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บทน า 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคล

โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการ
ตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะขาดความเป็นอิสระ ความเป็น
กลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร 
หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพ
การให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืนๆตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม 
อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็น
จ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้ง
กันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหาร
ภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลัก
ธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย 

โรงพยาบาลนครชัยศรี ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดย
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุม
กระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจใน
ภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ และการปฏิบัติตาม
แผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้างองค์กรภาวการณ์แข่งขัน
ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผลการ
ปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงินเช่น
การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับการเงินขององค์การเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการเป็นต้น 
เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุมและการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการ
บริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบต่างๆโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุม
ของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมถึงการท านิติกรรมสัญญาการร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 
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สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการเปลี่ยนแปลง

ระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้งการควบคุมก ากับดูแล      
ไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเป็นต้น 

2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือสภาพ   
การแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้น 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการพนักงาน
บริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และ     
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนาและ          
มีรูปแบบ ที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินก็ได้อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆทั้งในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัท
จ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือ
ผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตน   
เป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติการกระท าแบบนี้เป็นการกระท าที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบ
ในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม        
เป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกัน      
ของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆมาด าเนินการวิเคราะห์
ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และ
ตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลนครชัยศรี การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนนี้จะช่วยให้โรงพยาบาลนครชัยศรี ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุ
ท าให้ 

1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ 
2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลัก

ธรรมาภิบาลพร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพ่ือ  
ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่
เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

๒. เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว

ในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่
ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน 



 
ส่วนที่ 2 

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

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยง
ต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับความเสี่ยงโดยก าหนดเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจาก
เป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ทีไ่ม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 

 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (บุคลากร) 
 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผล

คูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละ
สาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
4 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 
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ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณาจัดระดับ

ความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขต
ของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที ่

 
 
 
 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมิน 

ซ้ าหรือถ่ายโอนความเสี่ยง 
สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 

ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน 
ยอมรับความเสี่ยงแต่มี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง 

สีเหลือง 

ต่ า (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 
 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 14 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 

 
 

 

 

  

 

 

  ระดับความเสี่ยง= โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
       (Likelihood x Impact) 

ควา
ม
รุนแ
รง
ของ
ผลก
ระท
บ 
(Im
pact
) 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  

 โรงพยาบาลนครชัยศรี มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ดังนี้ 
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการเอ้ือประโยชน์
หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค 
 - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - การรับ - จ่ายเงิน 
 - การบันทึกบัญชีรับ - จ่าย/การจัดท าบัญชีทางการเงิน 
 - การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ 
 - การก าหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การก าหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 
 - การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ 
 - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
 - การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
 - การจัดหาพัสดุ 
 - การจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 
 - การเบิกค่าตอบแทน 
 - การใช้รถราชการ 
 - ฯลฯ 
 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
 - สูญเสียงบประมาณ 
 - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 
 - ความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 
 4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

(1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากร สร้างจิตส านึก “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” เช่น 
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในหน่วยงาน 
- จัดกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบของหน่วยงาน 
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ 
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี 
(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตหรืออาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 โรงพยาบาลนครชัยศรี พบความเสี่ยงที่มาจากอ านาจหน้าที่ ระบบการปฏิบัติงานที่เป็นสาเหตุอาจกท าให้เกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีดังนี้ 
 1.เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่ทราบว่ามีกฎ ระเบียบ กฎหมาย ห้ามไว้ในกรณี 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2.การรับของขวัญ/เงินสนับสนุน จากการปฏิบัติหน้าที่ 
 3.การใช้รถราชการไปใช้ในงานส่วนตัว 
  4.การขอใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตสถานประกอบการตามอ านาจหน้าที่ 
 5.การจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อจัดจ้างจากร้านค้า/บุคคลที่คุ้นเคย 

6.กระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปและประเภทการใช้สิ้นเปลืองของทางราชการ 

 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละ
ปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อ
กิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามี
ความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับความ

เสี่ยง 
ล าดับความ

เสี่ยง 
1 รับของขวัญ/เงินสนับสนุน จากการปฏิบัติหน้าที่ 

 
3 4 14 (1) 

2 การใช้รถราชการไปใช้ในงานส่วนตัว 
 

4 3 12 (2) 

3 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่
ทราบว่ามีกฎ ระเบียบ กฎหมาย ห้ามไว้ในกรณี ผล
ประโยชน์ทับซ้อน 

3 3 9 (3) 

4 การขอ ใบอนุญาตหรื อต่ อ ใบอนุญาตสถาน
ประกอบการตามอ านาจหน้าที่ 

3 3 9 (4) 

5 กระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปและประเภทการ
ใช้สิ้นเปลืองของทางราชการ 

2 4 8 (5) 

6 การจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อจัดจ้างจากร้านค้า/บุคคลที่
คุ้นเคย 

3 2 6 (6) 
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แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
 

5      

4  (5,6) (1)   

3 
  (3,4) (2 )  

2      

1      

 1 2 3 4 5 

 
 
  จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ได้ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

จัดล าดับความส าคัญของ
ความเสี่ยง 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

1 (เสี่ยงสูง) รับของขวัญ/เงินสนับสนุน จากการปฏิบัติหน้าที่ 
2 (เสี่ยงสูง) การใช้รถราชการไปใช้ในงานส่วนตัว 

3 (เสี่ยงสูง) 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่ทราบว่ามีกฎ ระเบียบ กฎหมาย 
ห้ามไว้ในกรณี ผลประโยชน์ทับซ้อน 

4 (เสี่ยงสูง) การขอใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตสถานประกอบการตามอ านาจหน้าที่ 
5 (ปานกลาง) การจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อจัดจ้างจากร้านค้า/บุคคลที่คุ้นเคย 
6 (ปานกลาง) กระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปและประเภทการใช้สิ้นเปลืองของทางราชการ 

  

 

 

 

 

ควา
ม
รุนแ
รง
ของ
ผลก
ระท
บ 
(Im
pact
) 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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  จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับคือสูงและปานกลาง โดย
สามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ 
2565 มีดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
      เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงมี

มาตรการลด และประเมินซ้ า หรือถ่าย 
โอนความเสี่ยง 

 

          เสี่ยงสูง (High) 
จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ 

- การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
- การใช้รถราชการ 
- กระบวนการในการปฏิบัติงาน  
 

     ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง 

- กระบวนการในการปฏิบัติงาน  
- พฤติกรรมในการท างาน 
 

          ต่ า (Low)   
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3.แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1. รับของขวัญ/เงินสนับสนุน จาก
การปฏิบัติหน้าที่ 

1. ประกาศเจตนารมณ์  การไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ 
2. ก าหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ แนวทางให้กับเจ้าหน้าที่ยึดถือ
และปฏิบัติ 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอย่าง
เคร่งครัด 
  

         กลุ่มบริหารทั่วไป 

2. การใช้รถราชการไปใช้ในงานส่วนตัว 1.ก าหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ แนวทางให้กับเจ้าหน้าที่ยึดถือและ
ปฏิบัติ 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอย่าง
เคร่งครัด 
  

         กลุ่มบริหารทั่วไป 

3.เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขาดความรู้
ความเข้าใจ ไม่ทราบว่ามีกฎ ระเบียบ 
กฎหมาย ห้ามไว้ในกรณี 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. จัดอบรมให้ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ในเรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อน การด าเนินการทางวินัย และระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

         กลุ่มกฎหมาย 
สสจ.นครปฐม 



-10- 
 

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

4 .  ก า ร ข อ ใ บ อ นุ ญ า ต ห รื อ ต่ อ
ใบอนุญาตสถานประกอบการตาม
อ านาจหน้าที่ 

1. ประกาศเจตนารมณ์  การไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ 
2. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน แนวทางให้กับเจ้าหน้าที่ยึดถือและ
ปฏิบัติ 
3. ก าหนดขั้นตอนในการเข้ารับบริการ 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอย่าง
เคร่งครัด 
  

         กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

5. การจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อจัดจ้างจาก
ร้านค้า/บุคคลที่คุ้นเคย 

1.ก าหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ แนวทางให้กับเจ้าหน้าที่ยึดถือและ
ปฏิบัติ 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอย่าง
เคร่งครัด 
  

         กลุ่มบริหารทั่วไป 

6. กระบวนการยืมพัสดุประเภทคง
รูปและประเภทการใช้สิ้นเปลืองของ
ทางราชการ 

1.ก าหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ แนวทางให้กับเจ้าหน้าที่ยึดถือและ
ปฏิบัติ 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอย่าง
เคร่งครัด 

         กลุ่มบริหารทั่วไป 



 


