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รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความ

เสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารงานปัจจัยแบะควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้
เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเป็นประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม
และผลประโยชน์ส่วนตน ซึ่งประเภทของความเสี่ยงสามารถจ าแนกได้ 4 ด้าน ดังนี้ 

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมาย 
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของ สถานการณ์และ เหตุการณ์ ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์              
ที่ก าหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ ไม่เหมาะสม รวมถึงความ ไม่สอดคล้องกันระหว่าง นโยบาย
เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ                    
ต่อวัตถุประสงค์หรือ เป้าหมายขององค์กร 

๒ . ความเสี่ ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายใน                
ขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร งบประมาณ 
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาด ประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์
หรือเป็นความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ        
ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการ ด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน      
การควบคุม และการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้อง              
กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจาก ความไม่ชัดเจน              
ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา
การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 

รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนที่สามารถน ามาวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถแบ่งได้                      
7 รูปแบบ ดังนี้ 

1. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Acceptance of Benefit) เช่น รับของขวัญ เงินสนับสนุนเงินที่
ลูกค้าของหน่วยงานบริจาคให ้  

2. การท าธุรกิจกับตนเอง (Self Dealing) หรือเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานตนเอง เช่น มีส่วนได้
เสียในสัญญาที่ท ากับต้นสังกัด 

3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่ งหน้าที่ สาธารณะหรือหลัง เกษียณไปแล้ว                  
(Post Employment) เช่น ลาออกจาก หน่วยงาน ไปทางานในหน่วยงานที่ด าเนินธุรกิจประเภทที่ตนเองเคยมี
อ านาจควบคุมก ากับดูแล   
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4. การท างานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) เช่น ตั้งบริษัทด าเนินการ

ธุรกิจทีแข่งขันหรือรับงานจากต้นสังกัด  
5. การรับรู้ข้อมูลภายใน ( Inside Information) เช่น ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพ่ือ

ประโยชน์ตนเอง   
  

6. การใช้สมบัติของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว  (Using Employer’s Property for 
Private Usage) เช่น การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 

7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง (Pork Barreling) 
เช่น รัฐมนตรีเจ้าสังกัดอนุมัติโครงการไปลงในเขตพ้ืนที่เลือกตั้งตนเองเพ่ือใช้หาเสียง รวมถึงใส่ชื่อตนเองในฐานะ
รัฐมนตรี ส.ส. สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) เพ่ือแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินสาธารณะ  
 
กรอบแนวทางวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  เป็นการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ ได้แก่ ระดับโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เพ่ือจัดระดับความเสี่ยง โดยมีวิธีการ
โดยสรุป ดังนี้ 

1. ก าหนดเหตุการณ์ประเด็นความเสี่ยงของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่างๆที่สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน 

2. ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

 

ตางรางที่ 1 เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
 

ระดับ โอกาส ค าอธิบาย 
๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนน้อยมาก 
๒ น้อย มีโอกาสเกิดข้ึนน้อย 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนปานกลาง 
๔ มาก มีโอกาสเกิดข้ึนมาก 
๕ มากที่สุด มีโอกาสเกิดข้ึนมากที่สุด 

 
ตางรางที่ 2 เกณฑ์ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงานของบุคลากร 
 

ระดับ ความรุนแรง ค าอธิบาย 
๑ น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน 
๒ น้อย ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยคร้ัง 
๓ ปานกลาง บรรยากาศการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม 
๔ สูง ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง 
๕ สูงมาก ลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 
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3. วิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง 

โดย พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรง ของผลกระทบ 
(Impact)ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ)  
 
ตางรางที่ 3 แสดงระดับความเสี่ยง ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน เขตสี มาตรการควบคุม 
ระดับความเสี่ยงต่่า ๑ – ๓ คะแนน เขียว ยอมรับความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยงปาน
กลาง 

๔ – ๙ คะแนน เหลือง ยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการ
ควบคุม 

ระดับความเสี่ยงสูง 
 

๑๐ – ๑๖ 
คะแนน 

ส้ม ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง  
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ระดับความเสี่ยงสูงมาก 
 

๑๗ – ๒๕ 
คะแนน 
 

แดง 
 

ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง หรือ
หลีกเล่ียงความเสี่ยง โดยการ หยุด ยกเลิก
เปลี่ยนแปลงกิจกรรม 

 
4. จัดท าตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ตางรางที่ 4  ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 

คว
าม

รุน
แร
ง

ขอ
งผ
ลก

ระ
ทบ

 
(Im

pa
ct
) 

 

๕ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 
๔ ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 
๓ ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 
๒ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 
๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

 
 
ผลวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดล าพูน 
  เพ่ือขับเคลื่อนมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลูกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย) ซึ่ง
เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เสริมสร้างและพัฒนาระบบงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น
ตลอดจนปลูกฝังค่านิยมการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ล าพูนได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยได้ระดมความ
คิดเห็นและน ารูปแบบของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวมทั้ง 7 รูปแบบมาประเมิน
ว่ามีรูปแบบหรือปัจจัยใดบ้างที่สอดคล้องกับบริบทของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน และได้ก าหนด
ประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนไว้ 3 ประเด็น ได้แก่ 

1. การจัดหาพัสดุ 
2. การใช้รถราชการ 
3. การรับของขวัญหรือสินน้ าใจในโอกาสต่าง ๆ จากคู่สัญญา หรือบุคคลอื่นของส่วนราชการ 

 
/ตางราง... 
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ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

 
แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1. จัดท าและเผยแพร่คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดล าพูนได้รับทราบ 

2. ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและเน้นย้ าให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ              
ตามแนวความคิดฐานสอง 

3. เผยแพร่มาตรการ แนวทาง ที่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนให้เจ้าหน้าได้รับรู้และยึดเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ 

- จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุขให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ 
- ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัย

ของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- ประกาศจังหวัดล าพูน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต 

4. ก าหนดมาตรการ แนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
- คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
- ประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร

ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  
- ประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน เรื่อง การแสดงเจตนารมณ์สุจริตและป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 

ประเด็นความเสี่ยง ความเสี่ยงที่อาจพบ โอกาสและผลกระทบ 
โอกาส ผลกระทบ ระดับความ

เสี่ยง 
1. การจัดหาพัสดุ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับ

การจัดหาพัสดุเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับตนหรือ
พวกพ้อง ในการเข้าเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของ
รัฐ 

2 5 10 
(สูง) 

2. การใช้รถราชการ ใช้ในกิจธุระส่วนตัว 3 2 6 
(ปานกลาง) 

3. รับของขวัญใน
โอกาสต่างๆ หรือ 
รับของขวัญ หรือ 
สินน้ าใจจาก
คู่สัญญา หรือ
บุคคลอื่น 

อ านวยความสะดวกเอ้ือ
ประโยชน์ หรือลัดขั้นตอน
ในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจต่างๆ 

2 3 6 
(ปานกลาง) 


