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ค าน า 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชลบุรี ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตำมหลักของกำรควบคุมภำยในองค์กร ตำมมำตรฐำน COSO 2013 
(Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่ งมำตรฐำน  COSO เป็นมำตรฐำนท่ี
ได้รับกำรยอมรับมำตั้งแต่เริ่มออกประกำศใช้เมื่อปี ค.ศ.1992 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเพิ่มเติม
เร่ืองกำรสอดส่องกำรเฝ้ำระวังและตรวจสอบกำรทุจริตภำยในองค์กร และน ำไปก ำหนดมำตรกำร
ส ำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในกำรป้องกันกำรทุจริต กำรบริหำรงำนท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ และกำร
แก้ปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำท่ีเป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อย เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยตำม
นโยบำยส ำคัญเร่งด่วนหรือภำรกิจท่ีได้รับมอบหมำยเป็นพิเศษ (Agenda Based) ในปีงบประมำณ 
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บทท่ี ๑ 
บทน ำ 

1.1 หลักการและเหตุผล   
องค์กรควำมโปร่งใสสำกล  (Transparency International-TI ก่อตั้ งเมื่ อปี  ค .ศ .1993) ได้ ให้

ควำมหมำยของคำว่ำ “คอร์รัปชัน” (Corruption) ไว้หมำยถึง กำรใช้อ ำนำจที่ได้มำโดยหน้ำที่ในกำรหำ
ประโยชน์ส่วนตัว หรือกำรทุจริตโดยใช้หรืออำศัยต ำแหน่งหน้ำที่ อ ำนำจและอิทธิพลที่ตนมีอยู่ เพ่ือประโยชน์
แก่ตนเองและหรือผู้อ่ืน โดยองค์กรโปร่งใสสำกลได้ระบุถึงกรณีต่ำงๆ ที่จะสำมำรถเกิดขึ้นในกำรคอร์รัปชัน 
(Corruption) เป็นปัญหำรุนแรงปัญหำหนึ่งของกำรเมืองกำรบริหำรของไทย และยังคงเป็นปัญหำที่สืบเนื่องมำ
ช้ำนำนจนถึงปัจจุบัน และนบัวันยิ่งทวีควำมรุนแรงมำกข้ึน   

ผลประโยชน์ทับซ้อน  หรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
(Conflict of  interest : COI)  เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหำ
กำรทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น  และยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็น
อุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศ   

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชลบุรีได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติ
รำชกำร  จึงได้น ำนโยบำยของรัฐบำลมำใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

ค่านิยมหลัก  ๑๒ ประการ 
   กำรสร้ำงค่ำนิยมหลักของคนไทย ตำมนโยบำยของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.)เพ่ือ
สร้ำงสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้ำงคนในชำติ ให้มีค่ำนิยมไทย ๑๒ ประกำร 

๑. มีควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบำอำจำรย์ 
๔. ใฝ่หำควำมรู้ หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 
๕. รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทย 
๖. มีศีลธรรม รักษำควำมสัตย์ 
๗. เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย 
๘. มีระเบียบ วินัย เคำรพกฎหมำย ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท ำ 
๑๐. รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๑. มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำยและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ 
๑๒. ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมำกกว่ำผลประโยชน์ส่วนตน 

ด าเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 1. การสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระท าการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ได้มีกำรประกำศแสดงเจตจ ำนงสุจริต เสริมสร้ำงคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนโดย
นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดชลบุรี ได้ประกำศเจตจ ำนงว่ำจะเป็นแบบอย่ำงที่ดินในกำรและควำมโปร่งใ ส 
ปรำศจำกกำรทุจริต เพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและควำมโปร่งใส่ ในกำรบริหำรงำนของส ำนักงำน



 

สำธำรณสุขจังหวัดชลบุรี และให้ค ำมั่นที่จะน ำพำผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่ทุกคน ให้ปฏิบัติรำชกำรด้วยควำม
ซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพและร่วมมือและอ ำนวย
ควำมสะดวกแก่ประชำชน 
 2. กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง กำรเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน
กฎระเบียบและข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเบิกจ่ำยเงิน กำรจัดซื้อจัดจ้ำง มีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ตำมนโยบำย ท ำให้บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องดังกล่ำว ซึ่งอำจท ำให้เกิดข้อผิดพลำดใน
กำรปฏิบัติงำนได้ จึงได้จัดส่งเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรเงินและบัญชี เข้ำรับกำรอบรมเพ่ือลด
ข้อผิดพลำดจำกกำรปฏิบัติงำน และลดโอกำสที่มีควำมเยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได ้
 3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) เพ่ือให้บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชลบุรีและ
หน่วยงำนในก ำกับ ได้เข้ำใจเกี่ยวกับเกณฑ์กำรประเมินและกำรยกระดับกำรท ำงำน รวมทั้งเตรี ยมเอกสำร
หลักฐำนประกอบกำรประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุม
ซักซ้อมท ำควำมเข้ำใจเรื่องดังกล่ำว 
 

๒ 



 

ประเภทของคอร์รัปชัน มีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ (1) การคอร์รัปชันขนาดเล็กน้อย (petty corruption) คือ 
กำรรับเงินที่ไม่ชอบธรรม หรือไม่ถูกต้องของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เป็นจ ำนวนเงินที่ไม่มำกนักเพ่ือด ำเนินกำร
บำงอย่ำงให้ผู้ที่ให้เงิน (2) การคอร์รัปชันขนาดใหญ่ (Big corruption) ซึ่งมักเป็น กำรคอร์รัปชันของ
เจ้ำหน้ำที่ระดับสูงที่รับเงินในรูปแบบของสินบนเป็นจ ำนวนสูงและโครงกำรใหญ่ๆ เช่น บริษัทต่ำงๆ (3) การ
ให้ของขวัญ (gift) เป็นกำรคอร์รัปชันอีกประเภทหนึ่ง เป็นกำรให้ต่ำงตอบแทนในรูปแบบสิ่งของหรือกำรให้
ต่ำงตอบแทนในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น กำรเชิญไปรับประทำนอำหำร ซึ่งเป็นกำรพยำยำมสร้ำงควำมสัมพันธ์อัน
ใกล้ชิด  

สาเหตุของคอร์รัปชัน ที่ส ำคัญ ได้แก่  
(1) คนในสังคมส่วนใหญ่ นับถือควำมร่ ำรวย ย่อมเป็นแรงจูงใจในกำรแสวงหำเงินทอง  
(2) ค่ำนิยมแบบนิยมพวกพ้องและเครือญำติ ควำมสัมพันธ์ในเชิงผลประโยชน ์ 
(3) ระบบอุปถัมภ์หรือควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้อุปถัมภ์กับลูกน้อง สร้ำงลูกน้องไว้ช่วยเหลือตนในเรื่อง

ต่ำงๆ  
(4) ระบบกำรควบคุมและตรวจสอบที่ขำดประสิทธิภำพ  
(5) สภำพทำงกำรเมืองที่มีกำรแข่งขันเพ่ือช่วงชิงต ำแหน่งทำงกำรเมืองและ ผลประโยชน ์ 

รูปแบบของการคอร์รัปชัน ที่ส ำคัญ ได้แก่  
(1) กำรทุจริตในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรทุจริตในเรื่องเหล่ำนี้มีตั้งแต่กำรเรียกรับเงินสินบน ค่ำนำยหน้ำ 

หรือกำรตอบแทนในรูปแบบต่ำงๆ ในกำรอนุมัติค ำร้องเพ่ือด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ  
(2) กำรทุจริตโดยกำรยักยอกทรัพย์ ของรำชกำรหรือกำรทุจริตในกำรเบิกค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำ

รักษำพยำบำล และค่ำเช่ำบ้ำน เช่น กำรใช้พำหนะของรำชกำร โดยเบิกค่ำเช่ำบ้ำน แต่ไม่ได้เช่ำจริง  
(3) กำรทุจริตโดยกำรเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นในกำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรในกำรเลื่อนต ำแหน่ง

หรือโยกย้ำยไป โดยกำรให้ค่ำตอบแทนหรือเรียกว่ำกำรซื้อ  
(4) กำรซื้อขำยเสียงและกำรให้ผลประโยชน์ในรูปแบบต่ำงๆ ในกำรเลือกตั้ง กำรทุจริตเช่นนี้ เป็นส่วน

หนึ่งของกำรคอร์รัปชันทำงกำรเมือง เช่น กำรให้เงินหรือสิ่งของแก่หัวคะแนนเสียง   

รูปแบบของการทุจริตคอร์รัปชันรวมทั้งผลประโยชน์ทับซ้อนในปัจจุบัน  
กำรทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยหำกดูจำกภำพลักษณ์คอร์รัปชัน  หรือดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต 

(Corruption Perception index) ที่ อ งค์ ก ร  เ พ่ื อ ค ว ำม โป ร่ ง ใส ระห ว่ ำ งป ร ะ เท ศ  (Transparency 
International) ส ำรวจจำกทัศนะหรือกำรมองภำพจำกกลุ่มนักธุรกิจและประชำชนทั่วไปเป็นประจ ำทุกปี ซึ่ง
อยู่ในเกณฑ์ต่ ำกว่ำประเทศตลำดเกิดใหม่เพ่ือนบ้ำนอ่ืนๆ เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง เกำหลีใต้ มำเลเชีย ปี 2560 
ได้คะแนนอยู่ที่ 37 ล ำดับที่ 96 ปี 2561 ได้คะแนนอยู่ที่ 36 ล ำดับที่ 99 เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ไทย
มีภำพลักษณ์กำรคอร์รัปชันค่อนข้ำงสูง ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยทั้งแบบเก่ำและแบบใหม่ 
ส่วนใหญ่เกิดมำจำกโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจกำรเมืองที่มีลักษณะผูกขำดอ ำนำจอยู่ในมือคนกลุ่มน้อยที่มีทั้งทุน
ควำมรู้ อ ำนำจทำงกำรเมือง อ ำนำจในกำรครอบครองข้อมูลข่ำวสำร ขณะที่ประชำชนส่วนใหญ่ยำกจน 
กำรศึกษำต่ ำ กำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรต่ ำ อยู่อย่ำงกระจัดกระจำย มีกำรรวมตัวกันน้อย รวมทั้งประเทศไทยมี
วัฒนธรรมแบบเล่นพรรคเล่นพวก เป็นผู้ชอบอยู่ใต้ควำมอุปถัมภ์ หวังพ่ึงพำคนที่รวยกว่ำ หรือมีอ ำนำจมำกกว่ำ
ที่ให้มำช่วยแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำเป็นเรื่องๆ ให้กับตนได้มำกกว่ำ ที่จะเข้ำใจเรื่องสิทธิหน้ำที่ของพลเมืองและ
ควำมเป็นธรรมในระบอบประชำธิปไตยที่ประชำชนมีส่วนร่วมอย่ำงแท้จริงกำรแสวงหำผลประโยชน์ของผู้มี
อ ำนำจหำกรู้จักแบ่งให้ผู้อุปถัมภ์ด้วยมักถูกถือว่ำเป็นเรื่องปกติ  แม้ประเทศไทยจะมีปัญญำชนผู้มีกำรศึกษำ

๓ 



 

จ ำนวนหนึ่งที่น่ำจะรู้เท่ำทันกำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่ส่วนอ่ืนได้พอสมควร แต่ส่วนใหญ่พวกเขำมักจะมีท่ำทีแบบ
มุ่งท ำงำนเพ่ือผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจส่วนตนมำกกว่ำที่จะเป็นพลเมืองดีที่สนใจกำรมีบทบำททำงกำรเมือง  
เช่น กำรตรวจสอบรัฐบำล คนชั้นกลำงของไทยที่คิดในเชิงมุ่งผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจส่วนตน มักจะใช้
แนวคิดว่ำ นักกำรเมืองก็มักโกงกันทุกฝ่ำย ดังนั้น หำกใครโกงแล้วท ำงำนเก่ง ท ำให้เศรษฐกิจโตก็ถือว่ำพอรับได้
ดังจะเห็นได้จำกตัวอย่ำงกำรส ำรวจทัศนคติของประชำชนโดยสถำบันพระปกเกล้ำ (2548) เมื่อวันที่ 23 
ธันวำคม 2548 พบว่ำคนไทยมีควำมอดทนต่อกำรทุจริตคอร์รัปชันเพ่ิมมำกขึ้นกว่ำปี พ.ศ.2544 โดยเฉพำะ
ในกรุงเทพฯ มีประชำชนผู้ตอบแบบสอบถำมร้อยละ 32.8 ตอบว่ำสำมำรถทนต่อปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชัน
ของรัฐบำลได้ โดยอ้ำงว่ำเพ่ือให้งำนลุล่วงต่อไปได้  

ที่กล่ำวมำเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชันรูปแบบที่พอเห็นได้ชัด แต่ถ้ำเป็นรูปแบบกำรหำผลประโยชน์ทับ
ซ้อนที่ไม่ผิดกฎหมำยและเห็นได้ยำก ประชำชนไทยยังไม่ตระหนักหรือไม่ถือว่ำเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชันด้วยซ้ ำ 
เนื่องจำกปัญหำที่กล่ำวมำเกิดจำกำรขำดควำมรู้และตระหนักว่ำปัญหำทุจริตคอร์รัปชันท ำ ให้ประเทศชำติ
สมัยใหม่เสียหำยอย่ำงไร มีส่วนส่งเสริมให้ปัญหำกำรคอร์รัปชันไทยขยำยตัวได้มำกขึ้นเพรำะภำคประชำชน
อ่อนแอ ขณะที่ภำคนักธุรกิจกำรเมืองที่มีอ ำนำจเข้มข้ึนทั้งอ ำนำจทำงธุรกิจ อ ำนำจทำงควำมรู้ และสำมำรถหำ
ประโยชน์อย่ำงพลิกแพลงรูปแบบต่ำงๆ มำกมำย   

รูปแบบของการทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งผลประโยชน์ทับซ้อนในปัจจุบัน มีอย่างน้อยที่สุด 15 แบบ คือ  
1. กำรแสวงหำค่ำเช่ำทำงเศรษฐกิจ เช่น กำรผูกขำด กำรให้สัมปทำน และกำรเรียกเก็บส่วน แบ่ง

อย่ำงผิดกฎหมำย โดยกำรสร้ำงกำรขำดแคลนเทียม  
2. เครพโตเครซี (Kleptocracy ) เป็นกำรฉกฉวยทรัพยำกรของรัฐมำเป็นของครอบครัวและ อำจ

กระท ำโดยกำรแปรรูปรัฐวิสำหกิจ  
3. กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน สถำนกำรณ์ที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีผลได้ผลเสียส่วนตัว และผล ดังกล่ำวมี

อิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ หรือกำรกระท ำหน้ำที่โดยขำดควำมเท่ียงธรรม  
4. กำรใช้อิทธิพลทำงกำรเมืองหำผลประโยชน์จำกตลำดหลักทรัพย์  
5. ปกปิดกำรบริหำรงำนที่ไม่ถูกต้อง กำรปิดบังข้อมูลและให้กำรเท็จ  
6. กำรใช้นโยบำย กฎหมำย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่ำงๆ อย่ำงมีอคติและล ำเอียง  
7. กำรใช้อิทธิพลทำงกำรค้ำ แสดงบทบำทเป็นนำยหน้ำหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน จำกกำรค้ำต่ำง

ตอบแทน กำรแลกเปลี่ยนสินค้ำเกษตรกับประเทศคู่ค้ำ  
8. กำรใช้ทรัพยำกรของรัฐไปในทำงมิชอบ กำรปลอมแปลงเอกสำร กำรฉ้อฉล กำรใช้กองทุนของรัฐ 

ไปเพื่อผลประโยชน์ทำงกำรเมือง  
9. ไม่กระท ำกำรตำมหน้ำที่แบบตรงไปตรงมำ แต่ใช้ลัทธิพรรคพวกแทน เช่น กำรจัดฮ้ัวประมูล  
10. กำรให้และกำรรับสินบน กำรขู่เข็ญบังคับและกำรให่สิ่งล่อใจ  
11. กำรยอมรับของขวัญที่ไม่ถูกต้อง เช่น เช็คของขวัญมูลค่ำสูง และสินบนมูลค่ำสูง  
12. ผู้บริหำรประเทศท ำตัวเป็นผู้อุปถัมภ์รำยใหญ่ของประเทศ โดยกำรใช้นโยบำยประชำนิยม 

(นักกำรเมืองให้เงินทอง หรือสิ่งของของรัฐ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับกำรได้รับกำรสนับสนุนจำกประชำชน)  
13. ใช้อ ำนำจของต ำรวจ ทหำร และข้ำรำชกำรในทำงที่ผิด (ข่มขู่ คุกคำมและท ำร้ำยให้เกิด ควำม

เกรงกลัวในกำรชุมนุมประท้วงนโยบำยรัฐบำลและในกำรเลือกตั้ง)  
14. ทุจริตกำรเลือกตั้ง ทั้งกำรซื้อเสียงและกำรทุจริตด้วยวิธีกำรต่ำงๆ  
15. กำรบริจำคเพ่ือช่วยเหลือกำรรณรงค์ที่ผิดกฎหมำย (กำรบริจำคให้แก่นักกำรเมืองและพรรค

กำรเมืองรัฐบำล เพ่ือที่จะมีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำยและกำรออกกฎหมำยของรัฐบำล)   

๔ 



 

กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสวงหำประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำย โดยกำรละเมิดกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่ง
หน้ำที่ไปแทรกแซงกำรใช้ดุลยพินิจในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  จนท ำให้เกิดกำรละทิ้ง
คุณธรรมในกำรปฏิบัติงำน หน้ำที่สำธำรณะ ขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และควำมมีคุณธรรม จน
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไปโดยผลประโยชน์ที่
สูญเสียไปอำจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทำงกำรเงิน  คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึง
คุณค่ำอ่ืนๆ ตลอดจนโอกำสในอนำคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่ำงไรก็ตำมท่ำมกลำงผู้ที่จงใจ
กระทำควำมผิด ยังพบผู้กระทำควำมผิดโดยไม่เจตนำหรือไม่มีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวอีกเป็นจำนวนมำก  จน
น ำไปสู่กำรถูกกล่ำวหำร้องเรียนหรือถูกลงโทษทำงอำญำ ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือคว ำมขัดแย้งกันระหว่ ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหำทำงกำร
บริหำรภำครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อน
ปัญหำกำรขำดหลักธรรมภิบำลและเป็นอุปสรรคตอ่กำรพัฒนำประเทศอีกด้วย  
ควำมเสี่ยงสำมำรถจ ำแนกออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้  

1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมำยถึง ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบรรลุเป้ำหมำย และ
พันธกิจในภำพรวมที่เกิดจำกเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ภำยนอกท่ีส่งผลต่อ กลยุทธ์ ที่ก ำหนด
ไว้ และกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสม รวมถึงควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำงนโยบำย เป้ำหมำยกลยุทธ์ 
โครงสร้ำงองค์กร ภำวกำรณ์แข่งขัน ทรัพยำกรและสภำพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือ
เป้ำหมำยขององค์กร  

2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 
หรือผลกำรปฏิบัติงำน โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกระบบงำนภำยในของ  องค์กร/
กระบวนกำรเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ ใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผลในกำรด ำเนินโครงกำร  

3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk: F) เป็นควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ และ
กำรเงิน เช่น กำรบริหำรกำรเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสม ทeให้ขำดประสิทธิภำพ และไม่ทันต่อสถำนกำรณ์ 
หรือเป็นควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินขององค์กร เช่น กำรประมำณกำรงบประมำณไม่เพียงพอและไม่
สอดคล้องกับขั้นตอนกำรด ำเนินกำร เป็นต้น เนื่องจำกขำดกำรจัดหำข้อมูล กำรวิเครำะห์ กำรวำงแผน กำร
ควบคุม และกำรจัดท ำรำยงำนเพื่อน ำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณ และกำรเงินดังกล่ำว  

4. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำงๆ โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยง เนื่องจำกควำมไม่ชัดเจน ควำมไม่
ทันสมัยหรือควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ รวมถึงกำรท ำนิติกรรมสัญญำ กำร
ร่ำงสัญญำที่ไม่ครอบคลุมกำรด ำเนินงำน   

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น ำ เอำควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ มำ
ด ำเนินกำรวิเครำะห์ตำมกรอบมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตำมบริบทควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดชลบุรี กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้หน่วยงำน ทรำบถึงควำมเสี่ยง
ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สำมำรถก ำหนดมำตรกำรส ำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในกำรป้องกันกำรทุจริต กำร
บริหำรงำนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัย ของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำส ำคัญ

๕ 



 

และพบบ่อย นอกจำกนี้ ยังบรรลุเป้ำหมำยตำมนโยบำยสำคัญเร่งด่วน หรือภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยเป็นพิเศษ
อีกด้วย  

1.2 วัตถุประสงค์  
1.2.1 เพ่ือลดควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนอันอำจเกิดกำรทุจริตในส ำนักงำนสำธำรณสุข

จังหวัดชลบุรี  
1.2.2 เพ่ือก ำหนดมำตรกำร กลไก วำงระบบในกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และกลไกกำรก ำกับ

ติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง  
1.2.3 เพ่ือตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่  ไม่ให้เกิดกำรแสวงหำ

ผลประโยชน์ส่วนตัวในต ำแหน่งหน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็น
แบบอย่ำงที่ดียนืหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมำย โปร่งใส และตรวจสอบได้  

1.2.4 เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแก่ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และประชำชน  

1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1.3.1 ควำมเสี่ยงกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้รับกำรจัดกำรผ่ำนกระบวนกำร

วิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
1.3.2 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชลบุรีมีมำตรกำร กลไก ระบบในกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

และกลไกกำรควบคุมกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่ำงต่อเนื่อง  
1.3.3 ควำมเชื่อมันศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของผู้รับบริกำร  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ

ประชำชนต่อส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชลบุรี มีเพ่ิมมำกข้ึน 
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บทท่ี ๒ 
แนวคิดกำรวิเครำะหค์วำมเส่ียงดำ้นผลประโยชนท์บัซอ้น 

2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสที่จะเกิด ผลกระทบของควำม
เสี่ยงต่ำงๆ เพ่ือประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง และด ำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดล ำดับควำมเสี่ยง 
โดยก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนที่จะใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยง  ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ 
ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และควำมรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับควำม
เสี่ยง ทั้งนี้ ก ำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพเนื่องจำกเป็นข้อมูลเชิงพรรณนำ ที่ไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเลข หรือ
จ ำนวนเงินที่ชัดเจนได้  

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
ระดับ  โอกาสที่เกิด  ค าอธิบาย  
๕  สูงมาก  มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า  
๔  สูง  มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง  
๓  ปานกลาง  มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง  
๒  น้อย  มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง  
๑  น้อยมาก  มีโอกาสเกิดขึ้นยาก  

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการ
ด าเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ  โอกาสที่เกิด  ค าอธิบาย  
๕  สูงมำก  ถูกลงโทษทำงวินัยร้ำยแรง  
๔  สูง  ถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงไม่

ร้ำยแรง  
๓  ปำนกลำง  สร้ำงบรรยำกำศในกำรทำ

งำนที่ไม่เหมำะสม  
๒  น้อย  สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อ

กำรปฏิบัติงำนบ่อยครั้ง  
๑  น้อยมำก  สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อ

กำรปฏิบัติงำนนำน ๆ ครั้ง  
ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับควำมส ำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดย

พิจำรณำ จำกผลคูณของระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) กับระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของควำมเสี่ยงแต่ละสำเหตุ (โอกำส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

 
 
 



 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
ล าดับ  ระดับความเสี่ยง  ช่วงคะแนน  
1  ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก (Extreme 

Risk : E)  
15 – 25 คะแนน  

2  ควำมเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)  9 – 14 คะแนน  
3  ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง 

(Moderate Risk : M)  
4 – 8 คะแนน  

4  ควำมเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)  1 – 3 คะแนน  
 
ในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงจะต้องมีกำรก ำหนดแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จำกกำร

พิจำรณำจัดระดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงจำกโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ     
ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact)  

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สำมำรถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้
เกณฑ์ในกำร จัดแบ่ง ดังนี้ 
ระดับความเสี่ยง  คะแนนระดับความเสี่ยง  มาตรการก าหนด  การแสดงสีสัญลักษณ์  
ต่ำ (Low)  1–3 คะแนน  ยอมรับควำมเสี่ยง  สีเขียว  
ปำนกลำง (Medium)  4–8 คะแนน  ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มี

มำตรกำร ควบคุมควำม
เสี่ยง  

สีเหลือง  

เสี่ยงสูง (High)  9–14 คะแนน  มีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง  สีส้ม  
เสี่ยงสูงมำก (Extreme)  15–25 คะแนน  มีมำตรกำรลด และ

ประเมินซ้ ำหรือถ่ำยโอน
ควำมเสี่ยง  

สีแดง  

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 
 
 
 
 

๘ 



 

2.๒ มาตรฐาน Committee of Sponsoring Organizations 2013: COSO 2013  
ประวัติความเป็นมาของ COSO  
ที่มำของ COSO เริ่มจำกเหตุกำรณ์วิกฤตทำงกำรเมืองและเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกำ  ปี 1970 –

1977 สหรัฐอเมริกำได้ประกำศ กฎหมำยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับควำมไม่สุจริตในกำรให้สินบนชำวต่ำงชำติ (the 
1977 Foreign Corrupt Practices Act-FCPA) ซึ่งมีกำรก ำหนดเรื่องกำรควบคุมภำยใน ซึ่งเป็นสำระส ำคัญ
ในประกำศดังกล่ำว  

ปี 1985 (ตุลำคม) จัดตั้งองค์กรอิสระ คือ คณะกรรมกำรเพ่ือรำยงำนกำรทุจริตแห่งชำติ (National 
Commission on Fraudulent Financial reporting หรือ Tread way)  

ปี 1987 คณะกรรมกำรเพ่ือกำรรำยงำนกำรทุจริตแห่งชำติได้รับกำรสนับสนุนจำกคณะกรรมกำร
วิ ช ำ ชี พ อิ ส ร ะ อ่ื น ๆ  จั ด ตั้ ง  The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way 
Commission (COSO)  

ปี  1992 COSO เผยแพร่แนวคิ ดกำรควบคุมภำยใน  COSO Internal Control-integrated 
Framework ก ำหนดควำมหมำยและกรอบโครงสร้ำงกำรควบคุมภำยใน  

ปี 2004 COSO ได้พัฒนำแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง ที่มีมำตรฐำนสำกลมำกขึ้นเพ่ือให้องค์กร
สำมำรถใช้เป็นแนวปฏิบัติด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

ปี 2013 COSO เริ่มประกำศให้ทรำบถึงกำรปรับปรุง COSO 1992 ตั้งแต่ปลำยปี 2010 และ
ประกำศอย่ำงเป็นทำงกำรในปี 2013 และจะใช้เวอร์ชั่นใหม่เป็นหลักตั้งแต่ 14 ธันวำคม 2014  

กระบวนการควบคุมภายในระดับองค์กร  
ที่มำ : The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO) 

COSO 1992 COSO 2013  

ภำพที่ 1 COSO 1992                                         เทียบกับ COSO 2013 
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กำรควบคุมภำยใน COSO 2013 มีข้ันตอนที่ส ำคัญ ดังนี้  
1. สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร (Internal Environment)  
2. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)  
3. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)  
4. ข้อมูลและกำรติดต่อสื่อสำร (Information and Communication)  
5. กำรติดตำม (Monitoring)  

องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง ERM (Enterprise Risk Management) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบของกำรบริหำรควำมเสี่ยง ERM (Enterprise Risk Management) ประกอบด้วย

องค์ประกอบ 8 ประกำร ซึ่งครอบคลุมแนวทำงกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำน กำรด ำเนินงำน และกำร
บริหำรควำมเสี่ยง ดังนี้ 

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) สภำพแวดล้อมขององค์กรเป็น
องค์ประกอบที่ส ำคัญในกำรก ำหนดกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและเป็นพ้ืนฐำนส ำคัญในกำรก ำหนดทิศทำง
ของกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร ประกอบด้วยปัจจัยหลำยประกำร เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบำยของ
ผู้บริหำร แนวทำงปฏิบัติงำนของบุคลำกร กระบวนกำรท ำงำน ระบบสำรสนเทศ เป็นต้น  

2. การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) องค์กรต้องพิจำรณำก ำหนดวัตถุประสงค์ในกำร
บริหำรควำมเสี่ยง ให้มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์และควำมเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้เพ่ือ
วำงเป้ำหมำยในกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรได้อย่ำงชัดเจนและเหมำะสม  
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3. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) เป็นกำรรวบรวมเหตุกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้นกับหน่วยงำน 
ทั้งปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจำกปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอกองค์กรและเมื่อเกิดขึ้นแล้วส่งผลให้องค์กรไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำย เช่น นโยบำยกำรบริหำรงำน บุคลำกร กำรปฏิบัติงำนกำรเงิน ระบบสำรสนเทศ 
ระเบียบข้อบังคับ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือท ำควำมเข้ำใจต่อเหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์นั้นๆ และเพ่ือให้ผู้บริหำร
พิจำรณำก ำหนดแนวทำงและนโยบำยในกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงที่อำจเกิดข้ึนได้เป็นอย่ำงดี  

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) กำรประเมินควำมเสี่ยงเป็นกำรวัดระดับควำม
รุนแรงของควำมเสี่ยง เพ่ือพิจำรณำจัดล ำดับควำมสำคัญของควำมเสี่ยงที่มีอยู่โดยกำรประเมินจำกโอกำสที่จะ
เกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)  

5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นกำรด ำเนินกำรหลังจำกที่องค์กรสำมำรถระบุ
ควำมเสี่ยงขององค์กรและประเมินระดับของควำมเสี่ยงแล้ว  โดยจะต้องน ำควำมเสี่ยงไปด ำเนินกำรเพ่ือลด
โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยงและลดระดับควำมรุนแรงของผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ด้วยวิธี
จัดกำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมท่ีสุดและคุ้มค่ำกับกำรลงทุน  

6. กิจกรรมควบคุม (Control Activities) กำรก ำหนดกิจกรรมและกำรปฏิบัติต่ำงๆ เพ่ือช่วยลด
หรือควบคุมควำมเสี่ยง เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจว่ำจะสำมำรถจัดกำรกับควำมเสี่ยงนั้นได้อย่ำงถูกต้อง  และท ำให้
กำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยขององค์กร ป้องกันและลดระดับควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
องค์กรยอมรับได ้ 

7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) องค์กรจะต้องมีระบบ
สำรสนเทศและกำรติดต่อสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ เพรำะเป็นพื้นฐำนสำคัญท่ีจะน ำไปพิจำรณำด ำเนินกำร
บริหำรควำมเสี่ยงต่อไปตำมกรอบและขั้นตอนกำรปฏิบัติที่องค์กรก ำหนด  

8. การติดตามประเมินผล (Monitoring) องค์กรจะต้องมีกำรติดตำมผล เพ่ือให้ทรำบถึงผลกำร
ด ำเนินงำนว่ำเหมำะสมและสำมำรถจัดกำรควำมเสี่ยงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพหรือไม่ 

2.๓ กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
กรอบหรือภำระงำนในกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต มี 4 กระบวนกำร ดังนี้ 

Corrective  แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว 
ท าอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้าอีก  

Detective  เฝ้าระวัง สอดส่อง พฤติกรรมเสี่ยง ท าอย่างไรจะ
ตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่อง
ที่น่าสงสัยท าการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้
ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร  

Preventive  ป้องกนั หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น าไปสู่การสุ่มเสี่ยง
ต่อการกระท าผิด ในส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่า
เคยเกิดขึ้นมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะ
เกิดซ้ าอีก (Known Factor) ทั้งท่ีรู้ว่าท าไปมีความ
เสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ 
(Workflow) ใหม ่ไม่เปดิช่องว่างให้การทุจริตเข้ามา
ได้อีก  

Forecasting  การพยากรณ์ประมาณการสิ่งของที่อาจจะเกิดขึ้น
และป้องกันปราบปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่

๑๑ 



 

คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการ
พยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 
(Unknown Factor)  
 

2.๔ นิยามเฉพาะในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง สภำวกำรณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง 

ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท หรือผู้บริหำรซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งหน้ำที่ ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกำรกระท ำนั้นอำจจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัว 
หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนำและไม่เจตนำ และมีรูปแบบที่หลำกหลำยไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน 
เท่ำนั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อำทิ กำรแต่งตั้งพรรคพวกเข้ำไป 
ด ำรงต ำแหน่งในองค์กรต่ำงๆ ทั้งในหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และบริษัทจ ำกัดหรือกำรที่บุคคลผู้มีอ ำนำจ 
หน้ำที่ตัดสินใจให้ญำติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์ จำกทำงรำชกำร 
โดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขำดกำรตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจำกยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย 
จึงเกิดข้ึนกับประเทศชำติ กำรกระท ำแบบนี้เป็นกำรกระท ำท่ีผิดทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ  

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมำยถึงกระบวนกำรวิเครำะห์ ควำมเสี่ยงที่
เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดมูลเหตุของโอกำส  ที่จะท ำให้เกิด
ควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  หรือควำมขัดแย้งระหว่ำง ผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ  อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต กล่ำวคือ ยิ่งมี
สถำนกำรณ์หรือสภำวกำรณ์ของกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มำกเท่ำใด ก็ยิ่ง
มีโอกำสก่อให้เกิดหรือน ำไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น 

2.๕ ขอบเขตของความเสี่ยงการทุจริต  
ขอบเขตควำมเสี่ยงกำรทุจริต วิเครำะห์จำกภำระงำนด้ำนภำรกิจหลักและภำรกิจสนับสนุนตำมอ ำนำจ

หน้ำที่ของหน่วยงำน 
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2.6 ขั้นตอนการแระเมินความเสี่ยง  
ขั้นตอนกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต มี 9 ขึ้นตอน ดังนี้ 
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บทท่ี ๓ 
ผลกำรวิเครำะหค์วำมเส่ียงเกี่ยวกบัผลประโยชนท์บัซอ้น 

ของส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัชลบรุี 

3.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน  (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสที่จะเกิด ผลกระทบของควำมเสี่ยงต่ำงๆ เพ่ือประเมินโอกำสและผลกระทบของ
ควำมเสี่ยง ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดล ำดับควำมเสี่ยง โดยก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนที่จะใช้ใน
กำรประเมินควำมเสี่ยง ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และ
ควำมรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับควำมเสี่ยง ทั้งนี้ ก ำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพเนื่องจำกเป็น
ข้อมูลเชิงพรรณนำ ที่ไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้  

3.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชลบุรี ได้ศึกษำถึงปัญหำ และแนวโน้ม โอกำสในกำรเกิดผลประโยชน์  

ทับซ้อน ที่พบว่ำมีควำมควำมเสี่ยงในกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้  
3.2.1. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดหำพัสดุ เนื่องจำกหำกพบขั้นตอนกำรกระท ำที่ไม่โปร่งใส หรือ

กำรกระท ำผิด หรือละเว้น หรือประมำท จะส่งผลเสียต่อองค์กรในภำพรวม รวมถึงกำรบริหำรงำนในขั้นตอน
ภำยในองค์กร และอำจรวมถึงกำรเอ้ือประโยชน์ให้ซึ่งกันและกันของเจ้ำหน้ำที่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงำน ที่
ติดต่อรำชกำร ซึ่งส่งผลเสียหำยในต่อภำพลักษณ์ขององค์กรเป็นอย่ำงยิ่ง  

3.2.2. กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทน เนื่องจำกสำเหตุบุคลำกรมีกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน 
นอกเวลำรำชกำร โดยไม่เกิดกำรปฏิบัติงำนจริง เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องของกำรรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรอันเป็นเท็จ ให้ได้มำซึ่งค่ำตอบแทนพิเศษท่ีไม่ควรได้รับ หรืออ้ำงผลกำรปฏิบัติงำน
จำกบุคคลอื่น รวมถึงกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำ คัดลอกเป็นผลกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร อีก
ด้วย 

3.2.๓. กำรเรี่ยไร เนื่องจำกหน่วยงำนมีกำรจัดกิจกรรมเพ่ือหำทุนในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆเพ่ือ
ประชำชนมำกขึ้นทั้งที่หน่วยงำนด ำเนินกำรเองและที่หน่วยงำนเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนบำง
หน่วยงำนไม่ปฏิบัติตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรเรี่ยไร พ.ศ.2544 รวมถึงกำรไม่รำยงำนตำม
รอบรำยงำนที่หระทรวงก ำหนด 

3.2.๔. กำรน ำทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น กำรใช้อุปกรณ์ส ำนักงำนต่ำงๆ 
รถยนต์ ไฟฟ้ำ น้ ำประปำ ซึ่งบำงครั้งอำจมองเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่หำกมีบุคลำกรของหน่วยงำนทุกคนคิดและ
ท ำกันเป็นจ ำนวนมำกก็จะเกิดควำมเสียต่อหน่วยงำนรำชกำร 

3.2.๕. กำรลงชื่อ เข้ำ-ออก เวลำปฏิบัติหน้ำที่ กำรลงเวลำไม่ตรงตำมควำมเป็นจริง และบำงครั้งมีกำร
ลงเวลำตรงจริงแต่ตัวออกไปข้ำงนอกยังไม่เข้ำปฏิบัติงำน 

 
 
 
 



 

3.3 ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment Plan for Conflict of 
Interest) 
ประเด็นควำม

เสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
วัตถุประสงค์ 

 
กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำน

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
โอกำส 

 
ผล
กระ
ทบ 

ระดับ
ควำม
เสี่ยง 

ล ำดับ
ควำม
เสี่ยง 

(1) จั ด ซื้ อ จั ด
จ้ำง และ กำร
จัดหำพัสดุ 

กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ไม่เป็นไปตำม
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง หรือมี
กำรจัดหำพัสดุที่
ไม่เป็นไปตำมข้อ
กำหนดมำ
ทดแทน  
 

เพ่ือให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และ
กำรจัดหำพัสดุ ให้เป็นไปตำม
ประกำศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
วิธีปฏิบัต ิและด ำเนินกำรตำม
เกณฑ์กำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment 
: ITA)  

5 4 20 1 

(๒)กำรเรี่ยใน
กิจกรรมต่ำงๆ 

มีกำรจัดกิจกรรม
เรี่ยไรทั้งท่ี
หน่วยงำนท ำเอง
และหน่วยงำนเข้ำ
ไปมีส่วนร่วมไม่ได้
มีกำรขออนุญำต
ให้ถูกต้อง 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกิจกรรมกำร
เรี่ยไรเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำม
ระเบียบ 

5 3 15 2 

(๓)กำรจ่ำย
ค่ำตอบแทน 

ขำดกำร
ตรวจสอบควำม
ถูกต้องก่อน
เบิกจ่ำย 

เพ่ือให้กำรจ่ำยค่ำตอบแทน
เป็นไปตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

4 4 16 2 

(๔)กำรน ำ
ทรัพย์สินของ
รำชกำรมำใช้ใน
เรื่องส่วนตัว 

เช่น กำรใช้
อุปกรณ์ส ำนักงำน
ต่ำงๆ รถยนต์ 
ไฟฟ้ำ น้ ำประปำ 
ฯลฯ 

เพ่ือเป็นกำรควบคุมกำรใช้
จ่ำยของส ำนักงำน 

5 4 20 1 

(๕)กำรลงชื่อ 
เข้ำ-ออก เวลำ
ปฏิบัติหน้ำที่ 

กำรลงเวลำไม่ตรง
ตำมควำมเป็นจริง 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติเป็นไปตำม
ระเบียบแบบแผนของทำง
รำชกำร 

4 3 12 3 
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3.4 การจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
        ตำรำงระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จำกกำรจัดท ำแผนภูมิควำมเสี่ยง ( R i s k  M a p )  ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน สำมำรถสรุปวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 

ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน ล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง 
(1) จัดซื้อจัดจ้ำง และ กำรจัดหำพัสดุ  ล ำดับ 1 (ระดับควำมเสี่ยงสูงมำก = 20 คะแนน)  
(4) กำรน ำทรัพย์สินของรำชกำรมำใช้ในเรื่องส่วนตัว ล ำดับ 1 (ระดับควำมเสี่ยงสูงมำก = 20 คะแนน)  
(๓) กำรจ่ำยค่ำตอบแทน ล ำดับ 2 (ระดับควำมเสี่ยงสูงมำก = 16 คะแนน) 
(๒) กำรเรี่ยไรในกิจกรรมต่ำงๆ ล ำดับ 2 (ระดับควำมเสี่ยงสูงมำก = 15 คะแนน) 
(๕) กำรลงชื่อ เข้ำ-ออก เวลำปฏิบัติหน้ำที่ ล ำดับ ๓ (ระดับควำมเสี่ยงสูง = 12 คะแนน) 

3.5 สรุปภาพรวมของผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
จำกผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำน

ผลประโยชน์ทับซ้อน ของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชลบุรี โดยจัดล ำดับควำมส ำคัญดังนี้  
ล ำดับที่ 1 กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรจัดหำวัสดุ, กำรน ำทรัพย์สินของรำชกำรมำใช้ในเรื่องส่วนตัว    

อยู่ในระดับควำมเสี่ยงสูงมำก (ระดับควำมเสี่ยงสูงมำก = 20 คะแนน) มีควำมส ำคัญที่ควรต้องรีบแก้ไข      
โดยศึกษำปัญหำที่เกี่ยวข้องพบว่ำ บุคลำกรหรือผู้ปฏิบัติ ไม่ทรำบหรือยังขำดกำรศึกษำระเบียบ หรือกฎหมำย 
ที่เก่ียวข้องแบบสม่ ำเสมอ รวมถึงขำดกำรพัฒนำทักษะ ที่เก่ียวข้องในกำรปฏิบัติงำน หรือในสำยอำชีพ  

ล ำดับที่ 2 กำรจ่ำยค่ำตอบแทนและกำรเรี่ยไรในกิจกรรมต่ำงๆของหน่วยงำน อยู่ในระดับควำมเสี่ยง
สูงมำก (ระดับควำมเสี่ยงสูงมำก = 16, 15 คะแนน) มีควำมส ำคัญที่ควรต้องรีบแก้ไข โดยศึกษำปัญหำที่
เกี่ยวข้องพบว่ำ กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนขำดกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรที่จะตั้งเบิกส่วนเรื่องกำร
เรี่ยไรรวมถึงกำรรำยงำนหน่วยงำนไม่ขออนุญำตและไม่รำยงำนผลตำมรอบที่กระทรวงก ำหนด                         

ล ำดับที่ ๓ กำรลงชื่อ เข้ำ-ออก เวลำปฏิบัติหน้ำที่ อยู่ในระดับควำมเสี่ยงสูง (ระดับควำมเสี่ยงสูง =   
1๒ คะแนน) มีควำมส ำคัญที่จะต้องมีมำตรกำร แนวทำงในกำรตรวจสอบกำรลงชื่อเข้ำ ออก เวลำปฏิบัติงำน 
โดยผู้มีหน้ำที่ตรวจสอบต้องเข้มงวดให้มำกข้ึน                         

 
 

    

  
 

 (3) (1),(4) 
 

  
 

 (5) (2) 
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3.6 ผลการจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
3.6.1 ประโยชน์ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
     1. บุคลำกรเกิดควำมตระหนักถึงควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นในระบบงำนหรือกำร ปฏิบัติงำนโดยไม่

ตั้งใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระบบงำนหรือกำรปฏิบัติงำนให้ถูกต้องยิ่งขึ้น  
     2. หน่วยงำนที่พบปัญหำควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน ได้มีกำรปรับปรุงแก้ไข หรือมีกำร

ก ำหนดมำตรกำร หรือแนวทำงกำรปฏิบัติ ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นในหน่วยงำน  
     3. เป็นฐำนข้อมูลและองค์ควำมรู้ส ำหรับกำรบริหำร และกำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดปัญหำกำรทุจริต

คอร์รัปชั่น และเพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภำพ  และมุ่งสู่องค์กร
ปลอดจำกกำรทุจริต  

3.6.2 ปัญหาและอุปสรรคของการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
     1. กำรวิเครำะห์ปัญหำยังไม่คลอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหน่วยงำน  ท ำให้บำงกิจกรรมยังมี

ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ภำยใต้กิจกรรม  
     2. กำรพบปัญหำควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน ยังใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรปรับปรุง

แก้ไขท่ีล่ำช้ำ ท ำให้ในช่วงระยะเวลำดังกล่ำว ยังคงมีกำรปฏิบัติงำนตำมแบบวิธีเดิม  
     3. หน่วยงำนไม่ให้ควำมส ำคัญ หรือยังมองไม่เห็นปัญหำที่เกิดขึ้นที่จะส่งผลต่อบุคลำกร หรือ

องค์กร จึงเกิดกำรเพิกเฉย หรือไม่ปฏิบัติตำมแนวทำงที่ถูกต้อง  

3.7 แนวทางปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
1. เร่งด ำเนินกำรจัดอบรมหรือสัมมนำ เพ่ือให้บุคลำกรทรำบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์กำรจัดซื้อจัด

จ้ำงให้ถูกต้องตำมระเบียบ กำรศึกษำกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง หรือบทลงโทษหำกพบผู้กระท ำกำรฝ่ำฝืน เพ่ือ
ป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนหรือกำรหำช่องทำงเพ่ือกระท ำกำรทุจริต  

2. น ำประเด็นควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ที่มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงมำ ปรับปรุงแก้ไข
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓ ของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชลบุรี โดย
เพ่ิมเติมข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุ และวิธีกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ ของ
คู่มือ และครอบคลุมเนื้อหำที่เก่ียวข้องมำกข้ึน  

3. ก ำหนดให้มีมำตรกำรหลักเกณฑ์  หรือแนวทำงปฏิบัติ  ที่ เกี่ยวข้องชัดเจนเพ่ิมมำกขึ้น  ใน
รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำนในด้ำนต่ำงๆ รวมถึงบรรจุให้เป็นหัวข้อในกำรกำหนดมำตรฐำนควำมโปร่งใส ในกำร
ด ำเนินงำน ของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชลบุรี เพ่ือเพ่ิมศักยภำพขององค์กร ในด้ำนควำมโปร่งใส และ
ปลอดจำกกำรทุจริต 

3.8 การน าข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไปปรับปรุงระบบ
การท างาน  

เนื่องจำกกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชลบุรี โดย
ผู้บริหำรสูงสุดได้ก ำชับในที่ประชุมคณะกรรมกำรวำงแผนและประเมินผล (กปว.) ให้ตระหนักและให้
ด ำเนินกำร กำรควบคุมภำยใน และตรวจสอบภำยใน ให้ครอบคลุมหน่วยงำนย่อย และมีนโยบำยให้ด ำเนินงำน
หน่วยงำนคุณธรรม โรงพยำบำลคุณธรรม ตลอดจนก ำชับให้ข้ำรำชกำรในสังกัด ด ำเนินกำรตำมระเบียบของ
ทำงรำชกำร และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด ให้ตระหนัก ระมัดระวังทั้งในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
และได้มีกำรจัดท ำประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชลบุรี เรื่องมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ลงวันที่ ๖ พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๖๒ และได้มีกำรจัดท ำผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
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(Flowchart) ขั้นตอนกำรขออนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ/สถำนพยำบำล และให้ถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด รวมถึง
ได้มีกำรจัดท ำคู่มือประชำชนด้ำนกำรขออนุญำตอำหำรและได้น ำเผยแพร่ข้อมูล ให้ประชำชนได้รับทรำบและ
เข้ำถึงข้อมูลต่อไป 
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