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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ
ส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่
สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่า
อ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท า
ความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูก
กล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหาร
ภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการ
ขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย 
  โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทั บ ซ้ อนต ามมาต ร ฐ าน  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ที่ส่งผลต่อกลยุทธ์
ที่ก าหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมาย 
กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร สภาวะการแข่งขัน ทรัพยากร และสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายขององค์กร 

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operation Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร 
กระบวนการ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้ บุคคล ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การด าเนินโครงการ 
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3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณ และการเงิน เช่นการบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อ
สถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ 
และไม่สองคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การ
ควบคุม และการจัดท ารายงาน เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่าง
สัญญา ที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ 
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรมคุณภาพของบุคลากร และ

การเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง 
การควบคุมก ากับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 

2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนปลงทาง
เทคโนโลยี หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการใด ๆ ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือการด าเนินการที่เอ้ือผลประโยชน์ ให้กับตนเองหรือ
พวกพ้อง ท าให้การใช้อ านาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ โดยการกระท าที่เข้าข่าย
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มีได้หลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่
เฉพาะในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินด้วย ทั้งนี้  John Langford และ Kenneth Kernaghan ได้จ าแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น 7 รูปแบบ และส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดเพ่ิมอีก 2 รูปแบบ 
รวมทัง้สิ้น 9 รูปแบบ ได้แก่ 

1. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ และผลจากการรับผลประโยชน์นั้น ส่งผลต่อการตัดสินใจในการ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่

2. การท าธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา 
3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ โดยใช้อิทธิพลหรือ

ความสัมพันธ์จากที่เคยด ารงต าแหน่งในหน่วยงานนั้นหาประโยชน์จากหน่วยงาน 
4. การท างานพิเศษ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ 
5. การรู้ข้อมูลภายในแล้วน าข้อมูลไปหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อ่ืน 
6. การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง 
8. การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) 
9. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท าให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่อง เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิด
หรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้ น าเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มา
ด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐ พรรษา การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท าให้ 

1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการ เป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 

2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมี
จริยธรรม 

3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ
การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการ แนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการ
ทุจริต และเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือสร้างจิตส านึกวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด
ความคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
  2. เพื่อแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
  3. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว ในต าแห่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดี ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  4. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และประชาชน 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงดา้นผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และ
จัดล าดับความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับ
ความเสี่ยง ทั้งนี้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุตัวเลขหรือจ านวน
เงินที่ชัดเจนได ้
 
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 ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง 

 
  ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง จะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ
พิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยง จากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดข้ึน 
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยใช้เกณฑ์ความ
เสี่ยงในระดับความเสี่ยง  = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ X ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 
ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk  Profile และแบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4Quadrants) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 
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ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับ 
ความเสี่ยง 

 

มาตรการก าหนด การแสดงสี
สัญลักษณ์ 

ต่ า(Low) 1-3  คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว   
ปานกลาง (Medium) 

 
4-8  คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่ 

มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง 
สีเหลือง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14  คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 
เสี่ยงสูงมาก 
(Extreme) 

15-25  คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ า 
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

สีแดง 

 
 

 
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 5 
 
         โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
โรงพยาบาลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
  โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
  1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางท่ีจะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
  - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มี
การเอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันการสร้างอุปสรรค 
  - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบต่อ
ผู้อื่นที่เก่ียวข้อง 
  2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  - การรับ – จ่าย 
  - การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย/ การจัดท าบัญชีทางการเงิน 
  - การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ 
  - การก าหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การก าหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 
  - การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ 
  - การปฏิบัติงานของเจ้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
  - การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
  - การจัดหาพัสดุ 
  - การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา 
  - การเบิกค่าตอบแทน 
  - การใช้รถราชการ 
  - ฯลฯ 
  3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
  - สูญเสียงบประมาณ 
  - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าที่ท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วย
หน้าที่ 
  - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 
  4) แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
   (1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
   - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในสังกัด 
   - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
   - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ 
   - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี 
   (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
   - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
   - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
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   - การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
   - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2. สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
  โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ก าหนดความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
จ านวน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. กระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
2. กระบวนการใช้รถราชการ 
3. กระบวนการจัดหาพัสดุ 
เมื่อพิจารณาโอกาส /ความถี่ ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดใน
ตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
 

ที ่ มาตรการ เรื่อง โอกาส ความ
รุนแรง 

รวม ล าดับ 

1 การเบิกค่าตอบแทน 1.1 การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาซ้ าซ้อน 

2 5 10 ๑ (เสี่ยง
สูง) 

2 การใช้รถราชการ 2.1 ใช้รถราชการไม่เป็นไปตามระเบียบ 2 4 8 ๒ 
3 การจัดหาพัสดุ 3.๑ การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อ

จัดจ้าง 
1 4 4 ๓ 

 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
 

5  (1)      

4 (3) (2)     

3      
 

 

2        

1      

 1 2 3 4 5 
 
         โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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จากตาราง ในการวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาล               
ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน ได้ร่วมกันพิจารณาความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง  พบว่า การด าเนินงานที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับตน
หรือพวกพ้องหรือใช้อ านาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ที่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อภาครัฐ ที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับหน่วยงานท าให้มีการบริหารงานที่ไม่โปร่งใส พบมากคือการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ซ้ าซ้อน รองลงมา คือการใช้รถราชการไม่เป็นไปตามระเบียบ และ การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดหาพัสดุ
ตามล าดับ 

 
มาตรการและแนวทางในการป้องกันลดการเกิดสถานการณ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

มาตรการ  :  การเบิกค่าตอบแทน 
ที ่ เรื่อง แนวทางการป้องกัน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการด าเนิน 
1 การเบิกค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลา
ซ้ าซ้อน 

1.ควบคุมการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนนอกเวลาให้
เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พ.ศ.2550 
 

1. ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ
จากผู้มีอ านาจ 
2. จัดท าค าสั่งและตารางการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาของ
เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล 
3. เมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้มี
อ านาจแล้วให้แจ้งตารางการ
ปฏิบัติงานให้กับ
คณะกรรมการตรวจสอบ
หน่วยงานให้มีการบริหารงาน
ที่โปร่งใส 
4. คณะกรรมการตรวจสอบฯ 
ด าเนินการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 

1. คณะกรรมการตรวจสอบฯ 
ด าเนินการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาของ
เจ้าหน้าที่ท่ีมีชื่อในการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาว่ามีการ
ปฏิบัติงานตามเวลาที่ก าหนดไว้
จริงหรือไม่ 
2. คณะกรรมการตรวจสอบฯ 
แจ้งผลการตรวจสอบต่อ 
หัวหน้างานการเงินและบัญชี  
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มาตรการ  :  การใช้รถราชการ 

ที ่ เรื่อง มาตรการ การด าเนินงาน ผลการด าเนิน 
1 การใช้รถราชการไม่

เป็นไปตามระเบียบ 
การขอใช้บริการ 
๑.ผู้ขอใช้เขียนใบอนุญาตใช้
รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ 3) 
เสนอผู้บริหารหรือผู้มี
อ านาจลงนามอนุมัติตาม
ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
รถยนต์ราชการ พ.ศ. 
2545 
๒.กรณีท่ีต้องเดินทางไป
ต่างจังหวัดผู้ขอใช้รถยนต์
ต้องท าบันทึกขออนุญาตไป
ราชการโดยรถยนต์ราชการ 
๓.ให้มีการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมรถ 
- พนักงานขับรถท าความ
สะอาดรถยนต์ตามก าหนด 
- น ารถยนต์เข้าตรวจสภาพ
เมื่อถึงระยะทางที่ก าหนด 
โดยเขียนรายละเอียดการ
ซ่อมบ ารุงแจ้งให้ผู้มีอ านาจ
ลงนามรับทราบ 
- พิจารณาและเปลี่ยนยาง
เมื่อรถวิ่งได้ในระยะทางท่ี
ก าหนดและตามสภาพความ
เป็นจริงของยางในขณะนั้น 
- จัดท ารายละเอียดการซ่อม
บ ารุง 

การให้บริการ 
๑.พนักงานขับรถรับใบขอ
อนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
(แบบ 3) ที่ได้รับการอนุมัติใน
การเดินทาง 
๒.รับผู้ขอใช้รถและขับรถไปยัง
ที่หมายตามที่ระบุใน
ใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
(แบบ 3) 
๓.น ารถกลับมาที่จอด 
๔.บันทึกการใช้รถยนต์ 
๕.พนักงานขับรถท าความ
สะอาดรถยนต์ให้เรียบร้อย
ก่อนส่งรถ 
๖.หากมีรายการซ่อมบ ารุงให้
จัดท ารายละเอียดการซ่อม
บ ารุง 
 

ปฏิบัติตามมาตรการหลักการ
ปฏิบัติในการใช้รถราชการ
หมวดยานพาหนะ 
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มาตรการ  :  การจัดหาพัสดุ 
ที ่ เรื่อง มาตรการ การด าเนินงาน ผลการด าเนิน 
1 การเอ้ือประโยชน์ต่อ

พวกพ้องในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

1.ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้เป็นไปตามระเบียบฯ 
2. คณะกรรมการตรวจรับ
ตรวจสอบพัสดุให้ตรงตาม
รายการที่ได้รับอนุมัติจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

1. งานพัสดุ จัดท ารายการ
วัสดุที่จะจัดซื้อตามโครงการ 
2.ขออนุมัติจากผู้มีอ านาจ  
3. เมื่อได้รับอนุมัติแล้วแจ้ง
หัวหน้างานพัสดุด าเนินการ  

1.งานพัสดุรับบันทึกขออนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงาน 
2.งานพัสดุด าเนินการจัดท า
เอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
ตามข้ันตอนโดยยึดตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 
3.งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้างตาม
รายการวัสดุที่ขอและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตรวจรับพัสดุให้ตรงตาม
รายการที่ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 
4.งานพัสดุส่งมอบพัสดุให้กับ
กลุ่มงาน 
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3. แผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 
 

ปัจจัยท่ีจะเกิดความ
เสี่ยง 

 
โอกาสและผลกระทบ 

 
 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ  
 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 

 
ไตรมาส 3 

 
ไตรมาส 4 

 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1. กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 

5 5 25 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากรให้ปฏิบัตติามหลักเกณฑแ์ละแนว
ทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครดั 
2. ควบคุม ก ากับดูแลให้เจา้เจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบดา้นการจดัซื้อจัดจา้ง จัดท า
รายงานสรุปการจดัซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
และเสนอให้ผู้มีอ านาจรับทราบทุกครั้ง 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจดัจ้าง รับรองความ
ไม่เกี่ยวข้องสมัพันธ์กับผู้เสนองานในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
4. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากรให้ปฏิบัตติาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างเคร่งครัด 

         งานพัสด ุ
ฝ่ายบรหิารงาน
ทั่วไป 
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ปัจจัยท่ีจะเกิดความ
เสี่ยง 

 
โอกาสและผลกระทบ 

 
 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ  
 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 

 
ไตรมาส 3 

 
ไตรมาส 4 

 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

2. การใช้อ านาจหน้าที่
เรียกรับผลประโยชน์/
การให้และการรับ
ของขวัญ สินน้ าใจเพื่อ
หวังความก้าวหน้า 

3 5 15 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ 
บุคลากรให้ปฏิบัตติามมาตรการปอ้งกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจรติอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ 
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับเรื่องการรับของขวัญ สินน้ าใจ 
อย่างเคร่งครัด 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากรปฏิบัตติามคูม่ือผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

         ฝ่ายบรหิารงาน
ทั่วไป 

3. การเบิกจ่าย
งบประมาณที่ไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ 

3 4 12 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากรปฏิบัตติามระเบียบการเบิกจ่าย 
การเงินการคลัง อย่างเคร่งครดั 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลข้าราชการ และ
บุคลากรให้ปฏิบัตติามประกาศหลกัเกณฑ์
การปฏิบัตเิกี่ยวกับข้อร้องเรยีน การละเว้น
การปฏิบัตหิน้าท่ี และการประพฤติมิชอบ
อย่างเคร่งครัด 

         งานการเงิน 
ฝ่ายบรหิารงาน
ทั่วไป 
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ปัจจัยท่ีจะเกิดความ
เสี่ยง 

 
โอกาสและผลกระทบ 

 
 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ  
 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 

 
ไตรมาส 3 

 
ไตรมาส 4 

 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

4. การเบิกค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา
ซ้ าซ้อน 

2 5 10 1.ควบคุมการเบิกจา่ยค่าตอบแทนนอกเวลา
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 

         งานการเงิน 
ฝ่ายบรหิารงาน
ทั่วไป 

5. การใช้รถราชการไม่
เป็นไปตามระเบียบ 

2 4 8 การขอใช้บรกิาร 
๑.ผู้ขอใช้กรอกข้อมูลการขอใช้รถยนต์
ส่วนกลาง(แบบ 3) ในระบบ                   
Hos-office เสนอผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วย
รถยนต์ราชการ พ.ศ. 2545 
๒.กรณีที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวดัผู้ขอใช้
รถยนต์ต้องท าบันทึกขออนุญาตเดนิทางไป
ราชการโดยรถยนต์ราชการทุกครัง้ 
๓.ให้มกีารบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถ 
- พนักงานขับรถท าความสะอาดรถยนต์ตาม
ก าหนด 
- น ารถยนต์เข้าตรวจสภาพเมื่อถึงระยะทางที่
ก าหนด โดยเขียนรายละเอียดการซ่อมบ ารุง
แจง้ให้ผู้มีอ านาจลงนามรับทราบ 
- พิจารณาและเปลี่ยนยางเมื่อรถวิง่ได้ใน
ระยะทางที่ก าหนดและตามสภาพความเป็น
จริงของยางในขณะนั้น 
- จัดท ารายละเอียดการซ่อมบ ารุง 

         ฝ่ายบรหิารงาน
ทั่วไป 
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ปัจจัยท่ีจะเกิดความ
เสี่ยง 

 
โอกาสและผลกระทบ 

 
 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ  
 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 

 
ไตรมาส 3 

 
ไตรมาส 4 

 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

6. การเอื้อประโยชนต์่อ
พวกพ้องในการจัดซื้อจัด
จ้าง 

2 4 8 1.ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ 
2. คณะกรรมการตรวจรับตรวจสอบพัสดุให้
ตรงตามรายการที่ไดร้ับอนุมัตจิัดซือ้ จัดจ้าง 

         งานพัสด ุ
ฝ่ายบรหิารงาน
ทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 


