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  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหำดส ำรำญ จังหวัดตรัง  โดยงำนควบคุมภำยใน กลุ่ม
งำนบริหำร ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
โดยวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตำมมำตรฐำน COSO 
(The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission)  เพื่อก ำหนด
มำตรฐำนส ำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในกำรป้องกนักำรทุจริต  กำรบริหำรงำนท่ีโปร่งใส  ตรวจสอบได้ และ
กำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อย นอกจำกนี้ ยังน ำ
ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีได้นี้มำก ำหนดเป็นคู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหำดส ำรำญ จังหวัดตรัง อีกด้วย  เพื่อบรรลุ
เป้ำหมำยตำมนโยบำยส ำคัญเร่งด่วนหรือภำรกิจท่ีได้รับมอบหมำยเป็นพิเศษ (Agenda Based) ใน
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 
 
  กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน  ถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง  เพรำะเป็น
กำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำย  หรือจริยธรรม  ด้วยกำรใช้อ ำนำจใน
ต ำแหน่งหน้ำท่ีไปแทรกแซงกำรใช้ดุลยพินิจในกระบวนกำรตัดสินของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ  จนท ำให้เกิด
กำรละท้ิงคุณธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีสำธำรณะ  ขำดควำมเป็นอิสระ  ควำมเป็นกลำง  และควำม
เป็นธรรม  จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะของส่วนรวม  และท ำให้ผลประโยชน์หลักของ
องค์กร  หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป  โดยผลประโยชน์สูญเสียไปอำจอยู่ในรูปของ
ผลประโยชน์ทำงกำรเงิน  คุณภำพกำรให้บริกำรควำมเป็นธรรมในสังคม  รวมถึงคุณค่ำอื่น ๆ   
ตลอดจนโอกำสในอนำคตต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม  ตัวอย่ำงเช่น  กำรท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ
เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจำกผู้ประกอบกำร  เพื่อแลกเปล่ียนกับกำรอนุมัติกำรออก
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรใด ๆ  หรือแลกเปล่ียนกับกำรละเว้น  กำรยกเว้น หรือกำรจัดกำรประมูล
ทรัพย์สินของรัฐเพื่อประโยชน์ของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ และพวกพ้อง ฯลฯ เป็นต้น 
 อย่ำงไรก็ตำม   ท่ำมกลำงผู้ท่ีจงใจกระท ำควำมผิดยังพบผู้กระท ำควำมผิดโดยไม่เจตนำ   
หรือไม่มีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวอีกเป็นจ ำนวนมำก  จนน ำไปสู่กำรถูกกล่ำวหำร้องเรียนทุจริต  หรือถูก
ลงโทษทำงอำญำ 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน  หรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflic of interest : COI)  เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบัน 
ที่เป็นบ่อเกิดของปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น  และยังสะท้อนปัญหำ
กำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศ   
  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหำดส ำรำญ จังหวัดตรัง  โดยงำนควบคุมภำยใน  กลุ่ม
งำนบริหำร  ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
โดยวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตำมมำตรฐำน COSO 
(The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) เป็นกรอบ
กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
  กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ีเป็นระบบใน
กำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำสท่ีจะท ำให้เกิดควำม
เสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึงควำมทับซ้อนระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน  และผลประโยชน์
สำธำรณะท่ีมีผลต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐกล่ำวคือ  สถำนกำรณ์ท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐมี
ผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตำมอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์
ส่วนตน  โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม  มีหลำกหลำยรูปแบบไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตัว
เงิน  หรือทรัพย์สินเท่ำนั้น  แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ  ท่ีมิใช่ในรูปตัวเงินหรือสินทรัพย์ อำทิ กำรใช้
อ ำนำจหน้ำท่ีเพื่อตนเอง  เช่น ข้ำรำชกำรใช้อ ำนำจหน้ำท่ีท ำให้บริษัทตัวเองได้งำนรั บเหมำจำกรัฐ  
หรือฝำกลูกหลำนเข้ำท ำงำน  เป็นต้น กำรรับสินบน  หรือ รับของขวัญ กำรเรียกผลตอบแทนในกำรใช้



อิทธิพลในต ำแหน่งหน้ำท่ีเพื่อส่งผลท่ีเป็นคุณแก่ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งอย่ำงไม่เป็นธรรม   ใช้ทรัพย์สินของ
ทำงรำชกำรเพื่อประโยชน์ส่วนตัว  เช่น  กำรใช้รถยนต์ หรือ คอมพิวเตอร์ของรำชกำรท ำงำนส่วนตัว  
เป็นต้น  ใช้ข้อมูลลับของทำงรำชกำร  เช่น รู้ว่ำรำชกำรจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อท่ีดินในบริเวณดังกล่ำว
ดักหน้ำไว้ก่อน  รับงำนนอก  ได้แก่  กำรเปิดบริษัทท ำธุรกิจซ้อนกับหน่วยงำนท่ีตนเองท ำอยู่  เช่น  
เป็นนักบัญชีแต่รับงำนส่วนตนจนไม่มีเวลำท ำงำนบัญชีในหน้ำท่ีให้หน่วยงำน  ท ำงำนหลังออกจำก
ต ำแหน่ง  คือ  กำรไปท ำงำนให้กับผู้อื่นหลังออกจำกท่ีท ำงำนเดิม  โดยใช้ควำมรู้หรือิทธิพลจำกท่ีเดิม
มำชิงงำน  หรือ เอำประโยชน์โดยไม่ธรรม  เช่น เอำควำมรู้ในนโยบำยและแผนของธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยไปช่วยธนำคำรเอกชนอื่น ๆ หลังจำกเกษียณ  ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชำติ  กำร
กระท ำแบบนี้เป็นกำรกระท ำท่ีผิดท้ังทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ 

 
  กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมำยถึงกระบวนกำร
วิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ีเป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุ
ของโอกำสท่ีจะท ำให้เกิดควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ ควำม
ขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอย่ำง
ใกล้ชิดกับกำรทุจริต  กล่ำวคือ ยิ่งมีสถำนกำรณ์หรือสภำวกำรณ์ขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมมำกเท่ำใด ก็ยิ่งมีโอกำสก่อให้เกิดหรือน ำไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น 
 
  จ ำแนกควำมเส่ียงออกเป็น 4 ลักษณะ คือ 

1. ควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk :S) หมำยถึง ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำร 
บรรลุเป้ำหมำยและพันธกิจในภำพรวมท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงของสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์
ภำยนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์ท่ีก ำหนดไว้และกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสม รวมถึงควำมไม่
สอดคล้องกันระหว่ำงนโยบำย เป้ำหมำยกลยุทธ์ โครงสร้ำงองค์กร ภำวกำรณ์แข่งขัน ทรัพยำกรและ
สภำพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยองค์กร 

2. ควำมเส่ียงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับ 
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล หรือผลกำรปฏิบัติงำน โดยควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้นเป็นควำมเส่ียงเนื่อง
ระบบงำนภำยในขององค์กร/กระวนกำรเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของ
ข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

3. ควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk : F)  เป็นควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรบริหำร 
งบประมำณและกำรเงิน เช่น กำรบริหำรกำรเงินท่ีไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสม ท ำให้ขำดประสิทธิภำพและ
ไม่ทันต่อสถำนกำรณ์หรือเป็นควำมเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับกำร เงินขององค์กำร เช่น กำรประมำณ
กำรงบประมำณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนกำรด ำเนินกำร เป็นต้น เนื่องจำกขำดกำร
จัดหำข้อมูล กำรวิเครำะห์ กำรวำงแผน กำรควบคุม และกำรจัดท ำรำยงำนเพื่อน ำมำใช้ในกำรบริหำร
งบประมำณ และกำรเงินดังกล่ำว 

4. ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) 
เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำง ๆ โดยควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้นเป็นควำมเส่ียง เนื่องจำกควำม
ไม่ชัดเจน ควำมไม่ทันสมัยหรือควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ รวมถึงกำร
ท ำนิติกรรมสัญญำ กำรร่ำงสัญญำท่ีไม่ครอบคลุมกำรด ำเนินงำน 
  กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้ น ำเอำควำมเส่ียงในด้ำน
ต่ำง ๆ มำด ำเนินกำรวิเครำะห์ตำมกรอบมำตรฐำน COSO  (The Committee of Sponsoring 



Organization of the Tread way Commission) และตำมบริบทควำมเส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน
ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหำดส ำรำญ จังหวัดตรัง  กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหำดส ำรำญ จังหวัดตรัง  ทรำบถึงควำมเส่ียงด้ำน
ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้น สำมำรถก ำหนดมำตรกำรส ำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในกำรป้องกันกำรทุจริต 
กำรบริหำรงำนี่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐท่ีเป็น
ปัญหำส ำคัญและพบบ่อย นอกจำกนี้ ยังบรรลุเป้ำหมำยตำมนโยบำยส ำคัญเร่งด่วนหรือภำรกิจท่ีได้รับ
มอบหมำยเป็นพิเศษ (Agenda Based) อีกด้วย 
 
1.2 วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อสร้ำง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรรำชกำร
ให้เกิดควำมคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
  2. เพื่อแสดงควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล 
  3. เพื่อตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรสของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐ ไม่ให้เกิด
กำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัวในต ำแหน่งหน้ำท่ีอันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย  ให้ยึดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่ำงท่ีดียืนหยัดท ำในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมำย โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ 
  4. เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมั่น ศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแก่ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและประชำชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บทที่ 2 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
2.1  กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
 
  กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสท่ีจะ
เกิดผลประทบของควำมเส่ียงต่ำง ๆ เพื่อประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเส่ียง และด ำเนินกำร
วิเครำะห์และจัดล ำดับควำมเส่ียง โดยก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนท่ีจะใช้ในกำรประเมินควำม
เส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง (Linelihood) และควำมรุนแรง
ของผลกระทบ (Impact)  และระดับควำมเส่ียง ท้ังนี้ ก ำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพเนื่องจำกเป็นข้อมูลเชิง
พรรณนำท่ีไม่สำมำรถระบุตัวเลข หรือจ ำนวนเงินท่ีชัดเจนได้ 
 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)เชิงคุณภาพ 
 

ระดับ โอกำสท่ีเกิด ค ำอธิบำย 
5 สูงมำก มีโอกำสเกิดขึ้นเป็นประจ ำ 
4 สูง มีโอกำสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปำนกลำง มีโอกำสเกิดขึ้นบำงครั้ง 
2 น้อย มีโอกำสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมำก มีโอกำสเกิดขึ้นยำก 

 
 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน
(บุคลากร) 

ระดับ โอกำสท่ีเกิด ค ำอธิบำย 
5 สูงมำก ถูกลงโทษทำงวินัยร้ำยแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทำงวินัยไม่ร้ำยแรง 
3 ปำนกลำง สร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำนท่ีไม่เหมำะสม 
2 น้อย สร้ำงควำมสะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนบ่อยครั้ง 
1 น้อยมำก สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนนำนๆ ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 ระดับควำมเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับควำมส ำคัญในกำรบริหำรควำมเส่ียง โดย
พิจำรณำจำกผลคูณของระดับโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง (Likelihood)  กับระดับควำมรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของควำมเส่ียงแต่ละสำเหตุ (โอกำส X ผลกระทบ) ก ำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ 
 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  
 

ล ำดับ ระดับควำมเส่ียง ช่วงคะแนน 
1 ควำมเส่ียงระดับสูงมำก (Extreme Risk :E) 15 – 25 คะแนน 
2 ควำมเส่ียงระดับสูง (High Risk : H) 9 – 14  คะแนน 
3 ควำมเส่ียงระดับปำนกลำง (Moderate Risk : M) 4 – 8 คะแนน 
4 ควำมเส่ียงระดับต่ ำ (Low Risk : L) 1 – 3 คะแนน 

 
 
 กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงจะต้องมีกำรก ำหนดแผนภูมิควำมเส่ียง (Risk  Profile) ท่ีได้จำกกำร
พิจำรณำจัดระดับควำมส ำคัญของควำมเส่ียงจำกโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบ
ท่ีเกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับควำมเส่ียงท่ีสำมำรถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) 
โดยท่ี 
 
 
 
 
 
 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สำมำรถแสดง Risk Profile  แบ่งพื้นท่ีเป็น 4 ส่วน  (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์
จัดแบ่งดังนี้ 
 
ระดับควำมเสี่ยง คะแนนระดับควำมเสี่ยง มำตรกำรก ำหนด กำรแสดงสีสัญลักษณ์ 
ต่ ำ (LOW) 1 - 3       คะแนน ยอมรับควำมเสี่ยง 

 
 สีเขียว 

ปำนกลำง(Medium) 4 – 8      คะแนน ยอ ม รับ ค วำม เสี่ ย ง  แ ต่ มี
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง 

สีเหลือง 

เสี่ยงสูง (High) 9 – 14    คะแนน มีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง 
 

สีส้ม 

เสี่ยงสูงมำก (Extreme) 15 – 25 คะแนน มีมำตรกำรลด และประเมิน
ซ้ ำหรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยง 

สีแดง 

 
 
 

ระดบัความเสีย่ง = โอกาสในการเกิดเหตกุารณ์ตา่ง x ความรุนแรงของเหตกุารณ์ตา่ง ๆ 

    (likelihood  x  Impact) 



ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 
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โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (likelihood)  
 
2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of  
      Interest)  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
 เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถี่ท่ีจะเกิดเหตุกำรณ์ (likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ
(impact) ของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้วให้น ำผลท่ีได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสท่ีจะเกิด
ควำมเส่ียงและผลกระทบของควำมเส่ียงต่อกิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำ ก่อให้เกิดระดับของ
ควำมเส่ียงในระดับใด ในตำรำงควำมเส่ียง ซึ่งจะท ำให้ทรำบว่ำมีควำมเส่ียงใดเป็นควำมเส่ียงสูงสุดท่ี
จะต้องบริหำรจัดกำรก่อน 
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหำดส ำรำญ จังหวัดตรัง จึงก ำหนดควำมเส่ียงท่ีเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน จ ำนวน  4 ประเด็นหลัก ท่ีอำจจะพบกำรกระท ำผิดวินัยข้ำรำชกำรพลเรือนท่ีได้
จำกกำรร้องเรียน กล่ำวโทษ และอำจจะพบเป็นสำเหตุของกำรกระท ำผิดวินัย และท่ีพบว่ำกระท ำผิด
วินัยของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหำดส ำรำญ จังหวัดตรัง รอบ 3 ปี คือ ต้ังแต่ปีงบประมำณ2561 
ถึงปีงบประมำณ 25๖3 ประกอบด้วย (1) กำรจัดหำพัสดุ (2) กำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรมศึกษำดู
งำน ประชุม สัมมนำ (3) กำรเบิกค่ำตอบแทน และ (4) กำรใช้รถรำชกำร  ซึ่งยังไม่มีผู้กระท ำผิด 
 
 ตารางที่ 1 แสดงจ านวนการกระท าผิดฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย/ระเบียบ 
 
 
ปีงบประมำณ 

 
กำรจัดหำพัสดุ 

กำรจัดท ำโครงกำร 
ฝึกอบรม ศึกษำดูงำน 
ประชุมสัมมนำ 

ก ำ ร เ บิ ก จ่ ำ ย
ค่ำตอบแทน 

 
กำรใช้รถรำชกำร 

2561 ๐ 0 0 0 
2562 0 0 0 0 
25๖3 0 0 0 0 
รวม ๐ 0 0 0 

 
 



ตารางที่ 2  วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of   
               Interest)  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง 

ประเด็น ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ 

กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์
ทับซ้อน 

โอกำส 
ผล 

กระทบ 

ระดับ 
ค ว ำ ม
เสี่ยง 

ล ำดับ 
ค ว ำ ม
เสี่ยง 

( 1 ) ก ำ ร
จัดหำพัสดุ 

กำรจัดหำพัสดุไม่เป็นไปตำม
ระเบียบที่เกี่ยวข้องมีกำรแบ่ง
ซื้อแบ่งจ้ำงและแสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนตัวใน
ต ำแหน่งหน้ำท่ี 

เพ่ือให้กำรจัดหำพัสดุ
ภำครัฐโดยกำรซื้อ จ้ำง 
เช่ำ แลกเปลี่ยน หรือ
โดยวิธีอื่นใดให้
สอดคล้องกับประกำศ 
ระเบียบหลักเกณฑ์ วิธี
ปฏิบัติและมิติ
คณะรัฐมนตรีที่
เก่ียวข้องรวมถึง
ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์
กำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสใน
กำรดเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity and 
Transparency 
Assessment :ITA) 

- - - - 

(2)กำร
จัดท ำ
โครงกำร
ฝึกอบรม 
ศึกษำดูงำน 
ประชุม 
และสัมมนำ 

กำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม 
ศึกษำดูงำน ประชุม และ
สัมมนำ เป็นเท็จ และไม่
เป็นไปตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้กำรจัดท ำ
โครงกำรฝีกอบรม 
ศึกษำดูงำน ประชุม 
และสัมมนำ ถูกต้อง
ไม่ให้เกิดกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนตัวใน
ต ำแหน่งหน้ำท่ีอันมิ
ควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมำย 

- - - - 

(3) กำรเบิก
ค่ำตอบแทน 

เบิกค่ำตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
และในวันหยุดรำชกำร 
ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ีที่
ปฏิบัติงำนให้กับหน่วยบริกำร
ในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข 
คำ่ตอบแทนโดยไม่ท ำเวช
ปฏิบัติส่วนตัวและหรือ
ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำล
เอกชน ค่ำเบี้ยเลี้ยงเหมำจ่ำย
และเงินเพ่ิมส ำหรับต ำแหน่งที่
มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงำน

เพ่ือให้เบิกค่ำตอบแทน
กำรปฏิบัติงำนนอก
เวลำรำชกำร 
ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ี
ที่ปฏิบัติงำนให้กับ
หน่วยบริกำร 
ค่ำตอบแทนไม่ท ำเวช
ปฏิบัติส่วนตัวและหรือ
ปฏิบัติงำนใน
โรงพยำบำลเอกชน ค่ำ
เบี้ยเลี้ยงเหมำจ่ำยและ
เงินเพ่ิมส ำหรับ

- - - - 



ประเด็น ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ 
กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์
ทับซ้อน 

ด้ำนกำรสำธำรณสุข (พ.ต.ส.)
เป็นเท็จ ไม่เป็นไปตำม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของผู้ปฏิบัติงำนด้ำน
กำรสำธำรณสุข 
(พ.ต.ส.) เป็นไปตำม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ไม่ให้เกิดกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนตัวใน
ต ำแหน่งหน้ำท่ีอันมิ
ควรได้โดยชอบตำม
กฎหมำย 

(4 )ก ำ ร ใช้
รถรำชกำร 

1)ใช้รถรำชกำรไม่ถูกต้องตำม
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. 
2523 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  
2)ผู้ใช้รถรำชกำรละเลยกำร
ปฏิบัติตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยรถ
รำชกำร พ.ศ. 2523 และ
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
3)เบิกจ่ำยค่ำตอบแทนเหมำ
จ่ำยแทนกำรจัดหำรถประจ ำ
ต ำแหน่งส ำหรับข้ำรำชกำรผู้มี
สิทธิได้รับรถประจ ำต ำแหน่ง 
4)ใช้ เก็บรักษำ ซ่อมบ ำรุง รถ
ส่วนกลำงและรถรับรองไม่
เป็นไปตำมระเบียบส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์กำรใช้ กำรเก็บ
รักษำ กำรซ่อมบ ำรงุ รถ
ส่วนกลำงและรถรับรอง พ.ศ.
2526 

เพ่ือให้กำรใช้รถ
รำชกำรเป็นไปตำม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และป้องกันกำรเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อน 

- - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3 กำรจัดท ำแผนภูมิควำมเส่ียง (Risk Map) 
 

ความเส่ียงท่ียอมรับได้      ความเส่ียงท่ียอมรัไมไ่ด้

5 5 10 15 20 25

4 4 8 12 16 20 ความเส่ียงท่ียอมรับไมไ่ด้

3 3 6 9 12 15

2 2 4 6 8 10

1 1(1) 2 3 4 5 ความเส่ียงท่ียอมรับได้

1 2 3 4 5คว
าม

รุน
แร

งา
สข

อง
ผล

กร
ะท

บ(
Im
pa
ct
)

โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (likelihood)  
 
 จำกแผนภูมิควำมเส่ียง (Risk Map) ท่ีได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงและกำรจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของควำมเส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน สำมำรถสรุปวิเครำะห์ควำมเส่ียงและจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของควำมเส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนได้ตำมตำรำงท่ี  3 
 
ตารางที่  3 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
จัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเส่ียง 

กำรจัดหำพัสดุ ไม่พบควำมเส่ียง 
กำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุม และสัมมนำ ไม่พบควำมเส่ียง 
กำรเบิกค่ำตอบแทน ไม่พบควำมเส่ียง 
กำรใช้รถรำชกำร ไม่พบควำมเส่ียง 
 
 จำกตำรำงท่ี 3 ผลกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงและจัดล ำดับควำมเส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน ของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหำดส ำรำญ จังหวัดตรัง  ไม่พบควำมเส่ียงท้ัง 4 ด้ำน  แต่งำนควบคุมภำยใน กลุ่ม
งำนบริหำร ก็น ำผลท่ีได้มำก ำหนดมำตร วิธีกำรควบคุมป้องกัน หรือลดควำมเส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 
โดยแจ้งเวียนให้หน่วยงำนในสังกัดก ำหนดมำตรกำรป้องกันควำมเส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน ท้ัง 4 
ประเด็น  เพื่อจะได้น ำมำวิเครำะห์ควำมเส่ียงในกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ  2564 ต่อไป 
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1. นำยสรรเสริญ  เส้งขำว  สำธำรณสุขอ ำเภอหำดส ำรำญ 

2. จ่ำเอกธวัชชัย   เพทำย  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

3. นำยอภิชำติ  เพ็ชร์ประสิทธิ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

4. นำงสำวพรพิมล  จิโสะ  เจ้ำหน้ำทีกำรเงินและบัญชี 

รายช่ือคณะท างานวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทบัซ้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


