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คำนำ 

  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่พบเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง เพ่ือนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการควบคุม
ป้องกันเรื่องการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม 
  สำหรับเอกสารรายงานฉบับนี้ เป็นรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงรวมถึงการกำหนดแนวทางใน
การจัดการเรื่องการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในความเสี่ยงสูง  ขององค์กรสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง เพ่ือประโยชน์ใน
การป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และเพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้ าที่รัฐ มีการ
ตรวจสอบได้ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
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บทที่ 1 
บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล  

   การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ ไปแทรกแซง
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรม  ในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผล กระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ
ส่วนรวม หรือการจัดการประมูลทรัพย์สินของรัฐเพ่ือประโยชน์ของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และพวกพ้อง ฯลฯ ทำให้
ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคม ต้องสูญเสียไป ทั้งในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน 
คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทาง
อาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict 
of interests : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐ ในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบใน ระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหา การขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ  
   ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐจึงควรสร้างความตระหนัก และหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา    
เพ่ือนนำมาสู่การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยม การสร้างจิตสำนึกและเสริมสร้างจริยธรรมของเจ้าหน้าที่และ
พนักงานของรัฐในการทำงานเพ่ือส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็น
สำคัญ  

 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน       
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็น
กรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือนำมากำหนดกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง  

1.2 แนวความคิดในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  

  ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง การวัดความสามารถที่จะดำเนินการให้วัตถุป ระสงค์ของงาน            
ประสบความสำเร็จภายใต้การตัดสินใจ งบประมาณ กำหนดเวลา และข้อจำกัดด้านเทคนิคที่เผชิญอยู่  ความเสี่ยง  
จึงอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอน และความจำกัดของทรัพยากร การจัดการความเสี่ยง
หรือ การบริหารความเสี่ยง (Risk management) คือ การจัดการความเสี่ยง ทั้งในกระบวนการในการระบุวิเคราะห์ 
(Risk analysis) ประเมิน (Risk assessment) ดูแลตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับ กิจกรรม หน้าที่
และกระบวนการทำงาน เพ่ือให้องค์กรลดความเสียหายจากความเสี่ยงมากที่สุด อันเนื่องมาจากภัยที่อ งค์กร                   
ต้องเผชิญในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือเรียกว่า อุบัติภัย (Accident)  

 
 
 
 
 

 



 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ 
ส่วนรวม (Conflict of Interests) หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทำที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ 
พนักงาน บริษัท หรือผู้บริการมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่ง
หน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของตน อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง มากกว่าประโยชน์
ส่วนรวม ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา       ในรูปแบบที่  
หลากหลาย จนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่างการกระทำ ดังกล่าวมีให้พบเห็น
ได้มากในสังคม ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ได้
ส่งผลเสียหายให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติก่อให้เกิดการกระทำที่ผิดจริยธรรม และจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของ รัฐที่
ต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ แต่ทำหน้าที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวก
พ้องเป็นหลัก  
   การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิด ความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ซึ่งอาจเชื่อมโยงไปสู่การทุจริตได้กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการ
ขัดกันของประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิด หรือนำไปสู่การทุจริตมาก
เท่านั้น สามารถจำแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้   
   1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย 
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ 
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ 
โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ขององค์กร   

2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายใน     ขององค์กร/
กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การดำเนินโครงการ   
   3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
และการเงิน  เช่น  การบริหารการเงินที่ ไม่ ถูกต้ อง ไม่ เหมาะสม ท ำให้ ขาดประสิทธิภ าพ  และไม่ทั น                     
ต่อสถานการณ์  หรือเป็นความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณ              
ไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การ
วางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว   

  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้อง กับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย
หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญาการร่างสัญญาที่ไม่
ครอบคลุมการดำเนินงาน 
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1.3 วัตถุประสงค์   
   1. เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด 
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   
   ๒. เพื่อแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล   
   ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา 
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม                        
เป็น แบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้   
   ๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และประชาชน  
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บทที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ( Risk Assessment for Conflict of Interest) 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ

ความเสี่ยงต่างๆเพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดย
กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์
ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุตัวเลขหรือจำนวนที่ชัดเจนได้ 
การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่เกิดจากความเสี่ยง 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 

5 สูงมาก โอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ 

4 สูง โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 

3 ปานกลาง โอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 

2 น้อย โอกาสเกิดขึ้นน้อย 

1 น้อยมาก โอกาสเกิดขึ้นยาก 

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 

5 สูงมาก ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ไล่ออก 

4 สูง ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ปลดออก 

3 ปานกลาง ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ลดเงินเดือน 

2 น้อย ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ตัดเงินเดือน 

1 น้อยมาก ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ภาคทัณฑ์ 
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เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง ( Degree of Risk) 
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                                   โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 

ระดับความเสี่ยง 

ยอมรับได้ ยอมรับไม่ได้ 

ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก 

 

  ระดับความเสี่ยง คือการแสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผล
คูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) 
และน่ามาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยง โดยมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง ( Risk Profile) ดังนี้ 
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เกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง 

ระดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนนระดับ
ความเสี่ยง 

การแสดงแถบ
สี 

มาตรการกำหนด 

4 สูงมาก 15-25  จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

3 เสี่ยงสูง 9-14  จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
และมีมาตรการลดความเสี่ยง
เพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

2 ปานกลาง 4-8  ยอมรับความเสี่ยง ควรมี
มาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้
ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ใน
ระดับท่ียอมรับไม่ได้ 

1 ต่ำ 1-3  ยอมรับความเสี่ยง ควรมี
มาตรการควบคุมเพ่ือไม่ให้เกิดขึ้น 

2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง  

  เมื่อพิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว 
ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม 
ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุด
ที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง จึงกำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 6 
ประเด็นหลัก ดังนี้ 

๑. การมาทำงานสาย 
๒. ใช้รถราชการทำกิจธุระส่วนตัว 
3.   การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่มิได้จ่ายจริง 
4.  ลัดคิวให้ญาติ พวกพ้อง 
5. ซื้อ/จ้างบริษัทห้างร้าน ครอบครัวญาติ 
6. ใช้ไฟราชการเสียบโทรศัพท์ส่วนตัว 
7. ใช้โทรศัพท์ราชการติดต่องานส่วนตัว 
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2.3 การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง 
 1. การมาทำงานสาย 
ผลกระทบต่อองค์กร 

- ผู้ที่มาทำงานสาย ได้มีการบอกกล่าวแก่ผู้ปฏิบัติงานภายใน รพ.สต.หรือหัวหน้าหน่วยงานรับทราบแล้ว 
และช่วงระหว่างที่ยังไม่มาปฏิบัติงานก็มีผู้ปฏิบัติงานแทนแล้ว จึงมีผลต่อกระทบต่อองค์กรน้อยมาก 
พิจารณาให้ระดับคะแนน ๑ 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
- ผู้มาทำงานสายไม่ใช่คนเดิม การมาสายเฉลี่ย ๑ ปีต่อครั้ง พิจารณาให้ระดับคะแนน ๒ 
2. ใช้รถราชการทำกิจธุระส่วนตัว 

ผลกระทบต่อองค์กร 
- การใช้รถราชการไปทำกิจธุระส่วนตัว อาจมีผลทำให้เกิดอุบัติเหตุ  ราชการสูญเสียงบประมาณในการ

ซ่อมแซม /ใช้วัสดุเชื้อเพลิงเพ่ิมข้ึน การพิจารณาให้ผลกระทบต่อองค์กรปานกลาง พิจารณาให้ระดับ
คะแนน ๓ 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
- การใช้รถราชการไปทำกิจธุระส่วนตัวเฉลี่ยประมาณร้อยละ 20 พิจารณาให้คะแนนระดับ 1  
3. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่มิได้จ่ายจริง 

ผลกระทบต่อองค์กร 
- การเดินทางไปราชการที่ไม่เกิดผลประโยชน์ต่อองค์กรเท่าที่ควร และการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง โดย

คำนวณวันเดินทางไปราชการ ไม่สอดคล้องกับการขออนุมัติ และการเบิกค่าพาหนะเดินทาง โดยที่มิได้
จ่ายจริง ทำให้องค์กรเสียประโยชน์มากกว่าที่ควร  พิจารณาผลกระทบต่อองค์กรในระดับปานกลาง  
พิจารณาให้ระดับคะแนน 3 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
- มีการตรวจสอบ และกลั่นกรอง โดยเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบมากข้ึน ตั้งแต่การขอ

อนุมัติเดินทาง พิจารณาให้ระดับคะแนน 2 
4. ลัดคิวให้ญาติ พวกพ้อง 

ผลกระทบต่อองค์กร 
- เนื่องจากจำนวนผู้รับบริการของ รพ.สต.มีน้อย การลัดคิวให้แก่ญาติ พวกพ้องไม่ค่อยเป็นที่ผิดสังเกต 

จนทำให้ผู้มารับบริการร้องเรียน/ไม่พอใจ ประกอบกับส่วนใหญ่ผู้มารับบริการจะเป็นเครือญาติเดียวกัน 
พิจารณาให้ระดับคะแนน 1 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
- เนื่องจากผู้รับบริการใน รพ.สต. มีน้อยเมื่อเทียบกับโรงพยาบาล ดังนั้นการลัดคิวให้แก่ญาติ พวกพ้อง

จึงเกิดข้ึนน้อย พิจารณาให้ระดับคะแนน 1 
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5. ซื้อ/จ้างบริษัทห้างร้าน ครอบครัวญาติ 
ผลกระทบต่อองค์กร 

- การซื้อ/จ้างบริษัทห้างร้าน ครอบครัวญาติ กระทำในบางรายการเนื่องจากสามารถต่อรองราคา การ
ดูแลหลังการขายได้ดีกว่าการซื้อ/จ้าง จากบริษัท  พิจารณาให้ระดับคะแนน 1 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
- เนื่องจากปัจจุบันการจัดซื้อ/จัดจ้างมีการจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบตามคุณลักษณะเฉพาะ/

ขอบเขตของงานจ้าง ของผู้ที่ต้องการใช้/จ้างพัสดุ และต้องเป็นไปตามระเบียบพัสดุ ทำให้การซื้อ/จ้าง
บริษัท ห้างร้าน ครอบครัวญาติลดลง ประกอบกับงบประมาณมีจำนวนจำกัด จำนวนงานจะซื้อ/จ้าง
ลดลง พิจารณาให้ระดับคะแนน 1 

6. ใช้ไฟราชการเสียบโทรศัพท์ส่วนตัว 
ผลกระทบต่อองค์กร 

- ใช้ไฟราชการเสียบโทรศัพท์ส่วนตัว กระทำเนื่องจากโทรศัพท์ส่วนตัวใช้เพื่อติดต่อราชการแล้วเกิด
แบตเตอรี่หมดจึงมีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าของราชการ เพ่ือติดต่อราชการให้แล้วเสร็จ พิจารณาให้
ระดับคะแนน 1 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
- ปัจจุบันบุคลากรสาธารณสุขมากกว่าครึ่งมีเครื่องสำรองไฟแบบพกพา ทำให้ปริมาณการใช้ไฟราชการ

เพ่ือเสียบโทรศัพท์ส่วนตัวเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๖๐  พิจารณาให้ระดับคะแนน 3 
7. ใช้โทรศัพท์ราชการติดต่องานส่วนตัว 

ผลกระทบต่อองค์กร 
- ใช้โทรศัพท์ราชการติดต่องานส่วนตัว กระทำในบางโอกาสกรณีโทรศัพท์ส่วนตัวชำรุด แบตเตอรี่หมดไม่

สามารถเสียบชาร์ทให้ทันใช้งานได้ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นต้องติดต่อกับครอบครัว ญาติพ่ีน้อง พิจารณา
ให้ระดับคะแนน 1 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
- ปัจจุบันบุคลากรทุกคนมีโทรศัพท์ใช้  ประกอบกับนิยมใช้ Line ในการสื่อสารแทน ซึ่งไม่สิ้นเปลือง

ค่าใช้จ่าย และหน่วยบริการส่วนใหญ่ในสังกัด ไม่มีโทรศัพท์ในหน่วยงาน การใช้โทรศัพท์ราชการติดต่อ
เรื่องส่วนตัวจึงเกิดน้อยมาก  พิจารณาให้ระดับคะแนน 1  
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ตารางท่ี 1 ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
              สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง 

ลำดับ ประเด็นความเสี่ยง โอกาสและผลกระทบ 

โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 

1 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ที่มไิด้จ่ายจริง 

2 3 6 – ปานกลาง 

2 ใช้รถราชการทำกิจธุระส่วนตัว 1 3 3 – ต่ำ 

3 ใช้ไฟราชการเสียบโทรศัพท์ส่วนตัว 3 1 3 – ต่ำ 

4 การมาทำงานสาย 2 1 2 – ต่ำ 

5 ลัดคิวให้ญาติ พวกพ้อง 1 1 1 – ต่ำ 

6 ซื้อ/จ้างบริษัทห้างร้าน ครอบครัวญาติ 1 1 1 – ต่ำ 

7 ใช้โทรศัพท์ราชการติดต่องานส่วนตัว 1 1 1 – ต่ำ 

 
  จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดลำดับของความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือเป็นการป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ มีการตรวจสอบได้ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบ
ตามกฎหมาย ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง จึงนำผลระดับความเสี่ยงสูงสุด ที่ได้จากการวิเคราะห์
ฯ มากำหนดแนวทางในการควบคุมป้องกัน หรือลดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

(การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่มิได้จ่ายจริง) 
1. เนื่องจากมกีารเขียนเบิกค่าพาหนะเดินทาง ในการเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ ทั้งๆที่ไม่ได้มีการจ่ายจริง 

เนื่องจากหน่วยงานจัดพาหนะของทางราชการไว้ให้ ซึ่งในเบื้องต้นผู้ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน ไม่สามารถทราบ
ได้ว่าเดินทางอย่างไร เนื่องจากไม่มีการระบุไว้ในบันทึกขออนุมัติเดินทางฯว่าเดินทางโดยรถยนต์ราชการฯ อีกท้ัง
มีการเดินทางไปราชการ ในเรื่องที่ไม่ได้เกิดประโยชน์แก่องค์กรอย่างแท้จริง  จึงกำหนดมาตรการให้ถือปฏิบัติ
ดังนี้ 

- หากจะเดินทางไปราชการเรื่องใด ให้กรอกแบบฟอร์มการสมัคร เข้าประชุม/อบรม  (ผนวก 1) เสนอผู้
มีอำนาจพิจารณาว่าสมควรหรือไม่ หากได้รับการอนุมัติให้เข้าประชุม/อบรมได้ จึงจัดทำบันทึกขอ
อนุมัติเดินทางไปราชการ 
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- การทำบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ ต้องระบุเรื่องของระยะเวลาการเดินทางไปราชการ และ 
พาหนะที่ใช้ ใหช้ัดเจน (กำหนดแบบฟอร์มการจัดทำบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ ตาม 
ผนวก 2 ถึง ผนวก 6) 
 

2. จัดประชุมชี้แจงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ 
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