คู่มือการวิเคราะห์ ความเสี่ ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ ทบั ซ้ อน
สํ านักงานสาธารณสุ ขอําเภอนาหมื่น
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
คู่มือฉบับนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของ การประเมินคุณธรรม
และความโปร่ งใสในการดําเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment)

คํานํา
สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) เพื่อกําหนดมาตรการสําคัญเร่ งด่วนเชิงรุ กในการป้ องกันการทุจริ ต การบริ หารงานที่โปร่ งใส
ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปั ญหาการกระทําผิดวินยั ของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็ นปั ญหาสําคัญและพบบ่อย
นอกจากนี้ ยังนําความเสี่ ยงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อนที่ได้น้ ี มากําหนดเป็ นคู่มือ
ป้ องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อนสํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอนาหมื่น อีกด้วย เพื่อบรรลุเป้ าหมายตามนโยบาย
สําคัญเร่ งด่วนหรื อภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็ นพิเศษ(Agenda Based) ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
การบริ หารความเสี่ ยงมีความสําคัญ และมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ในการป้องกัน และควบคุม
ความเสี่ ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่ งมีผลกระทบต่อความสําเร็ จขององค์กร
โดยรวม โดยการบริ หารความเสี่ ยงที่ดีตอ้ งให้บุคลากรในองค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ได้มีส่วนร่ วมใน
การวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ ยง และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรอยูเ่ สมอ อีกทั้งต้อง
ร่ วมกันวางแผนป้องกัน และควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดปั ญหา หรื อหลีกเลี่ยงความเสี่ ยงที่อาจ
สร้างความเสี ยหาย หรื อสู ญเสี ยให้กบั องค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล
งานตรวจสอบและควบคุมภายใน สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอนาหมื่น หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า
ผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานในทุกส่ วนงานจะให้ความสําคัญ และนําคู่มือแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้ง
องค์กรฉบับนี้ไปประยุกต์ใช้เป็ นเครื่ องมือ และแนวทางในการดําเนิ นงานให้บงั เกิดผลสําเร็ จอย่างเป็ นระบบ
และเป็ นรู ปธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อหน่วยงานต่อไป
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สารบัญ
ส่ วนที่ 1 การพัฒนาคุณภาพบริ หารจัดการภาครัฐ (PMQA)

วัตถุประสงค์ในการจัดทําคู่มือแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กร
เกณฑ์ในการวิเคราะห์ประเมินและจัดการความเสี่ ยงตามมาตรฐาน COSO
คําจํากัดความ
ประเภทของความเสี่ ยง
การวิเคราะห์ความเสี่ ยงตามหลักธรรมาภิบาล
วิธีการจัดการความเสี่ ยง
การจัดระดับความเสี่ ยง
ส่ วนที่ 2 นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของหน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอนาหมื่น ปี งบประมาณ 2563
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
วัตถุประสงค์การบริ หารความเสี่ ยง
หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ / กิจกรรม เพื่อวิเคราะห์ และจัดทําแผนความเสี่ ยง
กระบวนการแนวทาง / วิธีการบริ หารความเสี่ ยง
ส่ วนที่ 3 การบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)
การบริ หารจัดการความเสี่ ยง (ตามมาตรฐาน COSO)
ส่ วนที่ 4 แนวทางและกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO
ส่ วนที่ 5 แนวทางการดําเนินการวิเคราะห์ การบริ หารความเสี่ ยงตามหลักธรรมาภิบาล
มาตรฐาน COSO

เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก

แบบฟอร์ ม : การบริ หารความเสี่ ยงของหน่วยงาน
แบบฟอร์ มที่ 1 : การวิเคราะห์ และจัดทําแผนความเสี่ ยงของหน่วยงาน
แบบฟอร์ มที่ 2 : การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริ หารความเสี่ ยงของหน่วยงาน
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