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บทที่ 1 
บทนำ 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้ เอานาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ
ส่วนรวม และทําให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไปโดยผลประโยชน์ที่
สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่า
อ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม   อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทํา
ความผิด ยังพบผู้กระทําความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจํานวนมากจนนําไปสู่การถูก
กล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา    ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหาร
ภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริต  ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้นและยังสะท้อนปัญหา
การขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล ดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตาม
มาตรฐาน COSO (The Committee of SponsoringOrganizations of the Tread way Commission) เป็น
กรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน   การวิเคราะห์ ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่
จะทําให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้  
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมาย

และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนด
ไว้และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไมเ่หมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์
โครงสร้างองค์กร สภาวะการแข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ขององค์กร  

2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/
กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลำกร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผล
ในการดำเนินโครงการ  

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงินเช่นการบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือ
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับ 
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ขั้นตอนการดำเนินการเป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหำข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุมและการจัดทำ
รายงาน เพ่ือนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่ทันสมัย
หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมถึงการทำนิติกรรมสัญญาการร่างสัญญา ที่ไม่
ครอบคลุมการดำเนินงาน 

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก๒ปัจจัยคือ 
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลำกรและการ 
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

บ่อยครั้ง การควบคุมกำกับดูแลไม่ท่ัวถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเป็น
ต้น 

2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
หรือสภาพการแข่งขันสภวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้น 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการพนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคล
นั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้ง
เจตนำและไม่เจตนำและมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืนๆที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กร
ต่างๆทั้งในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้อง
หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้นขาด
การตัดสินใจที่เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชำติการกระทำ
แบบนี้เป็นการกระทำท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยง
ที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคญั อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีหรือสภาวการณ์
ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่
การทุจริตมากเท่านั้น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มา
ดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
ราษีไศล การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล 
ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้ 

1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ
ไม่เพียงพอ 

2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางทีเ่ท่าให้ประชำชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ

ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
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พร้อมกันนี้ ยังสำมารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต 

และเพ่ือกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัย
ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 

1.2 วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด

แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
2. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
3. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหำ

ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็น
แบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้  

4. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชำชน 

  



 
 

บทที ่2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ของ ความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับ
ความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความ
เสี่ยง ทั้งนี ้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สำมารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวน
เงินที่ชัดเจนได้ 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

   
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน 
(บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 

 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย

พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ( Likelihood)   กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( 
Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ระดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 
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ในการวิเคราะห์ ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง ( Risk Profile) ที่ได้จากการ

พิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ( Likelihood) และผลกระทบที่
เกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

 
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ 
                  (Likelihood x Impact) 
 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้

เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้ 
ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง              สีส้ม 
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการ

ควบคุมความเสี่ยง     
สีเหลือง 

ต่ำ (Low) 1–3 คะแนน                  ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 
 
ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล 

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดใน
ตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทาให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
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ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส 
ผลกระท

บ 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ลำดับ

ความเสี่ยง 
1) กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

การจั ดห า พั ส ดุ ไม่ เป็ น ไป ต าม
ร ะ เบี ย บ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ได้ แ ก่   
- ระเบียบการะทรวงการคลังว่า
ด้ วยการจัดซื้ อจั ดจ้ างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

4 5 20 1 

2) การใช้รถราชการ 
ยั ง ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ต า ม
ระเบียบ 

การใช้รถราชการไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
รถราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม 

4 4 16 2 

3) การเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่าย โครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม และสัมมนา 
ยังไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

การเขียนรายละเอียดโครงการ 
และการจัดทำหลักฐานการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่าย โครงการฝึกอบรม ศึกษา
ดูงาน ประชุม และสัมมนา ยังไม่
ถูกต้องตามระเบียบ 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัด
งาน และการประชุมระหว่าง 
ประเทศ พ.ศ. 2549 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัด
งาน และการประชุมระหว่าง 
ประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัด
งาน  และการประชุ ม ระหว่ าง
ประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 
-หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วน
ที่ สุ ด  ที่  กค  0408.4/ว  26 ล ง
วันที่ 1 มีนาคม 2560 เรื่อง พระ
ราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในเดินทาง
ไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 

2 5 10 3 
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ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (ต่อ) 

ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ลำดับความ

เสี่ยง 
4) การเบิก
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและใน
วันหยุดราชการ ไม่
ถูกต้องตามระเบียบ 

การเบิกค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ
ในวันหยุดราชการ ไม่ตาม
ระเบียบ 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 
2550 
- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ก า ร จ่ า ย เ งิ น ค่ า ต อ บ แ ท น 
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ ให้กับหน่วย
บ ริ ก า ร ใน สั ง กั ด ก ร ะ ท ร ว ง
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2552 

2 4 8 4 

 
 
                       แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
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สรุป  

ภาพรวมของผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอราษีไศล โดยจัดลำดับความสำคัญดังนี้  

ลำดับที่ 1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง
มาก (ระดับความเสี่ยง = 20 คะแนน) มีความสำคัญที่ควรต้องรีบแก้ไข   จากข้อมูลการตรวจสอบภายใน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับอำเภอ พบว่า บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งแต่งตั่ง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ ไม่ทราบบทบาทของตน หรือยังขาดการศึกษาระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แบบสม่ำเสมอ รวมถึงขาดการพัฒนาทักษะที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน  

ลำดับที่ 2 การใช้รถราชการ ยังไม่ถูกต้องตามระเบียบ อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก (ระดับความ
เสี่ยง = 16 คะแนน) มีความสำคัญที่ควรต้องรีบแก้ไข  จากการตรวจสอบภายใน พบว่า ยังไม่มีระบบการควบคุม
การใช้รถยนต์ เพ่ือให้การใช้รถราชการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ลำดับที่ 3 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ยังไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง (ระดับความเสี่ยง = 10 คะแนน) จากการตรวจสอบภายใน 
พบว่า บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ยังไม่เคยได้รับการอบรมฟ้ืนฟูความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ  ไม่ทราบ
ระเบียบที่ใช้อ้างอิงประกอบ 

ลำดับที่ 4 การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง (ระดับความเสี่ยง = 8 คะแนน) 

  



 
 

บทที ่3  
แผนจัดการความเสี่ยงและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล ได้พิจารณาจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงและป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีขั้นตอนในการจัดทำแผน ดังนี้ 
1) นำเสนอผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในที่ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ 
2) ร่วมเสนอแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3) ดำเนินการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในประเด็นความเสี่ยงที่

อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก และระดับความเสี่ยงสูง   
4) ประเด็นที่อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง  ได้มอบหมายให้คณะกรรรมการตรวจสอบภายใน

อำเภอราษีไศลจัดทำมาตรการควบคุม  
5) มอบหมายให้คณะกรรรมการตรวจสอบภายในอำเภอราษีไศล ออกติดตามการดำเนินการ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและรายงานผลการดำเนินการให้สาธารณสุขอำเภอทราบ 
 
 
 
 
 
 

  



-๑๐- 
แผนจัดการความเสี่ยงและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

ประเด็นความ
เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ผู้รับผิดชอบ โอกา
ส 

ผล 
กระท

บ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ม.ค. 
6๕ 

ก.พ. 
6๕ 

มี.ค. 
6๕ 

เม.ย. 
6๕ 

พ.ค. 
6๕ 

มิ.ย. 
6๕ 

ก.ค. 
6๕ 

ส.ค. 
6๕ 

ก.ย. 
6๕ 

1) 
กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

4 5 20 1) จัดประชุมผอ.รพ.สต.เจ้าหน้าที่ 
/หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อทบทวน
บทบาทหน้าที่ และระเบียบที่
เกี่ยวข้องก้บการจัดหาพัสดุ 
2) จัดทำแผนตรวจสอบภายใน 
เพ่ือตรวจสอบ ความถูกต้องตาม
ระเบียบในการจัดหาพัสดุ 
3) กำหนดเป็นเกณฑ์ด้าน
สมรรถนะของผู้บริหาร 

         กลุ่ ม บ ริ ห ารงาน
ทั่วไป 

2) การใช้รถ
ราชการ ยังไม่
ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

4 4 16 1) ทบทวนระเบียบและวาง
แนวทางในการใช้รถยนต์ของทาง
ราชการให้เป็นไปตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ.2523 
2) จัดทำทะเบียนคุมการใช้รถ 
3) จัดทำผังกระบวนการขอใช้รถ
ราชการ 
4)ควบคุม กำกับ ดูแลให้ 
ข้าราชการ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด 

         กลุ่ ม บ ริ ห ารงาน
ทั่วไป 



-1๑- 
 
แผนจัดการความเสี่ยงและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ต่อ)  

 
 
 

  

ประเด็นความ
เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ผู้รับผิดชอบ โอกา
ส 

ผล 
กระท

บ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ม.ค. 
6๕ 

ก.พ. 
6๕ 

มี.ค. 
6๕ 

เม.ย. 
6๕ 

พ.ค. 
6๕ 

มิ.ย. 
6๕ 

ก.ค. 
6๕ 

ส.ค. 
6๕ 

ก.ย. 
6๕ 

3) การ
เบิกจ่าย
ค่าใช้จ่าย 
โครงการ
ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 
ประชุม และ
สัมมนา ยังไม่
ถูกต้องตาม
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

2 5 10 1) จัดอบรมบุคลากร เกี่ยวกับ
แนวทางการดำเนินการเบิกจ่าย
โครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม และสัมมนา และทบืวน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2) จัดทำคู่มือแนวทางการ
ดำเนินการด้านการเงิน เพ่ือให้ใช้
เป็นคู่มือในการดำเนินการ 
3) จัดทำแผนตรวจสอบภายใน
เพ่ือตรวจสอบ ความถูกต้องใน
การดำเนินการตามระเบียบ 

         

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  



-1๓- 
 

จัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา 10.00 น.  

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล 


