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การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซอ้น 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 

 

หลักการและเหตุผล 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา ประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทําให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ หน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ สาธารณะ
ของส่วนรวม และทําให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป  
โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรม 
ในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม 
ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทําความผิด ยังพบผู้กระทําความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีก  
เป็นจํานวนมาก จนนําไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน 
หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI)  
เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในระดับ
ที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปลายพระยา โดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป ดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร ปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอํานาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งหน้าที่  
ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทํานั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว 
หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน 
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไป 
ดํารงตําแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอํานาจ 
หน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการ 
โดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย 
จึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระทําแบบนี้เป็นการกระทําที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ ยงที่
เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทําให้เกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์
หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาส
ก่อให้เกิดหรือนําไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

สามารถจําแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้  
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย และ

พันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ ที่ กําหนด
ไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ 
โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ ต่อวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายขององค์กร  

2. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ องค์กร/
กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ  

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และ
การเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทําให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ 
หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่
สอดคล้องกับขั้นตอนการดําเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การ
ควบคุม และการจัดทํารายงานเพื่อนํามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว  

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้อง กับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญา การร่าง
สัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดําเนินงาน  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มา
ดําเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอปลายพระยา การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอปลายพระยาทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถกําหนดมาตรการสําคัญ
เร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทํา
ผิดวินัย ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสําคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสําคัญ
เร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) อีกด้วย 
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วัตถุประสงค์  

1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด ความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

๒. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา 

ผลประโยชน์ส่วนตัวในตําแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น 
แบบอย่างที่ดียืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  

๔. เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชาชน 
 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ดําเนินการวิเคราะห์ และจัดลําดับความ
เสี่ยง โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ ( Impact) และระดับความ
เสี่ยง ทั้งนี้ กําหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจํานวน
เงินที่ชัดเจนได ้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
ระดับ โอกาสที่เกิด คําอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นประจํา 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดําเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษวินัยอย่างไม่ร้อยแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทํางานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 

 
 

/ระดับความเสี่ยง... 
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา จาก
ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ
ความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (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 ความเสี่ยงระดับตํ่า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

 
 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ
พิจารณาจัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่
เกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

ซ่ึงจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ 
จัดแบ่ง ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการกําหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 
ต่ํา (Low) 1-3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง  สีเขียว 
ปานกลาง (medium) 4-8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มี

มาตรการควบคุมความเสี่ยง 
 สีเหลือง  

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง  สีส้ม  
เสี่ยงสูงมาก 
(Extreme) 

15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมิน
ซ้ํา หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

 สีแดง  

 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 

/2. การวิเคราะห์... 

 ระดับความเสี่ยง =  โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ  
       (Likelihood x Impact) 
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โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปลายพระยา 
จากการออกตรวจสอบ ประเมิน นิเทศ ติดตาม หน่วยรับตรวจในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

ปลายพระยา ซึ่งได้แก่ กลุ่มงานในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปลายพระยา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลในสังกัด จํานวน 9 แห่ง โดยคณะกรรมการควบคุมและตรวจสอบภายในระดับเครือข่ายอําเภอปลายพระ
ยา เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แล้วนํา
ผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม 
หรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด ในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทําให้ทราบว่า
มีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปลายพระยา จึงกําหนดความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จํานวน 
4 ประเด็นหลัก ตามข้อตรวจพบที่ได้จากการออกตรวจสอบและควบคุมภายในหน่วยรับตรวจ ประกอบด้วย 
(1) การจัดหาพัสดุ  (2) การใช้รถของทางราชการ  (3) การเบิกเงินค่าตอบแทน และ (4) การจัดทําโครงการ
ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา 

ประเด็น 
ความเสีย่ง 

ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ 
การประเมินความเสีย่งด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความเสีย่ง 

ลําดับ
ความเสีย่ง 

(1) 
การจัดหาพสัด ุ

การจัดหาพสัดไุม่
เป็นไปตาม ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง มีการแบ่ง 
ซื้อแบ่งจ้าง และ
แสวงหา 
ผลประโยชน์ส่วนตัว
ในตําแหน่งหน้าท่ี 

เพื่อให้การจัดหาพสัด ุ
ภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง 
เช่า แลกเปลีย่น หรือโดย 
วิธีอื่นใดให้สอดคล้องกับ 
ประกาศ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และ 
มติคณะรัฐมนตรีที ่
เกี่ยวข้องรวมถึง
ดําเนินการตามเกณฑ์การ 
ประเมินคุณธรรมและ
ความ โปร่งใสในการ
ดําเนินงาน ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and 
Transparency 
Assessment : ITA) 

5 5 25 
(สูงมาก) 

1 

(2) 
การจัดทํา 
โครงการ 
ฝึกอบรม 
ศึกษาด ูงาน 
ประชุม และ 
สัมมนา 

การจัดทําโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม และ สัมมนา 
เป็นเท็จ และไม่
เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้การจัดทําโครงการ 
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม และสัมมนา 
ถูกต้องไม่ให้เกิดการ 
แสวงหาผลประโยชน ์
ส่วนตัวในตําแหน่งหน้าท่ี 
อันมิควรได้โดยชอบตาม
กฎหมาย 
 

4 5 20 
(สูงมาก) 

2 
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ประเด็น 
ความเสีย่ง 

ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ 
การประเมินความเสีย่งด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความเสีย่ง 

ลําดับ
ความเสีย่ง 

(3) 
การเบิก
ค่าตอบแทน 

เบิกค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและใน 
วันหยุดราชการ 
ค่าตอบแทน 
เจ้าหน้าท่ีที่
ปฏิบัติงานให้กับ 
หน่วยบริการในสังกัด
กระทรวง 
สาธารณสุข 
ค่าตอบแทนโดยไม่ทํา
เวชปฏิบัติส่วนตัวและ
หรือปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาล เอกชน 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย 
และเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหน่งที่มีเหตุพเิศษ
ของผู้ปฏิบัติงานด้าน
การสาธารณสุข 
(พ.ต.ส.) เป็นเท็จ ไม่
เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้เบิกค่าตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลา 
ราชการค่าตอบแทน 
เจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบตัิงาน 
ให้กับหน่วยบริการ 
ค่าตอบแทนโดยไม่ทําเวช 
ปฏิบัติส่วนตัวและหรือ 
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 
เอกชน ค่าเบี้ยเลีย้งเหมา 
จ่ายและเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหน่งที่มีเหตุพเิศษของ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการ 
สาธารณสุข (พ.ต.ส.) 
เป็นไปตามระเบียบที ่
เกี่ยวข้องไม่ให้เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน ์
ส่วนตัวในตําแหน่งหน้าท่ี 
อันมิควรได้โดยชอบตาม
กฎหมาย 

4 4 16 
(สูงมาก) 

3 

(4) 
การใช้รถ
ราชการ 

1. ใช้รถราชการไม่
ถูกต้องตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยรถราชการ 
พ.ศ.2523 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม  
2. ผู้ใช้รถราชการ
ละเลยการปฏิบัตติาม
ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
รถราชการ พ.ศ. 
2523 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม  
3. เบิกจ่ายคา่ตอบแทน
เหมาจ่ายแทนการ
จัดหารถประจํา
ตําแหน่งสําหรับ
ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับ 
รถประจําตําแหน่ง  

เพื่อให้การใช้รถราชการ 
เป็นไปตามระเบียบที ่
เกี่ยวข้องและป้องกันการ 
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

3 5 15 
(สูงมาก) 

4 



 -7- 
 

ประเด็น 
ความเสีย่ง 

ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ 
การประเมินความเสีย่งด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความเสีย่ง 

ลําดับ
ความเสีย่ง 

4. ใช้เก็บรักษา ซ่อม
บํารุง รถส่วนกลาง
และรถรับรอง ไม่
เป็นไป ตามระเบียบ
สํานักงาน 
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วย
หลักเกณฑ์การใช้ 
การเก็บ รักษา การ
ซ่อมบํารุงรถ
ส่วนกลางและรถ
รับรอง พ.ศ.2526 

 

3. การจัดทําแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
 
 

5 5 10 15 20 25 
(1) 

4 4 8 12 16 
(3) 

20 
(2) 

3 3 6 9 12 15 
(4) 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 

 

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญ ของ
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของ ความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 

 
 
 

/ผลการวิเคราะห์... 
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โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

ความเสี่ยงที่ยอมรับได ้ ความเสี่ยงที่ยอมรับไมไ่ด ้

ความเสี่ยงที่ยอมรับได ้

ความเสี่ยงที่ยอมรับไมไ่ด ้
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ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
การจัดหาพัสดุ ลําดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน 
การจัดทําโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดู งาน ประชุม และ สัมมนา ลําดับ 2 (สูงมาก = 20 คะแนน 
การเบิกค่าตอบแทน ลําดับ 3 (สูงมาก = 16 คะแนน 
การใช้รถราชการ ลําดับ 4 (สูงมาก = 15 คะแนน 

จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปลายพระยา นําผลที่ได้จากการตรวจสอบภายในมากําหนดมาตรการ วิธีการ
ควบคุมเพ่ือป้องกัน หรือลดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และได้นําความเสี่ยงลําดับที่ 1 มาจัดทําเป็น
โครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน และได้ทําคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน โดยได้นําตัวอย่างเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนส่วนตนและส่วนรวม มาเป็นบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

สรุปได้ว่า จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงได้น าประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนด้าน
การจัดหาพัสดุ มาจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน และได้ท าคู่มือผลประโยชน์ทับ
ซ้อน โดยได้น าตัวอย่างเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนส่วนตนและส่วนรวม มาเป็นบทเรียนและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

 

 

 (นายชิงชัย  บัวทอง) 
 นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
 ผู้จัดทํารายงาน 
 
 

 ทราบ 
 

 
 (นายสัญญา  รักษารัตน์) 
 สาธารณสุขอําเภอปลายพระยา 
 


