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ค าน า 

 

  โรงพยาบาลรัษฎา  โดยกลุ่มงานบรหิารทั่วไป  ด าเนนิการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด

ผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way 

Commission)  เพ่ือก าหนดมาตรฐานส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต  การบริหารงานที่

โปร่งใส  ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบ

บ่อย นอกจากน้ี ยังน าความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัตงิานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ไดนี้ม้าก าหนดเป็น

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลรัษฎาอีกด้วย  เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญเรง่ด่วน

หรือภารกิจที่ไดรั้บมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 

  การมีผลประโยชน์ทับซ้อน  ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหน่ึง  เพราะเป็นการ

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย  หรือจริยธรรม  ด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่ง

หน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  จนท าให้เกิดการละทิ้ง

คุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ  ขาดความเป็นอิสระ  ความเป็นกลาง  และความเป็นธรรม  จน

ส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม  และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร  หน่วยงาน 

สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป  โดยผลประโยชน์สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน  

คุณภาพการให้บรกิารความเป็นธรรมในสังคม  รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ   ตลอดจนโอกาสในอนาคตต้ังแต่ระดับ

องค์กรจนถึงระดับสังคม  ตัวอย่างเช่น  การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจาก

ผู้ประกอบการ  เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติการออกใบอนุญาตประกอบกิจการใด ๆ  หรือแลกเปลี่ยนกับ

การละเว้น  การยกเว้น หรือการจัดการประมูลทรัพย์สินของรัฐเพ่ือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพวก

พ้อง ฯลฯ เป็นต้น 

  อย่างไรก็ตาม   ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิดยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนา   

หรือไม่มีความรู้ในเร่ืองดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก  จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนทุจริต  หรือถูก

ลงโทษทางอาญา 

  ผลประโยชน์ทับซ้อน  หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์

ส่วนรวม (Conflic of interest : COI)   เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อ

เกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรร

มาภิบาลและเป็นอุปสรรคตอ่การพัฒนาประเทศ   

  โรงพยาบาลรัษฎา  โดยกลุ่มงานบรหิารทั่วไป  ด าเนนิการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด

ผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way 

Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการ

บรหิารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัตงิานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจาก

การปฏิบัตงิานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
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๑. ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึงความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน  และ

ผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐกล่าวคือ  สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่

ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิด

ประโยชน์ส่วนตน  โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม  มีหลากหลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่ในรูป

ของตัวเงิน  หรือทรัพย์สินเท่าน้ัน  แตร่วมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ  ที่มิใช่ในรูปตัวเงินหรือสินทรัพย์ อาทิ การ

ใช้อ านาจหน้าที่เพื่อตนเอง  เช่น ข้าราชการใช้อ านาจหน้าที่ท าให้บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ  หรือ

ฝากลูกหลานเข้าท างาน  เป็นต้น การรับสนิบน  หรือ รับของขวัญ การเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพล

ในต าแหน่งหน้าที่เพ่ือส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอย่างไม่เป็นธรรม   ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว  เช่น  การใช้รถยนต์ หรือ คอมพิวเตอร์ของราชการท างานส่วนตัว  เป็นต้น  ใช้ข้อมูล

ลับของทางราชการ  เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซือ้ที่ดินในบรเิวณดังกล่าวดักหน้าไว้ก่อน  รับงาน

นอก  ได้แก่  การเปิดบริษัทท าธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองท าอยู่  เช่น  เป็นนักบัญชีแต่รับงานส่วนตน

จนไมม่ีเวลาท างานบัญชีในหน้าที่ให้หน่วยงาน  ท างานหลังออกจากต าแหน่ง  คือ  การไปท างานให้กับผู้อื่น

หลังออกจากที่ท างานเดมิโดยใช้ความรู้หรืออิทธิพลจากที่เดิมมาชิงงาน  หรือ             เอาประโยชน์โดย

ไม่ธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบายและแผนของธนาคารแห่งประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชน    อื่น ๆ 

หลังจากเกษียณ  ผลเสยีจึงเกิดขึน้กับประเทศชาติ  การกระท าแบบนี้เป็นการกระท าที่ผิดทั้งทางจริยธรรม

และจรรยาบรรณ 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์

ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่

จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ ความขัดแย้งระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเน่ืองเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต  

กล่าวคือ ย่ิงมสีถานการณ์หรือสภาวการณ์ขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด 

ก็ย่ิงมโีอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสูก่ารทุจรติมากเท่าน้ัน 

  จ าแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ คือ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk :S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ

เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และ

เหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่

เหมาะสม รวมถึงความไมส่อดคลอ้งกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้าง

องค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อ

วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายองค์กร 

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเน่ือง
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ระบบงานภายในขององค์กร/กระวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความ

เพียงพอของข้อมูล สง่ผลต่อประสทิธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนนิงานโครงการ 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)  เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร

งบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาด

ประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของ

องค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับขั้นตอน

การด าเนนิการ เป็นต้น เน่ืองจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การ

ควบคุม และการจัดท ารายงานเพ่ือน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงิน

ดังกล่าว 

4. ความเสี่ยงดา้นการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)เกี่ยวข้อง

กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง 

เน่ืองจากความไม่ ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่

ครอบคลุมการด าเนินงาน 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในคร้ังนี ้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ 

มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO  (The Committee of Sponsoring Organization of the 

Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลรัษฎา  การ

วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ โรงพยาบาลรัษฎาทราบถึงความเสี่ยงด้าน

ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน สามารถก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การ

บริหารงาน่ีโปร่งใส ตรวจสอบได ้และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญ

และพบบ่อย นอกจากน้ี ยังบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญเร่งดว่นหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 

(Agenda Based) อีกดว้ย 

1.2 วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือสร้าง สบืทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด

ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 

  2. เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

  3. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการสของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการ

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย  ให้ยึดมั่นในคุณธรรม

จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

  4. เพ่ือสร้างความเช่ือมั่น ศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้

สว่นเสยีและประชาชน 
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บทที่ 2 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

2.1  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงดา้นผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผล

ประทบของความเสี่ยงต่าง ๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์และ

จัดล าดับความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ ในการประเมินความเสี่ยงด้าน

ผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Linelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact)  และระดับความเสี่ยง ทั้งน้ี ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเน่ืองจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่

สามารถระบุตัวเลข หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 

 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกดิความเสี่ยง (Likelihood)เชิงคุณภาพ 

 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึน้เป็นประจ า 

4 สูง มีโอกาสเกิดขึน้บ่อยคร้ัง 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึน้บางคร้ัง 

2 น้อย มีโอกาสเกิดขึน้น้อยคร้ัง 

1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึน้ยาก 

 

 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน

(บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 

4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง 

3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม 

2 น้อย สร้างความสะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยคร้ัง 

1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ คร้ัง 
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 ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา

จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)  กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (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) ที่ได้จากการพิจารณา

จัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น 

(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได ้(Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

 

 

 

 

 

 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดง Risk Proflie  แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน  (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์จัดแบ่ง

ดังน้ี 

 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความ

เสี่ยง 

มาตรการก าหนด การแสดงสี

สัญลักษณ์ 

ต่ า (LOW) 1 - 3       คะแนน ยอมรับความเสี่ยง 

 

สเีขียว 

ปานกลาง(Medium) 4 – 8      คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แตม่ี

มาตรการควบคุมความ

เสี่ยง 

สเีหลอืง 

เสี่ยงสูง (High) 9 – 14    คะแนน มีมาตรการลดความ สสีม้ 

ระดบัความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตกุารณต์า่ง x ความรุนแรงของเหตกุารณต์า่ง ๆ 

    (likelihood  x  Impact) 
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เสี่ยง 

 

เสี่ยงสูงมาก 

(Extreme) 

15 – 25 คะแนน มีมาตรการลด และ

ประเมินซ้ าหรือถ่ายโอน

ความเสี่ยง 

สแีดง 

 

ตารางระดับความเสี่ยง (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 5คว
าม

รุน
แร

งา
สข

อง
ผล

กร
ะท

บ(
Im

pa
ct

)

โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (likelihood)  
 

2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of  

      Interest)  โรงพยาบาลรัษฎา 

 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ

(impact) ของแตล่ะปัจจัยเสี่ยงแล้วให้น าผลที่ไดม้าพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงใน

ระดับใด ในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหาร

จัดการก่อน 

 โรงพยาบาลรัษฎา จึงก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน  4 ประเด็นหลัก ที่

อาจจะพบการกระท าผิดวินัยข้าราชการพลเรือนที่ ได้จากการร้องเรียน กล่าวทาส และอาจจะพบเป็น

สาเหตุของการกระท าผิดวินัย และที่พบว่ากระท าผิดวินัยของโรงพยาบาลรัษฎารอบ 3 ปี คือ ต้ังแต่

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ถึงปีงบประมาณ 25๖๓ ประกอบด้วย (1) การจัดหาพัสดุ (2) การจัดท าโครงการ

ฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา (3) การเบิกค่าตอบแทน และ (4) การใช้รถราชการ  ซึ่งไมม่ีผู้กระท า

ผิด 
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ตารางที่ 1 แสดงจ านวนการกระท าผิดฐานไม่ปฏิบัตหิน้าที่ราชการตามกฎหมาย/ระเบียบ 

 

 

ปีงบประมาณ 

 

การจัดหาพัสดุ 

การจัดท าโครงการ 

ฝึกอบรม ศึกษาดู

งาน ประชุมสัมมนา 

การเบิก

ค่าตอบแทน 

 

การใช้รถ

ราชการ 

25๖๑ ๐ 0 0 0 

25๖๒ 0 0 0 0 

25๖๓ 0 0 0 0 

รวม ๐ 

(๐%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

 

 

ตารางที่ 2  วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of   

               Interest)  โรงพยาบาลรัษฎา 

 

ประเด็น ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ 

การประเมินความเสี่ยงด้าน

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส 

ผล 

กระท

บ 

ระดับ 

ความ

เสี่ยง 

ล าดับ 

ความ

เสี่ยง 

(1) การ

จัดหาพัสดุ 

การจัดหาพัสดุไม่

เป็นไปตามระเบียบที่

เกี่ยวข้องมีการแบ่ง

ซือ้แบ่งจา้งและ

แสวงหาผลประโยชน์

สว่นตัวในต าแหน่ง

หน้าที่ 

เพ่ือให้การจัดหาพัสดุ

ภาครัฐโดยการซือ้ 

จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน 

หรือโดยวิธีอื่นใดให้

สอดคลอ้งกับ

ประกาศ ระเบียบ

หลักเกณฑ์ วิธปีฏิบัติ

และมิติคณะรัฐมนตรี

ที่เกี่ยวข้องรวมถึง

ด าเนนิการตามเกณฑ์

การประเมินคุณธรรม

- - - 

 

- 
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ประเด็น ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ 
การประเมินความเสี่ยงด้าน

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

และความโปร่งใสใน

การดเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and 

Transparency 

Assessment :ITA) 

(2)การ

จัดท า

โครงการ

ฝึกอบรม 

ศึกษาดูงาน 

ประชุม และ

สัมมนา 

การจัดท าโครงการ

ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 

ประชุม และสัมมนา 

เป็นเท็จ และไม่

เป็นไปตามระเบียบที่

เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้การจัดท า

โครงการฝีกอบรม 

ศึกษาดูงาน ประชุม 

และสัมมนา ถูกต้อง

ไมใ่ห้เกิดการแสวงหา

ผลประโยชน์สว่นตัว

ในต าแหน่งหน้าที่อัน

มิควรไดโ้ดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

 

 

 

 

- - - - 

(3) การเบิก

ค่าตอบแทน 

เบิกค่าตอบแทนการ

ปฏิบัตงิานนอกเวลา

ราชการและใน

วันหยุดราชการ 

ค่าตอบแทน

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัตงิาน

ให้กับหน่วยบรกิารใน

สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข 

ค่าตอบแทนโดยไมท่ า

เวชปฏิบัติส่วนตัวและ

เพ่ือให้เบิก

ค่าตอบแทนการ

ปฏิบัตงิานนอกเวลา

ราชการ ค่าตอบแทน

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัตงิาน

ให้กับหน่วยบรกิาร 

ค่าตอบแทนไม่ท าเวช

ปฏิบัตสิว่นตัวและ

หรือปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาลเอกชน 

ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย

- - - - 
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ประเด็น ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ 
การประเมินความเสี่ยงด้าน

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

หรือปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาลเอกชน 

ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย

และเงินเพ่ิมส าหรับ

ต าแหน่งที่มเีหตุพิเศษ

ของผู้ปฏิบัตงิานดา้น

การสาธารณสุข 

(พ.ต.ส.)เป็นเท็จ ไม่

เป็นไปตามระเบียบที่

เกี่ยวข้อง 

และเงินเพ่ิมส าหรับ

ต าแหน่งที่มเีหตุพิเศษ

ของผู้ปฏิบัตงิานดา้น

การสาธารณสุข 

(พ.ต.ส.) เป็นไปตาม

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ไมใ่ห้เกิดการแสวงหา

ผลประโยชน์สว่นตัว

ในต าแหน่งหน้าที่อัน

มิควรได้โดยชอบตาม

กฎหมาย 

(4)การใช้รถ

ราชการ 

1)ใช้รถราชการไม่

ถูกต้องตามระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรี

ว่าดว้ยรถราชการ 

พ.ศ. 2523 และ

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  

2)ผู้ใช้รถราชการ

ละเลยการปฏิบัตติาม

ระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วย

รถราชการ พ.ศ. 

2523 และฉบับ

แก้ไขเพิ่มเติม 

3)เบิกจา่ย

ค่าตอบแทนเหมาจ่าย

แทนการจัดหารถ

ประจ าต าแหน่ง

ส าหรับข้าราชการผู้มี

สทิธิไดรั้บรถประจ า

เพ่ือให้การใช้รถ

ราชการเป็นไปตาม

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

และป้องกันการ

เกิดผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 

- - - - 
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ประเด็น ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ 
การประเมินความเสี่ยงด้าน

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ต าแหน่ง 

4)ใช้ เก็บรักษา ซ่อม

บ ารุง รถส่วนกลาง

และรถรับรองไม่

เป็นไปตามระเบียบ

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสุขว่าดว้ย

หลักเกณฑ์การใช้ 

การเก็บรักษา การ

ซ่อมบ ารุง รถ

สว่นกลางและรถ

รับรอง พ.ศ.2526 

 

2.3 การจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

 

 
 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ไดจ้ากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดล าดับความส าคัญ

ของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของ

ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ตามตารางที่  3 

 

ความเส่ียงท่ียอมรับได ้      ความเส่ียงท่ียอมรับไม่ได ้

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 ความเส่ียงท่ียอมรับไม่ได ้

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1   1 2 3 4 5 ความเส่ียงท่ียอมรับได ้

1 2 3 4 5 

คว
าม
รุน
แร
งข
อง
ผล
กร
ะท
บ 

 

Im
pa

ct  

โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย  ( likelihood ) 
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ตารางที่  3 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงดา้นผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 

การจัดหาพัสดุ ไม่พบความเสี่ยง 

การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ

สัมมนา 

ไม่พบความเสี่ยง 

การเบิกค่าตอบแทน ไม่พบความเสี่ยง 

การใช้รถราชการ ไม่พบความเสี่ยง 

 

 จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ของ

โรงพยาบาลรัษฎา  ไม่พบความเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน  แต่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ก็น าผลที่ได้มาก าหนดมาตร 

วิธีการควบคุมป้องกัน หรือลดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน โดยแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัด

ก าหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้ง 4 ประเด็น  เพ่ือจะได้น ามาวิเคราะห์

ความเสี่ยงในการปฏิบัตงิานประจ าปีงบประมาณ  256๔ ต่อไป 

 

 

                                                       งานบริหารทั่วไป 

 


