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ค าน า 
 

  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ 
ทับซ้อนตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring 
Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อ      
ปี ค.ศ.1992 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมเติมเรื่องการสอดส่องการเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในองค์กร 
และน าไปก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และการแก้ปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย
ส าคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
หลักการและเหตุผล 
 

  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง  เพราะเป็นการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง 
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ
ส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่
สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่า
อ่ืนๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท า
ความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ดังกล่าวอีก เป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูก
กล่าวหาเรียนร้องเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วม (Conflict of interest : COI)เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหาร
ภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการ
ขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย 
  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread Way Commission ) เป็น
กรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะ
ท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่
บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะ
เกิดข้ึนอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา  และไม่เจตนา  และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินเท่านั้น  แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้  อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้า
ไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจ
หน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดย
มิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิด
ขึ้นกับประเทศชาติ การกระท าแบบนี้เป็นการกระท าท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
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  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต  กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ
น าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

สามารถจ าแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและ

พันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนด
ไว้และปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์ 
โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ขององค์กร  

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/
กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผล
ในการด าเนินโครงการ 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F )เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการ
ด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดท ารายงาน
เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C ) เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย
หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่
ครอบคลุมการด าเนินงาน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาด าเนินการ
วิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 
2013) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข การวิเคราะห์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่มทราบถึงความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น  สามารถก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การ
บริหารงานที่โปร่งใส  ตรวจสอบได้  และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญ
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และพบบ่อย นอกจากนี้ยังบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญเร่งด่วน  หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 
(Agenda Based) อีกด้วย 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

2. เพื่อแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
3. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  

4. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชน 
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บทที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ
ความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความ
เสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ได้แก่ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความ
เสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือ
จ านวนที่ชัดเจนได้ 
 

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 ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน 
(บุคลากร) 
 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม 

2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 

1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 

 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาผล
คูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) ของ
ความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก(Extreme Risk : E) 15 – 25 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9 – 14คะแนน 

3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4 – 8คะแนน 

4 ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L) 1 – 3คะแนน 
 

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัด
ระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ( likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น 
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 

 
 

 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงความเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์
ในการจัดแบ่งดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด แสดงสีสัญลักษณ์ 
ต่ า (Low Risk : L) 1 – 3คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 
ปานกลาง (Moderate 
Risk : M) 

4 – 8คะแนน ยอมรั บ คว าม เ สี่ ย ง  แต่ มี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง 

สีเหลือง 

เสี่ยงสูง (High Risk : H) 9 – 14คะแนน มีมาตรลดความเสี่ยง สีส้ม 
เสี่ ยงสู งมาก(Extreme 
Risk : E) 

15 – 25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ า 
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

สีแดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ X ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
     (likelihoodX Impact) 
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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 

 
 

การควบคุมภายใน COSO 2013 มีขั้นตอนที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) 
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
3. กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
4. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication) 
5. การติดตาม (Monitoring) 
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2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม 
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่เหตุการณ์ (likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่
ละปัจจัยเสี่ยงแล้วน าผลที่ได้พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความ
เสี่ยงต่อกิจกรรม หรือ ภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท า
ให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใด เป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึง
ก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 3 ประเด็นหลัก ที่พบการกระท าผิดวินัยข้าราชการพล
เรือนที่ได้จากการร้องเรียน กล่าวโทษ ประกอบด้วย (1) ละทิ้ง ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ (2) เบียดบังเงินหรือ
ทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต (3) การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ ซึ่งทั้ง 3 
ประเด็น ตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่มไม่
ปรากฏมีข้าราชการพลเรือนถูกร้องเรียนและกล่าวโทษใน 3 ประเด็นดังกล่าว 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนการกระท าผิดฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย/ระเบียบ 
 

ปีงบประมาณ ละท้ิง ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ เบียดบังเงินหรือทรัพย์สิน
ของทางราชการไปเป็นของ
ตนเองโดยทุจริต 

การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์
ที่ควรจะได้รับ 

2558 0 0 0 
2559 0 0 0 
2560 0 0 0 
2561 0 0 0 
2562 0 0 0 
2563 0 0 0 
2564 0 0 0 
รวม 0 0 0 
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ตาราง ท่ี 2 วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม  
 (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
 

ประเด็น
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ

ความเสี่ยง 
ล าดับ

ความเสี่ยง 
ละทิ้ง 
ทอดทิ้ง
หน้าที่
ราชการ 

-ขาดราชการโดยไม่
มีการลาตาม
ระเบียบของทาง
ราชการ 
-มาสาย กลับก่อน
เวลาราชการ 

-เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
อุทิศเวลาของตน
ให้แก่ทางราชการ 
ไม่ขาดราชการหรือ
ละทิ้งหน้าที่ราชการ 

5 5 25 
(สูงมาก) 

1 

เบียดบังเงิน
หรือ
ทรัพย์สิน
ของทาง
ราชการไป
เป็นของ
ตนเองโดย
ทุจริต 

-เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่
ท า จัดการหรือ
รักษาทรัพย์ของ
ทางราชการเบียด
บังทรัพย์สินเป็น
ของตนเองโดย
ทุจริต 

-เพ่ือป้องกันไม่ให้
เจ้าหน้าทีกระท า
การทุจริตโดยอาศัย
โอกาสที่ตนมีอ านาจ
หน้าที่เบียดบัง
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

4 4 16 
(สูงมาก) 

1 

การเบิก
ค่าตอบแทน
เกินสิทธิ์ที่
ควรจะ
ได้รับ 

-จ่ายค่าตอบแทนให้
เจ้าหน้าที่เกินสิทธิ์ที่
จะได้รับโดยไม่
เป็นไปตามระเบียบ
ของทางราชการ 

-เพ่ือให้การเบิก
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและใน
วันหยุดราชการและ
ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
ถูกต้องตามระเบียบ
ทางราชการ 

4 4 16 
(สูงมาก) 

1 
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ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้รับจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญ
ของความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนตามตารางที่ 3 
ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
ละทิ้ง ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ ล าดับที่ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน) 
เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของ
ตนเองโดยทุจริต 

ล าดับที่ 2 (สูงมาก = 16 คะแนน) 

การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ ล าดับที่ 2 (สูงมาก = 16 คะแนน) 
 

  จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม ผลปรากฏว่ามีความเสี่ยงอันดับที่ 1 คือเรื่องละทิ้ง 
ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ อันดับที่ 2 คือ เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต 
อันดับที่ 3 คือ การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ จึงได้น าผลความเสี่ยงมาก าหนดมาตรการ วิธีการเพ่ือ
ควบคุมป้องกันหรือลดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน โดยออกประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม
เพ่ือปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 

5 5 10 15 20 25 
(1) 

4 4 8 12 16 
(2และ3) 

20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
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ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

ความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได ้
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2.3 มาตรการ แนวทาง เพื่อปรับปรุงขั้นตอนในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี2564 
 มาตรการ แนวทาง แผนป้องกันการเกิดประโยชน์ทับซ้อนและคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) โดยได้มีการก าหนดแนวทางมาตรการเพ่ือ
ปรับปรุงขั้นตอนและได้ประกาศให้หน่วยงานปฏิบัติ ดังนี้ 
 1.ดัชนีความโปร่งใส 
 (1) การให้เปิดเผยและเข้าถึงข้อมูล 
  1.1 มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณที่ผ่านมาและน าผลการวิเคราะห์
มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและท าแผนจัดซื้อจัดจ้างในปีปัจจุบัน 
  1.2 การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง บน website ของหน่วยงาน 
   - ให้มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภายในระยะเวลา30 วันท าการ
หลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีองค์ประกอบ คือ           
1.ชื่อโครงการ 2.งบประมาณ 3.ผู้ซื้อซอง 4.ผู้ยื่นซอง 5.ผู้ได้รับการคัดเลือก 
   - ให้มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
ระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด 
   - ให้มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อ
จัดจ้างแต่ละโครงการ 
   - ให้มีการประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละโครงการ 
   - ให้มีการเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ 
   - ให้มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการพร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัด
จ้างและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 (2)การให้ เปิดเผยและการเข้าถึงหน่วยงาน 
  ให้ทุกหน่วยงานให้และเปิดเผยข้อมูล บทบาทภารกิจ ของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้หลากหลายช่องทางและข้อมูลนั้นต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
และเผยแพร่อย่างตรงไปตรงมาไม่มีการบิดเบือนข้อมูล ดังนี้ 
   - มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน 
   - มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานและแสดงข้อมูลผลการ
ด าเนินงานตามบทบาทภารกิจที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซด์ของหน่วยงานหรือสื่ออ่ืนๆ 
   - มีระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงาน ผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือ
ระบบ call center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูล 
   - หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจน 
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานด้วย
ความโปร่งใส ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
 (3)การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  3.1การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
     - เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นจัดท าและ
ด าเนินการ เกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
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   - เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็นต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือการด าเนินงานของหน่วยงานและติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  3.2การจัดการเรื่องร้องเรียน 
   - มีการก าหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนมี
การก าหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนและกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียนและประชาสัมพันธ์การรับเรื่องร้องเรียนให้ประชาชนได้ทราบอย่างชัดเจน 
   - มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้
ร้องเรียนทราบ พร้อมทั้งมีการรายงานสรุปผลการด าเนินการร้องเรียนและปัญหาอุปสรรคแนวทางการแก้ไขและ
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบชัดเจน 
 2.ดัชนีความพร้อมรับผิด 
  (1) ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน 
   -ส่งเสริม ก ากับ ติดตาม สร้างระบบคุณธรรมเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงาน
ด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น เต็มความสามารถโดยมุ่งผลส าเร็จของงานให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบมากกว่าท าธุระส่วนตัวในเวลาปฏิบัติงานและมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบเมื่อ
หน่วยงานเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน 
   -หน่วยงานมีมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อ
การปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
  (2)ความพร้อมรับผิดชอบในการบริหารงาน 
   -ผู้บริหารของหน่วยงานพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบหากงานนั้นส่งผลกระทบและ
เกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม 
  (3)เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน 
   - ผู้บริหารของหน่วยงานมีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
   - ผู้บริหารก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละด้าน 
    ก. ด้านความโปร่งใส 
    ข. ด้านความพร้อมรับผิด 
    ค. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
    ง. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
    จ. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 

ฉ. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
-ผู้บริหารของหน่วยงานได้แสดงเจตจ านงสุจริตที่แน่วแน่ว่าจะมุ่งมั่นในการบริหารงาน

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
-ผู้บริหารของหน่วยงานมีการสนับสนุนงบประมาณหรือด าเนินการเพ่ือให้เกิดความ

ซื่อสัตย์สุจริตมากข้ึนในหน่วยงาน 
-ผู้บริหารของหน่วยงานมีภาพลักษณ์ที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารงาน 

 3.ดัชนีปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
  (1) การรับสินบน 
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   - ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับสิ่งของ อ านวยความสะดวก ความบันเทิง หรือ
สิทธิหรือประโยชน์อื่นใด จากผู้ต้องการความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต 
   - ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์จากผู้อื่น 
  (2) การใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ 
   - ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าที่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
   - ห้ามเจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาหรือสัมปทานใดๆของหน่วยงาน 
  (3)ความปลอดจากทุจริตเชิงนโยบาย 
   - ห้ามมิให้ผู้บริหารมีความเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์หรือมีผลประโยชน์กับคู่สัญญาโครงการ
หรือสัมปทานใดๆท่ีท ากับหน่วยงาน 
   - ห้ามมิให้ผู้บริหาร ก าหนดนโยบาย/ทิศทาง/การด าเนินการ/การอนุมัติต่างๆหรือท า
การแทรกแซง การด าเนินงานของหน่วยงานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
 (4)ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
  (1) การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน 
   1.1 การสืบทอดวัฒนธรรมและให้มีการถ่ายทอดพฤติกรรมในการท างานที่ดีมีคุณธรรม
และซื่อสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ 
   1.2 การไม่ทนต่อการทุจริต ไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะด าเนินการเพ่ือให้เกิดการ
ตรวจสอบในการทุจริตหากเกิดขึ้นในหน่วยงาน 
   1.3 กดดันทางสังคมต่อผู้ที่กระท าการทุจริตให้เกิดการอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต 
  (2) การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
   - มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
   - มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

- มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานเพ่ือให้ความรู้เรื่อง
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 

- มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

(3) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3.1 มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

- มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาเพ่ือน ามาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในปีงบประมาณปัจจุบัน 

- มีผลด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในปีงบประมาณปัจจุบัน ที่น าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและยับยั้งการทุจริตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.2 การตรวจถ่วงดุลภายในหน่วยงาน 
- มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส โดยมี

กิจกกรมท่ีแสดงถึงความพยามยามที่จะปรับปรุงการบริหารงานที่มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 
         - หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการด าเนินงานอย่างอิสระไม่ถูกแทรกแซงจาก

ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ 
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- หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบยับยั้งหรือป้องกันการทุจริตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
 

5.ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
(1) มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 

1.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
- มีคู่มือหรือมาตรฐานปฏิบัติตามภารกิจหลัก 
- มีการรายงานผลปฏิบัติตามภารกิจหลัก 
- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็น

มาตรฐานและยึดหลักความถูกต้อง 
1.2 ความเป็นธรรมในการบริหารงาน 

มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและระยะเวลาในการ
ด าเนินการให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 

- มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นหน้าที่ตาม
ภารกิจหลัก 

- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่
เลือกปฏิบัติ 

(2) คุณธรรมในการบริหารงาน 
2.1การบริหารบุคคล 

-กระบวนการคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ การพิจารณาความดี
ความชอบหรือการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆในหน่วยงาน ไม่มีการยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ เส้นสายหรือผลประโยชน์
อ่ืนๆแอบแฝง 

-หน่วยงานมีระบบการธ ารงรักษาความดี คนเก่งและเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานด้วยความจงรักภักดี 

-หน่วยงานมีระบบการพัฒนาบุคลากร การคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม การ
สัมมนา การศึกษาดูงาน การให้ทุนการศึกษา อย่างโปร่งใส เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 

2.2 การบริหารงบประมาณ 
 - มีระบบใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 - ไม่มีการรายงานการใช้เงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าวัสดุ

และอุปกรณ์ต่างๆ 
   - หน่วยงานใช้จ่ายเงินงบประมาณตามความจ าเป็นและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด 
(3)คุณธรรมในการมอบหมายงาน 

 - ผู้บริหารและหัวหน้างานไม่มีพฤติกรรมสั่งงานในเรื่องที่เก่ียวกับธุระส่วนตัว 
 - ผู้บริหารและหัวหน้างานมีการมอบหมายงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็น

ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และมีการอธิบายรายละเอียดของงาน ก าหนดเป้าหมาย ติดตาม ให้ค าแนะน าและร่วมแก้ไข
ปัญหาในงานที่ได้รับมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ 
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(4)การบริหารสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 - หน่วยงานมีความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

 
************************************************** 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
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