
 

 

 

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 

 

 

 

ส านักงานสาาารสสขออ าเออนาทว ี
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ค าน า 
  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำทวี ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่

อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน

ตำมมำตรฐำน COSO ( The Committee Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 

เพ่ือก ำหนดมำตรกำรส ำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในกำรป้องกันกำรทุจริตกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสตรวจสอบได้และ

กำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อย นอกจำกนี้ยังน ำควำมเสี่ยง

เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มำก ำหนดคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำทวี 

 

 

       ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำทวี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

 

      เรื่อง             หน้า 
ส่วนที่ ๑ บทน า          

 หลักกำรและเหตุผล       ๔ 

 วัตถุประสงค์        ๖ 

 

ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน     

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน    ๙ 

 สรุปผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง      ๑๐ 

 

ส่วนที่ ๓ แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   ๑๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่  ๑ 

บทน า 

๑. หลักการและเหตขผล 

กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง  เพรำะเป็นกำรแสวงหำ 

ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่ไปแทรกแซง 

กำรใช้ดุลยพินิจในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จนท ำให้เกิดกำรละทิ้งคุณธรรมในกำรปฏิบัติ

หน้ำที่สำธำรณะขำดควำมเป็นอิสระ  ควำมเป็นกลำง  และควำมเป็นธรรม  จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์

สำธำรณะของส่วนรวม  และท ำให้ประโยชน์หลักขององค์กร  หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดย

ผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอำจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทำงกำรเงิน  คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมเป็นธรรมของ

สังคม  รวมถึงคุณค่ำอ่ืนๆ ตลอดจนโอกำสในอนำคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม  อย่ำงไรก็ตำม

ท่ำมกลำงผู้ที่จงใจกระท ำผิด  ยังพบผู้ที่กระท ำผิดโดยไม่เจตนำหรือไม่มีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวอีกเป็นจ ำนวน

มำก จนน ำไปสู่กำรถูกกล่ำวหำกำรร้องเรียนเรื่ องทุจริต  หรือลงโทษทำงอำญำ ผลประโยชน์ทับซ้อน   

เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันที่ก่อให้เกิดปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันที่เป็น

บ่อเกิดของปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้นเป็นอุปสรรคในกำรพัฒนำประเทศ 

  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำทวี ด ำเนินกำรวิเครำะห์เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด

ผลประโยชน์ทับซ้อนตำมมำตรฐำน COSO ( The Committee Sponsoring Organizations of the Tread 

way Commission)  เป็นกรอบในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง  หมำยถึงกระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำร

ปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดมูลเหตุของโอกำสที่จะท ำให้เกิดควำมเสียหำยจำกกำร

ปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

  ประเภทของควำมเสี่ยง 

๑. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk:S) หมำยถึง ควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรบรรลุ 

เป้ำหมำยและพันธกิจในภำพรวมที่อำจเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ภำยนอกที่

ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก ำหนดไว้และกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสมรวมถึงควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำง

นโยบำยเป้ำหมำยกลยุทธ์โครงสร้ำงองค์กรภำวกำรณ์แข่งขันทรัพยำกรและสภำพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อ

วัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยขององค์กร 

 



 

-๕- 

  ๒.  ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน(Operational Risk:O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผล หรือผลกำรปฏิบัติงำนโดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่ องจำกระบบงำนภำยใน

องค์กร/กระบวนกำรเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภำพ

ประสิทธิผลในกำรด ำเนินโครงกำร 

  ๓.  ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน(Financial Risk:F) เป็นควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ

และกำรเงิน  เช่นกำรบริหำรกำรเงินไม่ถูกต้องไม่เหมำะสมท ำให้ขำดประสิทธิภำพและไม่ทันต่อสถำนกำรณ์

หรือเป็นควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินขององค์กร เช่น กำรประมำณกำรงบประมำณไม่เพียงพอและไม่

สอดคล้องกับกำรด ำเนินกำร  เป็นต้น 

  ๔.  ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/ระเบียบ(Compliance Risk:C) เกี่ยวข้องกับกำร

ปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำงๆ โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกควำมไม่ชัดเจนควำมไม่

ทันสมัยหรือควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำยกฎระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ รวมถึงกำรท ำนิติกรรมสัญญำกำรร่ำง

สัญญำที่ไม่ครอบคลุมกำรด ำเนินงำน 

  สำเหตุของกำรเกิดควำมเสี่ยงอำจเกิดจำกปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัยคือ 

๑. ปัจจัยภำยใน  เช่น นโยบำยของผู้บริหำรควำมซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภำพของบุคลำกร 

และกำรเปลี่ยนแปลงระบบงำนควำมเชื่อถือได้ของระบบสำรสนเทศ กำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่

บ่อยครั้ง กำรก ำกับดูแลไม่ท่ัวถึง และกำรไม่ปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อกฎหมำยของหน่วยงำน 

๒. ปัจจัยภำยนอก เช่น กฎหมำยระเบียบข้อบังคับของทำงรำชกำร กำรเปลี่ยนแปลงทำง 

เทคโนโลยี  หรือสภำพกำรแข่งขัน สภำวะแวดล้อมทำงเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น 

  ผลประโยชน์ทับซ้อน  หมำยถึง สภำวกำรณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง 

ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัทหรือผู้บริหำรซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งหน้ำที่ที่

บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งกำรกระท ำนั้นอำจเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัวหรือไม่

รู้ตัวทั้งเจตนำและไม่เจตนำและมีรูปแบบหลำกหลำยไม่จ ำกัดอยู่ในรูปแบบตัวเงินหรือทรัพย์สิน  หรือไม่ใช่ก็ได้ 

  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำม

เสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดมูลเหตุของโอกำส  ที่จะท ำให้

เกิดควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วน

ตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต 

 



-๖- 

  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น ำเอำควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ 

น ำมำวิเครำะห์ตำมกรอบมำตรฐำน COSO ตำมบริบทควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำน

สำธำรณสุขอ ำเภอนำทวี และช่วยให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำทวี ทรำบถึงควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์

ทับซ้อนที่เกิดข้ึนและปัจจัยเสี่ยงที่อำจเป็นเหตุท ำให้ 

- กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะที่ขำดหรือมีควำม 

รับผิดชอบไม่เพียงพอ 

- กำรปฏิบัติหน้ำที่ไปในทำงที่ท ำให้ประชำชนขำดควำมเชื่อถือในควำมมีคุณธรรมและ 

จริยธรรม 

- กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยกำรขำดกำรค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน  

และกำรยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล พร้อมกันนี้ยังสำมำรถก ำหนดมำตรกำรแนวทำงป้องกัน ยับยั้งกำรทุจริต 

ปิดโอกำสทุจริต และเพ่ือก ำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงแก้ไขปัญหำกำรทุจิตประพฤติมิชอบ กำรกระท ำผิด

วินัยของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เป็นปัญหำและพบบ่อยอีกด้วย 

 

        ๒. วัตถขประสงค์ 

  ๑. เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรรำชกำรให้เกิด

ควำมคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

  ๒. เพ่ือแสดงควำมมุ่งม่ันในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล 

  ๓. เพ่ือตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่รัฐไม่ให้เกิดกำร

แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัวในต ำแหน่งหน้ำที่อันมิควร 

  ๔. เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผนดินแก่ผู้รับบริกำรผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียและประชำชน 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ ๒ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน   

เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสที่จะเกิดผลกระทบของควำมเสี่ยงต่ำงๆ เพ่ือประเมินโอกำส 

และผลกระทบของควำมเสี่ยง และด ำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดล ำดับควำมเสี่ยงโดยก ำหนดเกณฑ์กำรประเมิน

มำตรฐำนที่จะใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยง ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน  ได้แก่ ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง  

ควำมรุนแรงของผลกระทบ  และระดับควำมเสี่ยง ทั้งนี้ก ำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพเนื่องจำกเป็นข้อมูลเชิง

พรรณำ ที่ไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเลขที่ชัดเจนได ้

 

เกสฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภำพ 

ระดับ โอกำรสที่เกิด ค ำอธิบำย 
๕ สูงมำก มีโอกำสเกิดขึ้นเป็นประจ ำ 
๔ สูง มีโอกำสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
๓ ปำนกลำง มีโอกำสเกิดขึ้นบำงครั้ง 
๒ น้อย มีโอกำสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
๑ น้อยมำก มีโอกำสเกิดขึ้นยำก 

 

เกณฑ์ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ(Impact) เชิงคุณภำพ 

ระดับ โอกำรสที่เกิด ค ำอธิบำย 
๕ สูงมำก ถูกลงโทษทำงวินัยร้ำยแรง 
๔ สูง ถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง 
๓ ปำนกลำง สร้ำงบรรยำกำศท ำงำนที่ไม่เหมำะสม 
๒ น้อย สร้ำงควำมสะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนบ่อยครั้ง 
๑ น้อยมำก สร้ำงควำมไม่สะดวกในกำรปฏิบัติงำนนำนๆครั้ง 

 

 

 

 

 



-๘- 

ระดับควำมเสี่ยง(Degree of Risk) 

 ระดับควำมเสี่ยง  แสดงถึงระดับควำมส ำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยง  โดยพิจำรณำจำก  ผลคูณของ

ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง  กับ ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ 

ระดับ โอกำรสที่เกิด ค ำอธิบำย 
๑ ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก ๑๕-๒๕ คะแนน 
๒ ควำมเสี่ยงระดับสูง ๙-๑๔ คะแนน 
๓ ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง ๔-๘ คะแนน 
๔ ควำมเสี่ยงระดับต่ ำ ๑-๓ คะแนน 

 

แผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) แบ่งได้เป็น 

ระดับควำมเสี่ยง คะแนนระดับควำมเสี่ยง มำตรกำรก ำหนด 
เสี่ยงระดับสูงมำก ๑๕-๒๕ คะแนน มีมำตรกำรลดและประเมินซ้ ำหรือถ่ำยโอน 
เสี่ยงระดับสูง ๙-๑๔ คะแนน มีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง 
เสี่ยงระดับปำนกลำง ๔-๘ คะแนน ยอมรับควำมเสี่ยงแต่มีมำตรกำรควบคุม 
เสี่ยงระดับต่ ำ ๑-๓ คะแนน ยอมรับควำมเสี่ยง 

 

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนอองส านักงานสาาารสสขออ าเออนาทว ี

๒.๑ กำรพิจำรณำกระบวนงำนที่มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริตหรืออำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 -   กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เงินและมีช่องทำงที่จะท ำให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและ 

พวกพ้อง 

- กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ซึ่งมีโอกำสใช้อย่ำงไม่เหมำะสมคือมี 

กำรเอ้ือประโยชน์หรือให้ควำมช่วยเหลือแก่พวกพ้องกำรกีดกันกำรสร้ำงอุปสรรค 

- กระบวนงำนที่มีช่องทำงกำรเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จำกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผล 

ทำงลบต่อผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 



-๙- 

 ๒.๒ กระบวนงำนที่เข้ำข่ำยมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริตหรืออำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

  -   กำรรับ-จ่ำยเงิน 

  -   กำรจัดท ำบัญชีทำงกำรเงิน 

  -   กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

  -   กำรก ำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์ 

  -   กำรตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ 

  -   กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ไม่เป็นไปตำมข้ันตอนและระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

  -   กำรคัดเลือกบุคลำกรเข้ำรับรำชกำร 

  -   กำรจัดหำพัสดุ 

  -   กำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรมศึกษำดูงำนและสัมมนำ 

  -   กำรเบิกค่ำตอบแทน 

  -   กำรใช้รถรำชกำร 

 ๒.๓ ควำมเสียหำยที่จะเกิดข้ึนหำกไม่มีกำรป้องกันที่เหมำะสม 

  -   สูญเสียงบประมำณ 

  -   เปิดช่องทำงให้เจ้ำหน้ำที่ใช้อ ำนำจหน้ำที่ท ำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกำสกระท ำผิดในทำงมิชอบ

ด้วยหน้ำที ่

  -   เสียชื่อเสียและควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำน 

 ๒.๔ แนวทำงกำรป้องกันควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

  ๒.๔.๑   กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกให้บุคลำกรของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำทวี รังเกียจ

กำรทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 

  -   กำรเสริมสร้ำงกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรส ำนักงำนสำธำรณสุข 

                       อ ำเภอนำทวี 

- เผยแพร่ค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ 

- จัดโครงกำรฝึกอบรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้ำหน้ำที่ 

- กำรส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำเป็นตัวอย่ำงที่ดี 

 

 

 



-๑๐- 

  ๒.๔.๒  กำรป้องกันเหตุกำรณ์หรือพฤติกรรมที่อำจเป็นภัยต่อหน่วยงำน  เช่น 

  -   กำรแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

  -   กำรเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

  -   กำรตรวจสอบติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนสำธำรณสุข

อ ำเภอนำทวีอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 

  -   จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๑- 

สรขปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

ส านักงานสาาารสสขออ าเออนาทวี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำทวี ได้ก ำหนดควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ๔  ประเด็น

หลัก  ดังนี้ 

๑. กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ 

๒. กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์ 

๓. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ไม่ถูกต้องตำมระเบียบ 

๔. กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถี่ท่ีจะเกิดเหตุกำรณ์(Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว  จึงน ำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง  

และผลกระทบของควำมเสี่ยงต่อกิจกรรม  หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำ  ก่อให้เกิดระดั บของควำมเสี่ยงใน

ระดับใดในตำรำงควำมเสี่ยงซึ่งท ำให้ทรำบว่ำมีควำมเสี่ยงใดเป็นควำมเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหำรจัดกำรก่อน 

 

ล ำดับ ปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรเกิดทุจริต โอกำส ผลกระทบ ระดับควำม
เสี่ยง 

ล ำดับควำม
เสี่ยง 

๑ กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่ เป็นไปตำม
ระเบียบ 

๔ ๕ ๒๐ ๑ 

๒ กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์ ๓ ๕ ๑๕ ๒ 
๓ กำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ ไม่ถูกต้องตำม

ระเบียบ 
๓ ๔ ๑๒ ๓ 

๔ กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง 

๒ ๔ ๘ ๔ 

 

 

 

 

 

 



 

-๑๑- 

 จำกตำรำงที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงสำมำรถสรุปและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำน

ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้ 

ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง 
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ ล ำดับ ๑ สูงมำก= ๒๐ คะแนน  
กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์ ล ำดับ ๒ สูงมำก= ๑๕ คะแนน 
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ไม่ถูกต้องตำมระเบียบ ล ำดับ ๓ สูง=๑๒ คะแนน 
กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ล ำดับ ๔ ปำนกลำง=๘ คะแนน 

 

 จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงสำมำรถจ ำแนกระดับควำมเสี่ยงออกเป็น ๓ ระดับ  คือสูงมำก  สูง  และ

ปำนกลำง โดยสำมำรถสรุปข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์  

ทับซ้อนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำทวี ประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๖๔  ดังนี้ 

๑. ระดับควำมเสี่ยงสูงมำก  จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ ำ หรือ

ถ่ำยโอนควำมเสี่ยง ปัจจัยควำมเสี่ยงได้แก่ กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ และ

กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์ 

๒. ระดับควำมเสี่ยงสูง จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง และมีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ใน

ระดับท่ียอมรับได้  ปัจจัยควำมเสี่ยง ได้แก่ กำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ไม่ถูกต้องตำมระเบียบ 

๓. ระดับควำมเสี่ยงปำนกลำง ยอมรับควำมเสี่ยงได้แต่มีมำตรกำรควบคุม  ปัจจัยควำมเสี่ยง  ได้แก่ 

กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 


