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สวนที่ 1 
บทนํา 

 

1. หลักการและเหตุผล 

  การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหา 
ประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ีไปแทรกแซง 
การใชดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาท่ีของรัฐ จนทําใหเกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติ
หนาท่ีสาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชน
สาธารณะของสวนรวม และทําใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดย
ผลประโยชนท่ีสูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมใน
สังคม รวมถึงคุณคาอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตต้ังแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตาม
ทามกลางผูท่ีจงใจกระทําความผิด ยังพบผูกระทําความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปน
จํานวนมาก จนนําไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน หรือ
ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict of interest : COI) เปน
ประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันท่ีเปนบอเกิดของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ี
รุนแรงข้ึน และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ อีกดวย 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี ดําเนินการวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนโดยวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน ทับซอนตามมาตรฐาน  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) เปนกรอบการวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 

  การวิเคราะหความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเส่ียงท่ีเปนระบบในการบริหาร
ปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทําใหเกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
  ประเภทของความเส่ียงแบงออกเปน ๔ ดาน ดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเส่ียงเกี่ยวกับการบรรลุ
เปาหมายและพันธกิจในภาพรวมท่ีเกิดจากเปล่ียนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกท่ีสงผลตอ    
กลยุทธท่ีกําหนดไวและการปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสมรวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบาย
เปาหมายกลยุทธโครงสรางองคกรภาวการณแขงขันทรัพยากรและสภาพแวดลอมอันสงผลกระทบ              
ตอวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร 
  2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวของกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนเปนความเส่ียงเนื่องจากระบบงานภายใน       
ขององคกร/กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูลสงผลตอ
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ 
  3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk: F) เปนความเส่ียงเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณและการเงินเชนการบริหารการเงินท่ีไมถูกตองไมเหมาะสมทําใหขาดประสิทธิภาพและไมทันตอ
สถานการณหรือเปนความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับการเงินขององคการเชนการประมาณการงบประมาณไมเพียงพอ
และไมสอดคลองกับข้ันตอนการดําเนินการเปนตน เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูลการวิเคราะหการวางแผนการ
ควบคุมและการจัดทํารายงานเพื่อนํามาใชในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกลาว 
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  4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบตาง ๆ โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนเปนความเส่ียงเนื่องจากความไมชัดเจน     
ความไมทันสมัยหรือความไมครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญา
การรางสัญญาท่ีไมครอบคลุมการดําเนินงาน 

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปจจัยหลัก ๒ ปจจัย คือ 
  1) ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบริหารความซื่อสัตยจริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและ
การเปล่ียนแปลงระบบงานความเช่ือถือไดของระบบสารสนเทศการเปล่ียนแปลงผูบริหารและเจาหนาท่ี
บอยครั้งการควบคุมกํากับดูแลไมท่ัวถึงและการไมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงาน  
เปนตน 
  2) ปจจัยภายนอก เชน กฎหมายระเบียบขอบังคับของทางราชการการเปล่ียนแปลง        
ทางเทคโนโลยีหรือสภาพการแขงขันสภาวะแวดลอมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมืองเปนตน   
  ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณหรือขอเท็จจริงท่ีบุคคลไมวาจะเปนนักการเมือง
ขาราชการพนักงานบริษัทหรือผูบริหารซึ่งมีอํานาจหนาท่ีเจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงหนาท่ี         
ท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยูและสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวมซึ่งการกระทํานั้นอาจจะเกิดข้ึนอยางรูตัว
หรือไมรูตัวท้ังเจตนาและไมเจตนาและมีรูปแบบท่ีหลากหลายไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น
แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆท่ีไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ไดอาทิการแตงต้ังพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนง
ในองคกรตางๆ ท้ังในหนวยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจํากัดหรือการท่ีบุคคลผูมีอํานาจหนาท่ีตัดสินใจ
ใหญาติพี่นองหรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบสงผล
ใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลักผลเสียจึงเกิดข้ึนกับ
ประเทศชาติการกระทําแบบนี้เปนการกระทําท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
  การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห 
ความเส่ียงท่ีเปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ท่ีจะทํา
ใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวางผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ อันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ยิ่งมี
สถานการณหรือสภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม มากเทาใดก็ยิ่งมี
โอกาสกอใหเกิดหรือนําไปสูการทุจริตมากเทานั้น 
  การวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นําเอาความเส่ียงในดานตางๆ 
มาดําเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) และตามบริบทความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอนของสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอจังหวัดลพบุรี การวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนนี้จะชวยใหสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี ทราบถึงความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนและปจจัยเส่ียงท่ีอาจเปน
เหตุทําให  
  1. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีของขาราชการเปนไปในลักษณะท่ีขาด หรือมีความ
รับผิดชอบไมเพียงพอ 
  2. การปฏิบัติหนาท่ีไปในทางท่ีทาใหประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรม ความมี
จริยธรรม 
 
 



6 
 

  3. การปฏิบัติหนาท่ีโดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 
และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลพรอมกันนี้ ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการปองกัน ยับยั้งการทุจริต 
ปดโอกาสการทุจริต และเพื่อกําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติ-    
มิชอบ การกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนปญหาสําคัญและพบบอยอีกดวย 
 
2. วัตถุประสงค 
  1. เพื่อสรางสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
  ๒. เพื่อแสดงความมุงมั่นในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
  ๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ีรัฐไมใหเกิดการแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมายใหยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเปน
แบบอยางท่ีดียืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกตองเปนธรรมถูกกฎหมายโปรงใสและตรวจสอบได 
  ๔. เพื่อสรางความเช่ือมั่นศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการผูมีสวนได    
สวนเสีย และประชาชน 
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สวนที่ 2 
การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

 

1. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบ
ของความเส่ียงตางๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง และดําเนินการวิเคราะห และจัดลําดับ
ความเส่ียง โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานท่ีจะใชในการประเมินความเส่ียง ดานผลประโยชนทับซอน 
ไดแกระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับ
ความเส่ียง ท้ังนี้ กําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณา ท่ีไมสามารถระบุเปนตัวเลข หรือ
จํานวนเงินท่ีชัดเจนได 
 
เกณฑระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเปนประจํา 
4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบอยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 
2 นอย มีโอกาสเกิดข้ึนนอยครั้ง 
1 นอยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 
เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ท่ีสงผลกระทบดานการดาเนินงาน 
(บุคลากร) 
ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง 
3 ปานกลาง สรางบรรยากาศในการทางานท่ีไมเหมาะสม 
2 นอย สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง 
1 นอยมาก สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

 
  ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเส่ียง โดย
พิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของความเส่ียงแตละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กําหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังนี ้
   
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
ลําดับ ระดับความเสี่ยง ชวงคะแนน 
1 ความเส่ียงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเส่ียงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเส่ียงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเส่ียงระดับตา (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 
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 ในการวิเคราะหความเส่ียงจะตองมีการกํ าหนดแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) ท่ี ไดจาก            
การพิจารณาจัดระดับความสําคัญของความเส่ียงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบ 
ท่ีเกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 
 
ระดับความเสีย่ง= โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ 
(Likelihood x Impact) 
  

ซึ่งจัดแบงเปน 4 ระดับสามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพื้นท่ีเปน 4 สวน (4 Quadrant) ใชเกณฑในการ
จัดแบงดังนี้ 
ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับ

ความเสี่ยง 
มาตรการกําหนด การแ ส ด งสี

สัญลักษณ 
เ สี่ ย ง สู ง ม า ก 
(Extreme) 

15-25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ําหรือถายโอนความ
เส่ียง 

สีแดง 

เส่ียงสูง 
(High) 

9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเส่ียง สีสม 

ป า น ก ล า ง 
(Medium) 

4–8 คะแนน ยอมรับความเส่ียงแตมีมาตรการควบคุมความเส่ียง สีเหลือง 

ตํ่า 
(Low) 

1–3 คะแนน ยอมรับความเส่ียง 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 

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
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2. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี  
  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี  มีการดําเนินการวิเคราะหความเส่ียง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน ดังนี้ 
 1) การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
  - กระบวนงานเกี่ยวของกับการใชเงินและชองทางท่ีจะทําประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง 
  - กระบวนงานท่ีเกี่ยวของกับการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีซึ่งมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสมคือ 
มีการเอื้อประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพองการกีดกันการสรางอุปสรรค 
  - กระบวนงานท่ีมีชองทางเรียกรองหรือรับผลประโยชนจากผูท่ีมีสวนเกี่ยวของซึ่งสงผลทางลบ
ตอผูอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 2) โดยมีกระบวนงานท่ีเขาขายมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
  - การรับ – จายเงิน    - การบันทึก/จัดทําบัญชีทางการเงิน 
  - การจัดซื้อจัดจางและการจางบริการ  - การกําหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ 

- การกําหนดคุณสมบัติผูประมูลหรือขายสินคา - การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ 
  - การปฏิบัติของเจาหนาท่ีไมเปนไปตามข้ันตอน - ไมเปนไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจาง 
    - การคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ   - การจัดหาพัสดุ 
  - การจัดโครงการอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม สัมมนา - การเบิกคาตอบแทน 
  - การใชรถยนตของทางราชการ   - ฯลฯ 
 3) ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากไมมีการปองกันท่ีเหมาะสม 
  - สูญเสียงบประมาณ 
  - เปดชองทางใหเจาหนาท่ีใชอํานาจหนาทําใหผูปฏิบัติใชโอกาสกระทําผิดในทางมิชอบ     
ดวยหนาท่ี 
  - เสียช่ือเสียงและความนาเช่ือถือของหนวยงาน 
 4) แนวทางการปองความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
  (1) การเสริมสรางจิตสํานึกใหบุคลากรของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง   
จังหวัดลพบุรี รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เชน 
  - การสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร 
  - เผยแพรคานิยมสรางสรรคใหแกเจาหนาท่ี 
  - จัดโครงการฝกอบรมดานคุณธรรมจริยธรรมใหกับเจาหนาท่ี 
  - การสงเสริมใหผูบังคับบัญชาเปนตัวอยางท่ีดี 
  (2) การปองกันเหตุการณหรือพฤติกรรมท่ีอาจเปนภัยตอหนวยงานเชน 
  - การแจงเวียนหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปรงใสและเปนธรรม 
  - การเผยแพรหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด 
  - การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางสม่ําเสมอ
และตอเนื่อง 
  - จัดชองทางการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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สวนที่ 3 
ผลการวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

 
1. ผลการวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสาํโรง จังหวัดลพบุรี ประจําปพ.ศ. 256๔ กําหนดความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับ
ผลประโยชนทับซอน จํานวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 1. กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ 
 2. การกําหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ 
 3. การเบิกจายงบประมาณท่ีไมถูกตองตามระเบียบ 
 4. การเอื้อประโยชนตอพวกพองในการจัดซื้อจัดจาง 
 เม่ือพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแตละปจจัยเส่ียงแลว จึงนําผลท่ีไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
และผลกระทบของความเส่ียงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวา กอใหเกิดระดับของความเส่ียงใน   
ระดับใดในตารางความเส่ียง ซึ่งจะทําใหทราบวามีความเส่ียงใดเปนความเส่ียงสูงสุดท่ีจะตองบริหารจัดการกอน 
 

ลําดับ ปจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส 
ผลกระ

ทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ลําดับ 

ความเสี่ยง 
1 กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ 2 5 10 (3) 
2 การกําหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ 3 5 15 (1) 
3 การเบิกจายงบประมาณท่ีไมถูกตองตามระเบียบ 3 4 12 (2) 
4 การเอื้อประโยชนตอพวกพองในการจัดซื้อจัดจาง 2 4 8 (4) 

 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

  

5  (3) (1)   

4  (4) (2)   

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

ควา

ม

รุนแ

รง

ของ

ผล

กระ

ทบ 
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 จากแผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) ท่ีไดจากการวิเคราะหความเส่ียงและจัดลําดับความสําคัญของ
ความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอนสามารถสรุปการวิเคราะหความเส่ียงและจัดลําดับความสําคัญของความ
เส่ียงดานผลประโยชนทับซอนไดดังนี้ 
 
ผลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 
ผลการวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง 

การกําหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ ลําดับ 1 (สูงมาก = 15 คะแนน) 
การเบิกจายงบประมาณท่ีไมถูกตองตามระเบียบ ลําดับ 2 (สูง = 12 คะแนน) 
กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ ลําดับ 3 (สูง = 10 คะแนน) 
การเอื้อประโยชนตอพวกพองในการจัดซื้อจัดจาง ลําดับ 4 (ปานกลาง = 8 คะแนน) 

 
 จากตารางวิเคราะหความเส่ียงสามารถจําแนกระดับความเส่ียงออกเปน 3 ระดับคือระดับสูงมาก 
ระดับสูง และระดับปานกลาง โดยสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชนทับซอนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี ประจําปงบประมาณ 256๔ มี ดังนี้ 
 

ระดับความ
เสี่ยง 

มาตรการกําหนด ปจจัยความเสี่ยง 

 
เส่ียงสูงมาก 
(Extreme) 

- ใหยึดมาตรฐานวัสดุครุภัณฑราคากลาง ของ
กรมบัญชีกลาง 
- คุณสมบัติท่ีตองผานมาตรฐานการรับรองจาก
หนวยงานท่ีเช่ือถือได หรือรัฐรับรอง 

- กํ าหนดคุณ ลักษณ ะวัสดุครุภัณ ฑ     
ไมเหมาะสมกับประโยชนใชงาน 
- วัสดุครุภัณฑไมไดมาตรฐาน 

 
เส่ียงสูง 
(High) 

- ใหยึดถือระเบียบเปนแนวทางปฏิ บัติ และ
ระเบียบท่ียึดถือตองเปนปจจุบันเบิกจาย 
 

- ไม ใช ร ะ เบี ยบ การ เบิ กจ าย ท่ี เป น
ปจจุบัน 
- ไมยึดการปฏิบัติตามข้ันตอนระเบียบ 

 
ปานกลาง 
(Medium) 

- ใชระเบียบพัสดุปจจุบันเปนแนวทาง 
- การตรวจสอบภายในเพือ่ปรับปรุงกระบวนการ 

- ไม ใช แ น วท างก าร จัด ซื้ อ จั ด จ า ง      
ตามระเบียบท่ีเปนปจจุบัน 
 

 
ตํ่า 
(Low) 

- กําหนดใหมีคณะกรรมการตรวจความตองการ
ในการจัดซื้อจัดจาง 
- ตรวจสอบเปรียบเทียบราคาตามทองตลาด 

- ไมเปรียบเทียบกับราคาทองตลาด 
- ใชอํานาจหนาท่ีในการเอื้อพวกพอง 
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สวนที่ 4 
การจัดการความเสี่ยงปองกันผลประโยชนทับซอน 

 
1. การจัดการความเสี่ยงปองกันผลประโยชนทับซอน  

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี มีประเด็นท่ีเกี่ยวของกับผลประโยชนทับซอน     
4 ประเด็น คณะทํางานวิเคราะหความเส่ียง ไดพิจารณาแนวทางการควบคุม หรือลดความเส่ียงการเกิด
ผลประโยชนทับซอนในแตละประเด็น ดังนี้ 

1.1 มาตรการควบคุมปองกันการจัดหาวัสดุครุภัณฑ ท่ีไมไดมาตรฐานหรือตรงตามความตองการ  
- ควบคุมกํากับ ใหยึดบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จากกองมาตรฐานงบประมาณเปนหลัก 
- ควบคุมกํากับ ใหจัดหาวัสดุครุภัณฑท่ีไดมาตรฐานรับรองโดยหนวยงานของรัฐ เชน มอก. MIT 

1.2 มาตรการปองกันกรณีการเบิกจายงบประมาณไมถูกตองตามระเบียบ 
- ควบคุมกํากับ ใหยึดระเบียบราชการเบิกจาย ทุกกรณี หากไมเปนไปตามระเบียบแลวเกิด    

ความเสียหาย ใหเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของรับผิดชอบตามกฎหมาย 
 1.3 มาตรการปองกันกรณีกระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ 

- ควบคุมกํ ากับ ให ยึดระเบียบการจัดซื้ อ จัดจ าง ตามเกณฑ  และแนวทางการปฏิ บั ติ            
อยางเครงครัด 

- สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจางเสนอผูบริหารทราบ รายเดือน รายไตรมาส และส้ินปงบประมาณ 
 1.4 มาตรการปองกันกรณีการเอื้อประโยชนตอพวกพองในการจัดซื้อจัดจาง 

- ควบคุมกํ ากับ ให ยึดระเบียบการจัดซื้ อ จัดจ าง ตามเกณฑ  และแนวทางการปฏิ บั ติ           
อยางเครงครัด 

- ใหโอกาสผูเสนอราคา การซื้อ/การจาง อยางเทาเทียมกัน เปรียบเท่ียบการไดรับประโยขน    
แกทางราชการ มิใชประโยชนสวนตนหรือพวกพอง 

2. ผลการจัดการวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
  2.๑ ประโยชนของการวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

- บุคลากรเกิดความตระหนักถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในระบบงานหรือการปฏิบัติงาน     
โดยไมต้ังใจ และปรับเปล่ียนพฤติกรรมในระบบงานหรือการปฏิบัติงานใหถูกตองยิ่งข้ึน 

- หนวยงานท่ีพบปญหาความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน ไดมีการปรับปรุง แกไข หรือ    
มีการกําหนดมาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนในหนวยงาน 

- เปนฐานขอมูลและองคความรูสําหรับการบริหาร และการปฏิ บัติงานเพื่อลดปญหา       
การทุจริตคอรัปช่ัน และเพื่อใหการบริหารจัดการความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอนมีประสิทธิภาพ และมุงสู
องคกรปลอดจากการทุจริต 

  2.๒ ปญหาและอุปสรรคของการวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน- 
ทับซอน 

- การวิเคราะหปญหายังไมครอบคลุมทุกกิจกรรม ทุกกลุมงานท่ีเกิดข้ึนในหนวยงาน ทําให
บางงาน ยังมีความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอนอยูภายใตกิจกรรม/โครงการ 

- การพบปญหาความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน ยังใชระยะเวลาในการดําเนินการ
ปรับปรุง แกไขท่ีลาชา ทําใหในชวงระยะเวลาดังกลาว ยังคงมีการปฏิบัติงานตามแบบวิธีเดิม 

- หนวยงานไมใหความสําคัญ หรือยังมองไมเห็นปญหาท่ีเกิดข้ึนท่ีจะสงผลตอบุคลากร หรือ
องคกร จึงเกิดการเพิกเฉย หรือไมปฏิบัติตามแนวทางท่ีถูกตอง 



13 
 

  2.๓ แนวทางปรับปรุงแกไขความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 
- นําประเด็นความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนท่ีไดจากการวิเคราะหความเส่ียง        

มาจัดทําแผน ปองกันและปราบปรามการทุจริต ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

- นําประเด็นความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนท่ีไดจากการวิเคราะหความเส่ียง       
มาปรับปรุง แกไขคูมือผลประโยชนทับซอนประจําปงบประมาณ ๒๕๖3 

- กําหนดมาตรการ หลักเกณฑ  หรือแนวทางปฏิ บั ติ ท่ี เกี่ยวของชัดเจนเพิ่ มมากข้ึน              
ในรายละเอียดการปฏ บัติงานในดานตางๆ รวมถึงกําหนดมาตรฐานความโปรงใสในการดําเนินงาน            
ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง เพื่อเพิ่มศักยภาพของหนวยงาน ในดานความโปรงใส ตรวจสอบได 
และปลอดจากการทุจริต  

- เรงดําเนินการจัดประชุม/อบรมใหความรู เพื่อใหเจาหนาท่ี บุคลากรทราบในเรื่อง
ผลประโยชนทับซอน หลักธรรมภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี การปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตกับการปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

- สรางความตระหนัก และสงเสริมการสรางจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม    
ให บุคลากร ไมโกงตอตานการทุจริต 

- สรางเครือขายเขามามีสวนรวมในการปรับเปล่ียนทัศนคติท่ีไมทนตอการทุจริต ผานส่ือสังคม 
ออนไลน 
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สวนที่ 5 
คณะทํางานวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 
 

 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี ไดแตงต้ังคณะกรรมการวิเคราะหความเส่ียง 
และจัดลําดับความสําคัญของความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน ตามคําส่ังท่ี 9 /256๔ ลงวันท่ี 18 มีนาคม 
2564 ดังมีรายช่ือคณะกรรมการ ดังนี้ 
 
1. นางสาวกมลวรรณ สนามทอง สาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง ประธานกรรมการ 
2. นายพงษศักด์ิ พวงประดับ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรรมการ 
3. นางสาวรัตนาภรณ บัวดิษฐ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรรมการ 
4. นายสีหชัย กุลสิริลักษณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ 
5. นายนิรันดร ศรีศักด์ิ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรรมการและเลขานุการ 
6. นายโกวิท เติมแกว พนักงานธุรการ ก รรม ก ารและ ผู ช ว ย

เลขาณุการ 
 
 
 


