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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1. หลักการและเหตุผล 

  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ 
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท า
ให้ผลประโยชน์หลกัขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูป
ของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาส 
ในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท า
ความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกลา่วอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหารอ้งเรียนเรื่องทุจรติ
หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รนุแรงข้ึน และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปน็อุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ อีกด้วย   
  โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ไดด้ าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) มาเป็นกรอบการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงทีเ่ป็นระบบในการบรหิารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัตงิานเพื่อลดมลูเหตุของโอกาสที่จะท าใหเ้กิดความเสียหายจากการปฏิบัตงิานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ประเภทของความเสี่ยง แบง่ออกเป็น  ๔  ด้าน ดังนี ้
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลเุป้าหมาย
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตกุารณ์ภายนอกทีส่่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้าง
องค์กร สภาพแข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันสง่ผลกระทบตอ่วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 
  2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสทิธิผล
หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการด าเนิน
โครงการ 
  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงิน เช่นการบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือ
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับ
ข้ันตอนการด าเนินการเป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุมและการจัดท า
รายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 
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  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย
หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญา 
ที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 
  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก  ๒  ปัจจัย คือ 
  1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากรและการ 
เปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง 
การควบคุมก ากับดูแลไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเป็นต้น 
  2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น   
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการ พนักงานบริษัทหรือผูบ้ริหาร ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้น
รับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดข้ึนอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว  
ทั้งเจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ
ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการ
ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระท าแบบนี้
เป็นการกระท าที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบรหิารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท าให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ
น าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ  
มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรทราบถึงความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท าให้  
  1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 
  2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท าให้ประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรมจริยธรรม 
  3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
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พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อก าหนด
มาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจรติประพฤติมิชอบ การกระท าผดิวินัยของเจา้หน้าทีร่ัฐที่เป็น
ปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจ านงสุจรติในการบริหารราชการให้เกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  ๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบรหิารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
  ๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่าง
ที่ด ียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมาย โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  ๔. เพื่อสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาต่อการบรหิารราชการแผ่นดินแก่ผูร้ับบรกิาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชน 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ  
ความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับความเสี่ยง 
โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่  
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ 
ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 

 
เกณฑ์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครัง้ 
2 น้อย มีโอกาสเกิดข้ึนน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ท่ีส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไมร่้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไมส่ะดวกต่อการปฏิบัตงิานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไมส่ะดวกต่อการปฏิบัตงิานนานๆครัง้ 

 
  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา 
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) 
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
   
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 ความเสี่ยงระดับต่า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 
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 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณา 
จัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดข้ึน (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 

ระดับความเสี่ยง= โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

  

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง
ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ า 

หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 
สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีสม้ 
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรบัความเสี่ยงแต่มีมาตรการ

ควบคุมความเสี่ยง 
        สีเหลือง 

ต่ า (Low) 1–3 คะแนน ยอมรบัความเสี่ยง สีเขียว       
 
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 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 
 
 
 

ความ
รุนแรง
ของ

ผลกระ
ทบ 

(Impac
t) 
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  
 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัตงิานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี ้
 1) การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือ 
มีการเอื้อประโยชนห์รือให้ความช่วยเหลอืพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอปุสรรค 
 - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อื่น  
ที่เกี่ยวข้อง 
 2) โดยมีกระบวนงานท่ีเข้าข่ายมโีอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - การรบั – จ่ายเงิน 
 - การบันทึกบัญชีรบั – จ่าย / การจัดท าบญัชีทางการเงิน 
 - การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ 
 - การก าหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑก์ารก าหนดคุณสมบัตผิู้ที่จะเข้าประมลูหรือขายสินค้า 
 - การตรวจรบัวัสดุครุภัณฑ ์
 - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไมเ่ป็นไปตามขั้นตอนและกฎหมายทีเ่กี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
  - การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
  - การจัดหาพัสดุ 
  - การจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 
  - การเบิกค่าตอบแทน 
  - การใช้รถราชการ 
  - ฯลฯ 
 3) ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันท่ีเหมาะสม 
 - สูญเสียงบประมาณ 
 - เปิดช่องทางใหเ้จ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าที่ ท าใหผู้ป้ฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที ่
  - ท าให้เสียช่ือเสียง ความเช่ือมั่นและความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน 
 4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (1) การเสริมสรา้งจิตส านึกให้บุคลากรไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
  - การส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จรรยาข้าราชการส านักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
  - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
  - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กบัเจ้าหน้าที่ 
  - การส่งเสริมใหผู้้บงัคับบัญชาเปน็ตัวอย่างที่ดี 
  (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมท่ีอาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
  - การแจง้เวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลทีโ่ปรง่ใสและเปน็ธรรม 
  - การเผยแพร่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ เช่น พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกาศคณะกรรมการป้องกัน         
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และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นต้น 
  - การตรวจสอบติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง 
  - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ประจ าปี   
พ.ศ. 256๓ 
 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 4 ประเด็น
หลัก ดังนี ้
 1. กระบวนการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง แสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่ 
   2. การน ารถราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
   3. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นเท็จหรือไม่เป็นไป
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   4. การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา เป็นเท็จหรือไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact)  
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ  
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง 
ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
1 กระบวนการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่

เกี่ยวข้อง  มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่ 

5 5 25 (1) 

2 การน ารถราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ๔ 5 ๒๐ (2) 
3 การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม 

สัมมนา เป็นเท็จหรือไมเ่ป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

๓ ๕ 1๕ (3) 

4 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลา
ราชการและในวันหยุดราชการเป็นเทจ็หรือไม่
เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 

๓ 4 ๑๒ (4) 
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แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
5   (๓) (2) (1) 

4   (๔)   

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี ้
 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
กระบวนการจัดหาพสัดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มกีาร
แบ่งซื้อแบ่งจ้าง แสวงหาผลประโยชนส์่วนตัวในต าแหน่งหนา้ที่ 

ล าดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน) 

การน ารถราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ล าดับ 2 (สูงมาก = ๒๐ คะแนน) 
การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สมัมนา เป็น
เท็จหรอืไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ ๓ (สูงมาก = ๑๕ คะแนน) 

การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการและใน
วันหยุดราชการเป็นเท็จหรอืไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ ๔ (สูง = ๑๒ คะแนน) 
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 จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ สูงมาก และสูง โดยสามารถ
สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ 256๓
ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 

มีมาตรการลด และประเมินซ้ า หรือถ่าย
โอนความเสี่ยง 
 

- กระบวนการจัดหาพสัดุไม่เป็นไป
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่ง
ซื้อแบ่งจ้าง แสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที ่
- การน ารถราชการไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว 
- การจัดท าโครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา เป็น
เท็จหรอืไม่เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

เสี่ยงสูง (High) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได ้

- การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและใน
วันหยุดราชการเป็นเท็จหรอืไม่
เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ปานกลาง (Medium) ยอมรบัความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง 

- 

ต่ า (Low) - - 
 

 

 
 
 



3. กรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร        12 
 

ปัจจัยที่ 
จะเกิดความเส่ียง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเส่ียง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
6๓ 

ก.พ. 
6๓ 

มี.ค. 
6๓ 

เม.ย. 
6๓ 

พ.ค. 
6๓ 

มิ.ย. 
6๓ 

ก.ค. 
6๓ 

ส.ค. 
6๓ 

ก.ย. 
6๓ 

1. กระบวนการจัดหาพัสดุ
ไม่เป็นไปตามระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่ง
จ้าง อาศัยต าแหน่งหน้าท่ี
แสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัว 

5 5 25 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ 
จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 
๒. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความ 
ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
๓. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ 
บุคลากรให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไข ปัญหาการทุจริตของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
๔. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ 
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
เร่ืองการรับของขวัญ สินน้ าใจ อย่างเคร่งครัด 
๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบให้ครอบคลุมและท่ัวถึงมากย่ิงข้ึน เพื่อ
ร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในด าเนินการ
สร้างจิตส านึกให้ข้าราชการรังเกียจ 
การทุจริตทุกรูปแบบ เช่น สร้างเครือข่าย
เจ้าหน้าท่ี และภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง 
แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๖.ด าเนินการทางวินัย อาญา และละเมิด
อย่างเด็ดขาด หากพบการกระท าความผิด 
 

         

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
กลุ่มงานนิตกิาร 



14 
 

ปัจจัยที่ 
จะเกิดความเส่ียง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเส่ียง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
6๓ 

ก.พ. 
6๓ 

มี.ค. 
6๓ 

เม.ย. 
6๓ 

พ.ค. 
6๓ 

มิ.ย. 
6๓ 

ก.ค. 
6๓ 

ส.ค. 
6๓ 

ก.ย. 
6๓ 

๒. การน ารถราชการไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว 

๔ ๕ ๒๐ 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์
การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุงรถ
ส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.๒๕๒๖ อย่าง
เคร่งครัด 
2. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนเพื่อเผยแพร่
ระเบียบ ข้อกฎหมาย ให้เจ้าหน้าท่ีทราบและ
ถือปฏิบัติ 
3. ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม ก ากับ ดูแล
ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง 
ค่าซ่อมบ ารุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ 
รับรองและด าเนินการต่างๆให้เป็นไปตาม
ระเบียบโดยเคร่งครัด 
๔. การขอใช้รถราชการนั้น ผู้ขอจะต้องแสดง
หลักฐานการไปราชการต่อผู้บังคับบัญชา
เท่าท่ีจะสามารถแสดงได้ 
๕. ด าเนินการทางวินัย อาญา และละเมิด
อย่างเด็ดขาด หากพบการกระท าความผิด 

         

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
กลุ่มงานนิตกิาร 



ปัจจัยที่ 
จะเกิดความเส่ียง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเส่ียง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
6๓ 

ก.พ. 
6๓ 

มี.ค. 
6๓ 

เม.ย. 
6๓ 

พ.ค. 
6๓ 

มิ.ย. 
6๓ 

ก.ค. 
6๓ 

ส.ค. 
6๓ 

ก.ย. 
6๓ 

๓. การจัดท าโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม สัมมนา เป็นเท็จ
หรือไม่เป็นไปตามระเบียบ
ท่ีเกี่ยวข้อง 

๓ ๕ ๑๕ 1. การจัดท าโครงการต้องมีเป้าหมายและ
รายละเอียดการด าเนินการท่ีสอดคล้องกับ
การแก้ปัญหาและพัฒนางานของหน่วยงาน
อย่างชัดเจน 
2. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆจะต้องเป็นไป
ตามผลการด าเนินงานท่ีเป็นจริงทั้งด้าน
กิจกรรม ระยะเวลาและการจัดการต่างๆท่ี
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. จัดให้มีการตรวจสอบ ติดตาม สรุป 
ประเมินผลและรายงานการด าเนินการ 
๔. สร้างเครือข่ายเจ้าหน้าท่ี และภาค
ประชาชนในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๕. ด าเนินการทางวินัย อาญา และละเมิด
อย่างเด็ดขาด หากพบการกระท าความผิด 

         

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
กลุ่มงานนิตกิาร 
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ปัจจัยที่ 
จะเกิดความเส่ียง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเส่ียง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
6๓ 

ก.พ. 
6๓ 

มี.ค. 
6๓ 

เม.ย. 
6๓ 

พ.ค. 
6๓ 

มิ.ย. 
6๓ 

ก.ค. 
6๓ 

ส.ค. 
6๓ 

ก.ย. 
6๓ 

๔. การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและใน
วันหยุดราชการเป็นเท็จ
หรือไม่เป็นไปตามระเบียบ
ท่ีเกี่ยวข้อง 

๓ ๔ ๑๒ 1. ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม ก ากับ ดูแล
ตรวจสอบ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและใน
วันหยุดราชการให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
พ.ศ.๒๕๕๐ และข้อบังคับกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับท่ี ๕ พ.ศ.๒๕๕๒ และฉบับ
อื่นๆ 
2. ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาความเหมาะสม
ในการจัดบุคลากรข้ึนปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและวันหยุดราชการ 
3. จัดท าคู่มือการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ
เพื่อให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม 
กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
๔. สร้างเครือข่ายเจ้าหน้าท่ี และภาค
ประชาชนในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๕. ด าเนินการทางวินัย อาญา และละเมิด
อย่างเด็ดขาด หากพบการกระท าความผิด 

         

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
กลุ่มงานนิตกิาร 

 


