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บทที่ ๑  
บทน า  

๑.๑  หลักการและเหตุผล  

ความเส่ียง (Risk) คือ การวดัความสามารถ ท่ีจะด าเนินการให้วตัถปุระสงค์ของงานประสบความส าเร็จ  ภายใต้การ
ตดัสินใจ งบประมาณ ก าหนดเวลา และข้อจ ากัดด้านเทคนิคท่ีเผชิญอยู่ ความเส่ียง จึงอาจเกิดขึน้ได้ตลอดเวลา อนั
เน่ืองมาจากความไม่แน่นอน และความจ ากัดของทรัพยากร การจดัการความเส่ียงหรือ การบริหารความเส่ียง (Risk 
managment) คือ การจดัการความเส่ียง ทัง้ในกระบวนการในการระบุ วิเคราะห์ (Risk analysis) ประเมิน (Risk 
assessment) ดแูล ตรวจสอบ และควบคมุความเส่ียงท่ีสมัพนัธ์ กบั กิจกรรม หน้าท่ีและกระบวนการท างาน เพ่ือให้องค์กรลด
ความเสียหายจากความเส่ียงมากท่ีสดุ อนัเน่ืองมาจากภยัท่ีองค์กรต้องเผชิญในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง  หรือเรียกว่า อบุตัิภัย 
(Accident)  

ผลประโยชน์ทบัซ้อน หรือความขดัแย้งกนัระหว่างผลประโยชน์ทบัซ้อนและผลประโยชน์  ส่วนรวม หรือ Conflict of 
Interests หมายถึง สถานการณ์หรือการกระท าท่ีบคุคลไม่ว่าจะเป็นนกัารเมือง  ข้าราชการ พนกังาน บริษัท หรือผู้บริการมี
ผลประโยชน์สว่นตวัมากจนมีผลตอ่การตดัสินใจ หรือการปฏิบตัิ หน้าท่ี ในต าแหน่งหน้าท่ีท่ีบคุคลนัน้รับผิดชอบอยู่ และส่งผล
กระทบตอ่ประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การท่ี เจ้าหน้าท่ีของรัฐตดัสินใจหรือปฏิบตัิหน้าท่ีในต าแหน่งของตนอนัก่อให้เกิด
ประโยชน์ตอ่ตนเองหรือพวกพ้อง มากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท าดงักล่าวจะเกิดขึน้อย่างรู้ตวัหรือไม่รู้ตวั ทัง้เจตนา
และไม่เจตนา ใน รูปแบบท่ีหลากหลาย จนกระทัง่กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิท่ีไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตวัอย่างการกระท า 
ดงักล่าวมีให้พบเห็นได้มากในสงัคม ส่งผลให้บคุคลนัน้ขาดการตดัสินใจท่ีเท่ียงธรรม เน่ืองจากการยึด ผลประโยชน์ส่วนตน
เป็นหลกัได้สง่ผลเสียหายให้เกิดขึน้กบัประเทศชาติก่อให้เกิดการกระท าท่ีผิดจริยธรรม และ จรรยาบรรณของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ท่ีต้องค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ แตท่ าหน้าท่ีกลบัตดัสินใจหรือปฏิบตัิ หน้าท่ีโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง
เป็นหลกั  

การวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเป็นระบบในการ
บริหารปัจจยัและควบคมุกระบวนการปฏิบตัิงานเพ่ือลดมลูเหตขุองโอกาสท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบตัิงานท่ี
อาจเปิดผลประโยชน์ทบัซ้อน หรือความขดัแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคญั อัน
เก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกบัการทจุริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสาวการณ์ของการขดักนัของประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์สว่นรวมมากเทา่ใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสูก่ารทจุริตคมากเทา่นัน้  

ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอท่าตมู โดยศนูย์ปฏิบตัิการตอ่ต้านการทจุริต ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกบั
การปฏิบตัิงานอนัอาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน โดยวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานจากโครงการ  กิจกรรม พ.ศ. 
๒๕๖๑ เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาสาเหต ุหรือปัจจยัของความเส่ียงอนัเกิดจากผลประโยชน์ ทบัซ้อนในการด าเนินงาน 

 
 
 

 



๔ 
 

๑.๒ วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบตัริาชการของเจ้าหน้าท่ี ไมใ่ห้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์สว่นตวัในต าแหนง่ 
     หน้าท่ีอนัมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย  
๒. เพ่ือสร้างความนา่เช่ือถือในการบริหารราชการให้กบัส านกังานสาธารณสขุอ าเภอท่าตมูและโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ 
     ต าบล  
๓. เพ่ือแสดงเจตจ านงสจุริตในการบริหารราชการของส านกังานสาธารณสขุอ าเภอทา่ตมูและโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ 
     ต าบล  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
บทที่ ๒ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทบัซ้อน 
 
๒.๑ การวิเคราะห์ความเส่ียง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  

การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทบัซ้อน เป็นการวิเคราะห์โอกาศท่ีจะเกิดผลกระทบของความเส่ียง เพ่ือ
ประเมินโอกาสและผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ และด าเนินการวิเคราะห์และจดัล าดบัความเส่ียง  โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานท่ีจะใช้ในการประเมินความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทบัซ้อน ได้แก่ ระดบัโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และ
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดบัความเส่ียง โดยก าหนดเกณฑ์ในเชิงคณุภาพ เน่ืองจากข้อมลูเป็นเชิงพรรณนา
ท่ีไมส่ามารถระบเุป็นตวัเลข หรือจ านวนเงินได้  

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) 
 

ระดบั โอกาส ค าอธิบาย 
๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึน้น้อยมาก  
๒ น้อย มีโอกาสเกิดขึน้น้อย 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึน้ปานกลาง  
๔ มาก มีโอกาสเกิดขึน้มาก  
๕ มากท่ีสดุ มีโอกาสเกิดขึน้มากท่ีสดุ 

 
 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อบุคลากร 
 

ระดบั ความรุนแรง ค าอธิบาย 
๑ น้อยมาก สร้างความไมส่ะดวกตอ่การปฏิบตังิาน 
๒ น้อย ไมส่ะดวกตอ่การปฏิบตังิานบอ่ยครัง้ 
๓ ปานกลาง บรรยากาศการปฏิบตังิานไมเ่หมาะสม 
๔ มาก ลงโทษทางวินยัไมร้่ายแรง 
๕ มากท่ีสดุ ลงโทษทางวินยัอยา่งร้ายแรง 

 
ระดบัความเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงความส าคญัในการบริหารความเส่ียง โดยพิจารณาจากผลคณูของระดบัโอกาสท่ี
จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) กับระดบัความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเส่ียงแต่ละสาเหต ุ(โอกาส x 
ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดบั ดงันี ้
 

 
 



๖ 
ระดับความเส่ียง (Degree of Risk) 
 

ระดบัความเส่ียง ชว่งคะแนน เขตสี มาตรการควบคมุ 
ระดบัความเส่ียงต ่า  ๑ - ๓  คะแนน  เขียว ยอมรับความเส่ียง  
ระดบัความเส่ียงปานกลาง  ๔ – ๙  คะแนน  เหลือง ยอมรับความเส่ียง แตค่วรมี

มาตรการควบคมุ 
ระดบัความเส่ียงสงู  ๑๐ – ๑๖ คะแนน  ส้ม ต้องมีมาตรการควบคบุความ

เส่ียง ให้อยู่ในระดบัยอมรับ
ได้  

ระดบัความเส่ียงสงูมาก  ๑๗ – ๒๕ คะแนน  แดง ต้องมีมาตรการควบคคุวาม
เส่ียง หรืหลีกเล่ียงความเส่ียง 
โดยการ หยดุ ยกเลิก 
เปล่ียนแปลงกิจกรรม  

 
 
ตารางระดับความเส่ียง (Degree of Risk) 
 

ผล
กร

ะท
บ(

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 
โอกาสที่จะเกิดความเส่ียง(Likehood) 

 
 
๒.๒  การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  

ศนูย์ปฏิบตัิการตอ่ต้านการทจุริต ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ ได้ศกึษาถึงปัญหา และแนวโน้ม โอกาสใน
การเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน ท่ีพบวา่มีความความเส่ียงในการเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน ดงันี ้ 

๑. การจดัซือ้จดัจ้างและการจดัหาพสัด ุเน่ืองจากหากพบขัน้ตอนการกระท าท่ีไมโ่ปร่งใส หรือการกระท าผิด หรือละ 
เว้น หรือประมาท จะส่งผลเสียตอ่องค์กรในภาพรวม รวมถึงการบริหารงานในขัน้ตอนภายในองค์กร และอาจรวมถึงการเอือ้
ประโยชน์ให้ซึ่งกนัและกนัของเจ้าหน้าท่ี ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง หรือหน่วยงาน ท่ีติดตอ่ราชการ ซึ่งส่งผลเสียหายในตอ่ภาพลกัษณ์ของ
องค์กรเป็นอยา่งยิ่ง 



๗ 
 
๒. การเบกิจา่ยคา่ตอบแทน เน่ืองจากสาเหตบุคุลากรมีการเบกิจา่ยคา่ตอบแทนการปฏิบตังิาน นอกเวลาราชการ 

โดยไมเ่กิดการปฏิบตังิานจริง เกิดผลประโยชน์ทบัซ้อนในเร่ืองของการรายงานผลการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการอนัเป็นเท็จ 
ให้ได้มาซึง่คา่ตอบแทนพิเศษท่ีไมค่วรได้รับ หรืออ้างผลการปฏิบตังิานจากบคุคลอ่ืน รวมถึงการรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ า คดัลอกเป็นผลการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ อีกด้วย  
 
๒.๓  ตารางการวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment Plan for Conflict of Interest) 
 
ประเดน็ความ

เส่ียง 
ปัจจัยเส่ียง วัตถุประสงค์  

        การประเมินความเส่ียง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความเส่ียง 

ล าดับ
ความเส่ียง 

(๑)  จดัซือ้จดั
จ้างและการ
จดัหาพสัด ุ

การจัดซือ้จัดจ้าง 
ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม
ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
เช่น เจ้าหน้าท่ียัง
เ ลื อ ก ซื ้อ ร้ า น ท่ี
ตน เองสนิทห รือ
เป็นญาติหรือร้าน
ท่ีตนเองคยุได้ง่าย 

เพ่ือให้การจัดซือ้จัดจ้าง และการ
จดัหาพสัดใุห้เป็นไปตามประกาศ 
ระเบียบ หลกัเกณฑ์ วธีิปฏิบตัิและ
ด าเนินการตามเกณฑ์การประเมิน
คณุธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)  

๕ ๔ ๒๐ ๑ 

(๒) การ
เบกิจา่ย
คา่ตอบแทน  

บุ ค ล า ก ร เ บิ ก
ค่าตอบแทนการ
ป ฏิ บัติ ง า นนอก
เวลาราชการ โดย
ไม่ลงลายมือ ช่ือ
ปฏิบัติงานจริงไม่
ตรงตามเวลา หรือ 
ไมเ่ป็นปัจจบุนั 

เพ่ือให้การเบิกค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน การลงเวลาราชการ
เป็นปัจจุบัน  และการเบิกจ่าย
คา่ตอบแทนได้จริง  

๕ ๓ ๑๕ ๒ 
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๒.๔ การจัดท าแผนภูมิความเส่ียง (Risk Map)  
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โอกาสที่จะเกิดความเส่ียง(Likehood) 

 
จากการจดัท าแผนภมูิความเส่ียง (Risk Map) ท่ีได้จากการวิเคราะห์ความเส่ียงและจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียงด้าน
ผลประโยชน์ทบัซ้อน สามารถสรุปวิเคราะห์ความเส่ียงและจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทบัซ้อนได้ 
ดงันี ้
 

ผลการวิคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทบัซ้อน ล าดบัความส าคญัของความเส่ียง 
(๑) จดัซือ้จดัจ้างและการจดัหาพสัด ุ ล าดบั ๑ (ระดบัความเส่ีงยสงูมาก  =  ๒๐ คะแนน) 
(๒) การเบกิจา่ยคา่ตอบแทน  ล าดบั ๒ (ระดบัความเส่ียงสงู  =  ๑๕ คะแนน)  
 
๒.๕  สรุปภาพรวมของผลการวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  

จากผลการวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทบัซ้อน และจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียงด้านผลประโยชน์
ทบัซ้อน ของส านกังานสาธารณสขุอ าเภอทา่ตมู โดยศนูย์ปฏิบตักิารตอ่ต้านการทจุริต โดยจดัล าดบัความส าคญัดงันี ้ 

ล าดบัท่ี ๑ การจดัซือ้จดัจ้าง และการจดัหาวสัด ุ อยู่ในระดบัความเส่ียงสงูมาก (ระดบัความเส่ียงสงูมาก = ๒๐ 
คะแนน) มีความส าคญัท่ีควรต้องรีบแก้ไข โดยศกึษาปัญหาท่ีเก่ียวข้องพบว่า บคุลากรหรือผู้ปฏิบตัิ ยงัขาดการศกึษาระเบียบ 
หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องแบบสม ่าเสมอ รวมถึงขาดการพฒันาความรู้ความเข้าใจ เร่ืองการปฏิบตัิงานเพ่ือปอ้งกนัผลประโยชน์
ทบัซ้อน บทลงโทษ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

ล าดบัท่ี ๒ การเบิกจ่ายคา่ตอบแทน อยู่ในระดบัความเส่ียงสงู (ระดบัความเส่ียงสงู = ๑๕ คะแนน) มีความส าคญัท่ี
ควรต้องรีบแก้ไข โดยศึกษาปัญหาท่ีเก่ียวข้องพบว่า ขัน้ตอนการลงเวลาการปฏิบตัิราชการของเจ้าหน้าท่ีในส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอท่าตูม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในสังกัด ๑๗ แห่ง ขาดการควบคุมก ากับ หรือการติดตาม
ประเมินผลเร่ืองการลงเวลาปฏิบตัริาชการท่ีถกูต้อง เป็นปัจจบุนั  จึงควรมีผู้ ท่ีได้รับมอบหมายชดัเจน และผู้บริหารควรก าชบัผู้
ท่ีได้รับมอบหมายให้มีการตรวจสอบ ผลการปฏิบตัิงาน ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการและข้อก าหนดท่ีได้มีการตกลง
ไว้ หรือตรวจสอบวา่มีการปฏิบตัจิริงหรือไม ่
 
 



๙ 
บทที่ ๓  

ผลการจัดการความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทบัซ้อน  

๓.๑ ประโยชน์ของการวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
๑. บคุลากรเกิดความตระหนกัถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ในระบบงานหรือการปฏิบตังิานโดยไมต่ัง้ใจ และ

ปรับเปล่ียนพฤตกิรรมในระบบงานหรือการปฏิบตังิานให้ถกูต้องยิ่งขึน้  
๒. หนว่ยงานท่ีพบปัญหาความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทบัซ้อน ได้มีการปรับปรุงแก้ไข หรือมีการก าหนดมาตรการ 

หรือแนวทางการปฏิบตัิ ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ในหนว่ยงาน  
๓. เป็นฐานข้อมลูและองค์ความรู้ส าหรับการบริหาร และการปฏิบตังิานเพื่อลดปัญหาการทจุริตคอร์รัปชัน่ และเพ่ือให้

การบริหารจดัการความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทบัซ้อนมีประสิทธิภาพ และมุง่สูอ่งค์กรปลอดจากการทจุริต  

๓.๒ ปัญหาและอุปสรรคของการวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
๑. การวิเคราะห์ปัญหายงัไมค่ลอบคลมุทกุกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในหนว่ยงาน ท าให้บางกิจกรรมยงัมีความเส่ียงด้าน

ผลประโยชน์ทบัซ้อนอยูภ่ายใต้กิจกรรม  
๒. การพบปัญหาความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทบัซ้อน ยงัใช้ระยะเวลาในการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขท่ีล่าช้า ท าให้

ในชว่งระยะเวลาดงักลา่ว ยงัคงมีการปฏิบตังิานตามแบบวิธีเดมิ  
๓. หนว่ยงานไมใ่ห้ความส าคญั หรือยงัมองไมเ่ห็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ท่ีจะสง่ผลตอ่บคุลากร หรือองค์กร จงึเกิดการ

เพิกเฉย หรือไมป่ฏิบตัิตามแนวทางท่ีถกูต้อง  

๓.๓ แนวทางปรับปรุงแก้ไขแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อลดความเส่ียงและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
๑. อบรมสัมมนาเร่ืองการลดความเส่ียงและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  เพ่ือให้บุคลากรทราบและตระหนักถึง

หลกัเกณฑ์การจดัซือ้จดัจ้างให้ถกูต้องตามระเบียบ การศกึษากฎหมายท่ีเก่ียวข้อง หรือบทลงโทษหากพบผู้กระท าการฝ่าฝืน 
เพ่ือปอ้งกนัความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทบัซ้อน หรือการหาชอ่งทางเพ่ือกระท าการทจุริต  

๒. น าประเดน็ความเส่ียงเก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซ้อน ท่ีมีการวิเคราะห์ความเส่ียงมาปรับปรุงแก้ไขคูมื่อผลประโยชน์
ทบัซ้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส านกังานสาธารณสขุอ าเภอท่าตมู โดยเพิ่มเติมข้อมลูแนวทางตรวจสอบถึง
ความเก่ียวข้องระหว่างเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานจดัซือ้จดัจ้างและผู้ เสนอราคาตามบนัทึกข้อความ ท่ี  สร ๐๒๓๒ / ๑๕๔ ลงวนัท่ี   
๑๔   ธันวาคม  ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพของคูมื่อ และครอบคลมุเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องมากขึน้  

๓. ก าหนดให้มีกลุ่มผู้ รับผิดชอบ ติดตาม ประเมิน การลงเวลาการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีในส านักงาน
สาธารณสขุอ าเภอทา่ตมู และโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพในสงักดั จ านวน ๑๗ แหง่ (ค าสัง่ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอท่าตมู 
ท่ี ๑๒/๒๕๖๑ ลงวนัท่ี ๒๒ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๑)เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  เกิดการติดตามการบริหารงานของ
หนว่ยงานอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไมเ่กิดผลประโยชน์ทบัซ้อน เพิ่มศกัยภาพขององค์กร และปลอดจากการทจุริต  

ศนูย์ปฏิบตัิการตอ่ต้านการทจุริต  
ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอทา่ตมู 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 


