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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 
  การมีผลประโยชน์ทับซ้อน  ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง  เพราะเป็น
การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย  หรือจริยธรรม  ด้วยการใช้อ านาจใน
ต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  จนท าให้เกิด
การละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ  ขาดความเป็นอิสระ  ความเป็นกลาง  และความ
เป็นธรรม  จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม  และท าให้ผลประโยชน์หลักของ
องค์กร  หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป  โดยผลประโยชน์สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของ
ผลประโยชน์ทางการเงิน  คุณภาพการให้บริการความเป็นธรรมในสังคม  รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ   
ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม  ตัวอย่างเช่น  การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ประกอบการ  เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติการออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการใด ๆ  หรือแลกเปลี่ยนกับการละเว้น  การยกเว้น หรือการจัดการประมูล
ทรัพย์สินของรัฐเพ่ือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพวกพ้อง ฯลฯ เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตาม   ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิดยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนา   
หรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก  จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนทุจริต  หรือถูก
ลงโทษทางอาญา 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน  หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflic of interest : COI)  เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบัน 
ที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น  และยังสะท้อนปัญหา
การขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ   
  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอรัษฎา  โดยงานควบคุมภายใน  กลุ่มงานนิติการ  
ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์
ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The 
Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) เป็นกรอบการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบใน
การบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึงความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน  และผลประโยชน์
สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐกล่าวคือ  สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมี
ผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์
ส่วนตน  โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม  มีหลากหลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัว
เงิน  หรือทรัพย์สินเท่านั้น  แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ  ที่มิใช่ในรูปตัวเงินหรือสินทรัพย์ อาทิ การใช้
อ านาจหน้าที่เพ่ือตนเอง  เช่น ข้าราชการใช้อ านาจหน้าที่ท าให้บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ  



หรือฝากลูกหลานเข้าท างาน  เป็นต้น การรับสินบน  หรือ รับของขวัญ การเรียกผลตอบแทนในการใช้
อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่เพ่ือส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม   ใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว  เช่น  การใช้รถยนต์ หรือ คอมพิวเตอร์ของราชการท างานส่วนตัว  
เป็นต้น  ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ  เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกล่าว
ดักหน้าไว้ก่อน  รับงานนอก  ได้แก่  การเปิดบริษัทท าธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองท าอยู่  เช่น  
เป็นนักบัญชีแต่รับงานส่วนตนจนไม่มีเวลาท างานบัญชีในหน้าที่ให้หน่วยงาน  ท า งานหลังออกจาก
ต าแหน่ง  คือ  การไปท างานให้กับผู้อ่ืนหลังออกจากที่ท างานเดิม  โดยใช้ความรู้หรือิทธิพลจากที่เดิม
มาชิงงาน  หรือ เอาประโยชน์โดยไม่ธรรม  เช่น เอาความรู้ในนโยบายและแผนของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอ่ืน ๆ หลังจากเกษียณ  ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ  การ
กระท าแบบนี้เป็นการกระท าท่ีผิดทั้งทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุ
ของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ ความ
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่าง
ใกล้ชิดกับการทุจริต  กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
   

1.2 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการ
ให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
  2. เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
  3. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการสของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิด
การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย  ให้ยึดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ 
  4. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที่ 2 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
2.1  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะ
เกิดผลประทบของความเสี่ยงต่าง ๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการ
วิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Linelihood) และความรุนแรง
ของผลกระทบ (Impact)  และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิง
พรรณนาที่ไม่สามารถระบุตัวเลข หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 
 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)เชิงคุณภาพ 
 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน
(บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความสะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย
พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)  กับระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ 
 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  
 

ล าดับ 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 ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L) 1 – 3 คะแนน 

 
 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk  Profile) ที่ได้จากการ
พิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) 
โดยที ่
 
 
 
 
 
 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดง Risk Proflie  แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน  (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์
จัดแบ่งดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความ
เสี่ยง 

มาตรการก าหนด การแสดงสี
สัญลักษณ์ 

ต่ า (LOW) 1 - 3       คะแนน ยอมรับความเสี่ยง 
 

 สีเขียว 

ปานกลาง(Medium) 4 – 8      คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มี
มาตรการควบคุมความ
เสี่ยง 

สีเหลือง 

เสี่ยงสูง (High) 9 – 14    คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง 
 

สีส้ม 

เสี่ยงสูงมาก 
(Extreme) 

15 – 25 คะแนน มีมาตรการลดและ
ประเมินซ้ าหรือถ่ายโอน
ความเสี่ยง 

สีแดง 

ระดบัความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตกุารณ์ตา่ง x ความรุนแรงของเหตกุารณ์ตา่ง ๆ 

                  (likelihood  x  Impact) 



ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 
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โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (likelihood)  
 

2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of  
      Interest)  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอรัษฎา 
 

 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ
(impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของ
ความเสี่ยงในระดับใด ในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่
จะต้องบริหารจัดการก่อน 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอรัษฎา จึงก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
จ านวน  5 ประเด็นหลัก ที่อาจจะพบการกระท าผิดวินัยข้าราชการพลเรือนที่ได้จากการร้องเรียน 
กล่าวโทษ และอาจจะพบเป็นสาเหตุของการกระท าผิดวินัย และที่พบว่ากระท าผิดวินัยของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอรัษฎา จังหวัดตรังรอบ 3 ปี คือ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 ถึงปีงบประมาณ 
2560 ประกอบด้วย (1) การจัดหาพัสดุ (2) การจัดท าโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา (3) การ
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และ (4) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ของตน  
ซ่ึงทั้ง 3 ปียังไม่พบว่ามีผู้กระท าผิดในส่วนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอรัษฎา 
 

 ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนการกระท าผิดฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย/ระเบียบ 
 
 
ปีงบประมาณ 

การจัดหาพัสดุ การจัดท าโครงการ 
ฝึกอบรม ประชุม 

สัมมนา 

การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
และค่าเดินทางไป

ราชการ 

การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 

2558 0 0 0 0 
2559 0 0 0 0 
2560 0 0 0 0 
รวม 0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 

 



ตารางท่ี 2  วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of   
               Interest)  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอรัษฎา 

ประเด็น ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ 

การประเมินความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ 
ค ว า ม
เสี่ยง 

( 1 ) ก า ร
จัดหาพัสดุ 

การจัดหาพัสดุไม่เป็นไป
ตามระเบียบที่เก่ียวข้องมี
การแบ่งซ้ือแบ่งจ้างและ
แสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่ 

เพ่ือให้การจัดหา
พัสดุภาครัฐโดยการ
ซื้อ จ้าง เช่า 
แลกเปลี่ยน หรือ
โดยวิธีอ่ืนใดให้
สอดคล้องกับ
ประกาศ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ วิธี
ปฏิบัติและมิติ
คณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องรวมถึง
ด าเนินการตาม
เกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดเนิน
งานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity 
and 
Transparency 
Assessment :ITA) 

- - - 
 

- 

(2)การ
จัดท า
โครงการ
ฝึกอบรม  
ประชุม 
และ
สัมมนา 

การจัดท าโครงการ
ฝึกอบรม ประชุม และ
สัมมนา เป็นเท็จ และไม่
เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้การจัดท า
โครงการฝีกอบรม  
ประชุม และสัมมนา 
ถูกต้องไม่ให้เกิดการ
แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว
ในต าแหน่งหน้าที่
อันมิควรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย 
 
 
 

- - - - 



ประเด็น ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ 
การประเมินความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

(3) การเบิก
ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ไปราชการ 

เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ 

เพ่ือให้เบิก
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไป
ราชการ เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ไม่ให้เกิดการ
แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว
ในต าแหน่งหน้าที่
อันมิควรได้โดยชอบ
ตามกฎหมาย 

- - - - 

(4)การใช้
ทรัพย์สิน
ของทาง
ราชการ
เพ่ือ
ประโยชน์
ของตน 

1) การใช้ทรัพย์สินอ่ืนๆ
ของทางราชการ 
1)ใช้รถราชการไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ. 2523 และ
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  
2)ผู้ใช้รถราชการละเลย
การปฏิบัติตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยรถราชการ พ.ศ. 
2523 และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม 
3)ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบ ารุง 
รถส่วนกลางและรถรับรอง
ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ 

เพ่ือให้การใช้
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ เช่น รถ
ราชการเป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และป้องกันการ
เกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

- - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 



2.3 การจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
 

ความเส่ียงท่ียอมรับได้      ความเส่ียงท่ียอมรัไมไ่ด้
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โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (likelihood)  
 
 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดล าดับ
ความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับ
ความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ตามตารางที่  3 
 
ตารางที่  3 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 

การจัดหาพัสดุ ไม่พบความเสียง 
การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ไม่พบความเสี่ยง 
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ไม่พบความเสี่ยง 
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น รถราชการ ไม่พบความเสี่ยง 
 
 จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอรัษฎา  ไม่พบความเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน โดยคณะท างานประเมินความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอรัษฎา ประจ าปี 2561 ได้เสนอให้น าผลที่
ได้มาก าหนดมาตรการ วิธีการควบคุมป้องกัน หรือลดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อม
จัดท าคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอรัษฎา โดยแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัด ก าหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้ง 4 ประเด็น  เพ่ือจะได้น ามาวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ  2562 ต่อไป 
 
 

 
 



 
ภาคผนวก 

 
คณะท างานประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอรัษฎา 

ประจ าปี 2561 
1. นายสมชาติ  จิตราวุธ     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางรวมพร  สัมฤทธิ์  นักวิชาการสาธารณสุขข านาญการ  คณะท างาน 
3. นางอ้อนฤทัย  อังศุวิริยะ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน คณะท างาน 
4. นายพิเชษฐ์  สุรางค์ไทย เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน คณะท างาน 
5. นางสุกัญญา  สิงหภูมิ นักวิชาการเงินและบัญชี   เลขาฯคณะท างาน 

 
 
 

วันที่  2  มีนาคม  2561 
 


