้ำรำชกำรถือปฏิบัติอย่ำงเครง่ครัด 

2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลกำรประกำศหลักเกณฑ์กำรปฏิบัตเิกี่ยวกับข้อร้องเรียน กำรละเว้นกำรปฏิบตัิ
หน้ำท่ีและกำรประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัต ิ

3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และบุคลำกรปฏิบัตติำมคูม่ือผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. ส่งเสริมกำรมสี่วนร่วมในกำรดำ่เนินกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทจุริตและประพฤติมิชอบให้

ครอบคลมุ และทั่วถึงมำกยิ่งข้ึน เพื่อร่วมสร้ำงแนวทำงและมำตรกำรในด่ำเนินกำรสร้ำงจิตส ำนึกให้
ข้ำรำชกำรรังเกียจกำรทุจริตทุกรปูแบบ 
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บทที่ 3 
ภาคผนวก 
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ค ำสั่งส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบเมย 

ที่  041/2564 

เรื่อง จัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงต้ำนทุจริต  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สนับสนุนให้มีกำรรวมกลุ่มในลักษณะ
กำรร่วมกันจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนหรือเพ่ือกำรตรวจสอบควำมสุจริตโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ทุกกลุ่มงำนในส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอและหน่วยงำนในสังกัดทุกแห่ง  

ดังนั้น จึงขอจัดตั้ง “ชมรม Strong ต่อต้ำนทุจริตจิตพอเพียง” ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบเมย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน และให้กลุ่มงำนบริหำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรประสำนงำนและขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของชมรม 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลักดันให้เกิดกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก ด้วยกำรสร้ำงเสริมให้บุคลำกรในสังกัดมีจิตพอเพียง
ต้ำนทุจริต ด้วยกรอบแนวคิด STRONG ปรับฐำนวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ผ่ำน
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกคน ยกระดับกำรรับรู้กำรทุจริตของบุคลำกรในองค์กร ประสำนกับหน่วยงำน
หรือชมรมอ่ืนๆ ที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่เกี่ยวข้องกับ
ทำงกำรเมือง 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่  30  เดือน ธันวำคม     พ.ศ. 2564 

 
 

(นำยแกล้วกล้ำ  ฤทธำเกริกไกล) 
สำธำรณสุขอ ำเภอสบเมย 

 


