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คํานํา 
 
 
โรงพยาบาลบัวใหญ่ ดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ประโยชน์ทับ

ซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ตามมาตรฐาน COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)) เพ่ือกําหนดมาตรการสําคัญ
เร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงาน ที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระทําผิดวินัย
ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสําคัญ และพบบ่อย นอกจากนี้ยังนําความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้ นี้มากําหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม อีกด้วยเพ่ือ
เป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
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ส่วนที่ ๑ บทนํา  

๑. หลักการและเหตุผล      ๑  
๒. วัตถุประสงค์       ๓  

ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านประโยชน์ทับซ้อน  
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน   ๔  

(Risk Assessment for Conflict of interest) 
๒. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ๘  
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ส่วนที ่๑ 
บทนํา 

 
๑. หลักการและเหตุผล  

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา ประโยชน์ส่วน
บุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจใน
กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงทําให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ หน้าที่สาธารณะขาดความ
เป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ สาธารณะของส่วนรวม และทําให้ผล
ประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูป
ของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสใน
อนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทําความผิด ยังพบผู้กระทํา
ความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจํานวนมาก จนนําไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่อง
ทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็น ประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อ
เกิดของปัญหาการทําจริตประพฤติมิชอบในระดับที่ รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและ
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ด้วย  

โรงพยาบาลบัวใหญ่ ดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตาม  มาตรฐาน COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร ปัจจัยและ
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําให้เกิดความเสี่ยงหายจากการ ปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้  
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ เป้าหมาย

และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กําหนดไว้ และการ
ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร
ภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือ เป้าหมายขององค์กร 

๒. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ  
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ  

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : E) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร งบประมาณ
และการเงินเช่นการบริหารการเงินไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม ทําให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อ สถานการณ์หรือ
เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการเงินขององค์การเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับ 



 
 
ขั้นตอนการดําเนินการเป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการ ควบคุมและการจัดทํา
รายงานเพื่อนํามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว  

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ ชัดเจนความไม่
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทํานิติกรรม สัญญาการร่าง
สัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดําเนินงาน  

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ  
๑. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและ การ

เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  บ่อยครั้งการ
ควบคุมกํากับดูแลไม่ท่ัวถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเป็นต้น  

๒. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยีหรือ
สภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้น  

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการพนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอํานาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งหน้าที่  ที่บุคคล
นั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระทํานั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่  รู้ตัวทั้ง
เจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่  รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดํารงตําแหน่ง  ในองค์กร
ต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจํากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอํานาจหน้าที่ตัดสินใจ ให้ญาติพ่ีน้อง
หรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้เสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบส่งผลให้ บุคคลนั้นขาดการ
ตัดสินใจที่เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับ ประเทศชาติการกระทําแบบนี้
เป็นการกระทําท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ความ
เสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส  ที่จะ ทําให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิด
หรือนําไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในด้านต่าง  ๆ มา
ดําเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลพนัส นิคม การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้โรงพยาบาลพนัสนิคม  ทราบถึงความ เสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุ  

๑. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ รับผิดชอบไม่
เพียงพอ  

๒ 



 
 
๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทําให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมี จริยธรรม  
๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึด

มั่นในหลักธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาส
การทุจริต และเพ่ือ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  การ
กระทําผิดวินัยของ เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสําคัญและพบบ่อยอีกด้วย  
 
๒. วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด ความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม  

๒. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการ  แสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตัวในตําแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม  เป็น
แบบอย่างที่ดียืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้  

๔. เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วน เสียและ
ประชาชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 



ส่วนที่ ๒ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict Interest)  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ

ของความเสี่ยงต่าง ๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห์ และจัดลําดับ
ความเสี่ยงโดยกําหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง  ด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) และระดับความ
เสี่ยง ทั้งนี้ กําหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถ ระบุเป็นตัวเลข หรือจํานวน
เงินที่ชัดเจนได ้

 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
ระดับ โอกาสที่เกิด คําอธิบาย 

๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจํา 
๔ สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
๒ น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง | มีโอกาสเกิดข้ึนยาก  
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดําเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด คําอธิบาย 
๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
๓ ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม 
๒ น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
๑ น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย
พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ 
(Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ โอกาสx ผลกระทบ) กําหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้ 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ระดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
๑ ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk: E) ๑๕-๒๕ คะแนน 
๒ ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)  ๙-๑๔ คะแนน 
๓ ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk :M) ๔-๘ คะแนน 
๔ ความเสี่ยงระดับตํ่า (Low Risk : L)  ๑-๓ คะแนน 



ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ พิจารณาจัดระดับ
ความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และ
ขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (risk Appetite Boundary) โดยที่  
 

 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
      (Likelihood x Impact) 

 

 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบง่พ้ืนที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ
จัดแบ่ง ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการกําหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) ๑๕-๒๕ คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ํา 

หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 
     สีแดง  

เสี่ยงสูง (High)  ๙-๑๔ คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง      สีส้ม 
ปานกลาง (Medium) ๔-๘ คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแต่มี

มาตรการควบคุมความเสี่ยง 
     สีเหลือง  

ตํ่า (Low)  ๑-๓ คะแนน ยอมรับความเสี่ยง      สีเขียว 
 

ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 
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๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict Interest)  

โรงพยาบาลบัวใหญ่ มีการดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้  

๑) การจัดหาพัสดุ  
๑.๑ การจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปอย่างโปร่งใสและประหยัดงบประมาณของทางราชการ  

๕ 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 



๑.๒ มีการเบิกวัสดุที่ใช้กับการประชุม อบรมมากเกินความจําเป็น  
๑.๓ การจัดหารพัสดุเอ้ือประโยชน์ให้กับตัวเองหรือพวกพ้อง  
แนวทางการป้องกันความเสี่ยง  
๑. อบรม ปลูกจิตสํานึกให้บุคลากรให้มีระเบียบวินัย  
๒. การใช้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ 
    ที่เก่ียวข้องอย่างเข้มงวด  
๓. มีช่องทางการร้องเรียนให้มีความสะดวก เข้าถึงง่าย  

๒) การจัดทําโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
แนวทางป้องกันความเสี่ยง 
๑. การใช้ระเบียบราชการและวินัยที่เข้มงวด  
๒. การจัดทําโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ให้ใช้ห้องประชุมของ  

                            โรงพยาบาลเป็นหลัก และถ้าต้องใช้เอกชนให้คํานึงถึงความเหมาะสม ความประหยัด  
                            และความคุ้มค่า 

๓. ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม ไม่ได้อยู่ในเป้าหมาย  
๔. การมีคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรอง  

๓) การเบิกค่าตอบแทน  
๓.๑ การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์  
๓.๒ การเบิกค่าตอบแทนทับซ้อน  
แนวทางปอ้งกันความเสี่ยง  
๑. การจัดทําแผนการปฏิบัติงาน ขออนุมัติไปราชการเสนอขออนุมัติก่อนทุกครั้ง เพ่ือ  
    กลั่นกรอง เช่น แผนเวชปฏิบัติ แผนงาน/ โครงการต่าง ๆ การไปราชการ เป็นต้น  
๒. การนําระเบียบราชการใหม่ ๆ มาให้ความรู้ในวันประชุมเสมอ  
๓. การติดตามนิเทศงาน  

๔) การใช้ยานพาหนะทางราชการ 
๔.๑ การขอใช้รถยนต์  
แนวทางป้องกันความเสี่ยง  
๑. การจัดทําแผนและการขออนุมัติใช้รถราชการ  
๒. การควบคุมปริมาณการใช้น้ํามันในแต่ละเดือน  
๓. การให้ความรู้ สร้างจิตสํานึกให้บุคลากรให้มีระเบียบวินัย 
๔. การใช้ระเบียบราชการและวินัยที่เข้มงวด โดยผู้บริหารสถานบริการต้องเป็นตัวอย่างที่ดี  
    แก่บุคลากร  
๕. มีซ่องที่การร้องเรียนให้ความสะดวก เข้าถึงง่าย  

 

๖ 



สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลบัวใหญ่  
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

โรงพยาบาลบัวใหญ่ กําหนดความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จํานวน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้  
๑. การจัดหาพัสดุ  
๒. การจัดทําโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม  
๓. การเบิกค่าตอบแทน  
๔. การใช้ยานพาหนะทางราชการ  
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ ( Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) 

ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนําผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง และผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความ เสี่ยงในระดับใดในตารางความ
เสี่ยงซึ่งจะทําให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

 

ลําดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ลําดับ 

ความเสี่ยง 
๑ การจัดหาพัสดุ ๕ ๕ ๒๕ (๑) 
๒ การจัดทําโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม ๕ ๕ ๒๕ (๑) 
๓ การใช้ยานพาหนะทางราชการ ๔ ๕ ๒๐ (๒) 
๔ การเบิกค่าตอบแทน ๓ ๔ ๑๒ (๓) 

 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
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.  

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความ เสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง  ด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้ 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

๗ 



ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง 
(๑)  การจัดหาพัสดุ ลําดับ ๑ (สูงมาก = ๒๕ คะแนน) 

(๒) การจัดทําโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม ลําดับ ๑ (สูงมาก = ๒๕ คะแนน) 

(๓) การใช้ยานพาหนะทางราชการ ลําดับ ๒ (สูงมาก = ๒๐ คะแนน) 

(๔) การเบิกค่าตอบแทน ลําดับ ๓ (สูง = ๑๒ คะแนน) 
 

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๓ ระดับ คือ สูงมาก สูง และปาน
กลางโดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
โรงพยาบาลบัวใหญ่ ประจําปีประมาณ ๒๕๖๔ มีดังนี ้

 
ระดับความเสี่ยง มาตรการกําหนด ปัจจัยความเสี่ยง 

 เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จําเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง ๑.  การจัดหาพัสดุ 
๒.  การจัดทําโครงการฝึกอบรม ศึกษา    
     ดูงาน ประชุม 
๓.  การใช้ยานพาหนะทางราชการ 

 เสี่ยงสูง (High) มามาตรการลด และประเมินซ้ํา ๔. การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ และ
หรือซ้ําซ้อน 

 ปานกลาง (Medium) หรือถ่ายโอนความเสี่ยง - 

 น้อย (Low) - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘ 



๓. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ 
การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส ผลกระทบ 
ระดับลําดับ
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง 

๑.การจัดหาพสัด ุ ๑. การจดัหาพัสดุที่ไมเ่ป็นไปอยา่งโปร่งใส 
และประหยดังบประมาณของทางราชการ 
๒. มีการเบิกพัสดุที่ใช้กับการประชุม 
อบรมมากเกินความจําเป็น 
๓. การจดัหาพัสดุเอื้อประโยชน์ใหก้ับ
ตัวเองหรือพวกพ้อง 

เพื่อให้การจัดหาพสัดภุาครัฐโดยการซื้อ จ้างเช่า 
แลกเปลีย่น หรือโดยวิธีอื่นใดให้สอดคล้องกับ
ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธปีฏิบัติและมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดาํเนินการตาม
เกณฑ์การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

๕ ๕ ๒๕ ๑ 

๒. การจดัทําโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม 

มีการเกวสัดุที่ใช้กับการประชุม อบรมมาก
เกินความจําเป็น 

เพื่อให้การจัดอบรม ศึกษาดูงานเป็นไปตาม
ระเบียบและดําเนินการตามเกณฑก์ารประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

๕ ๕ ๒๕ ๑ 

๓.การใช้ยานพาหนะ
ทางราชการ 

๑. การจดัทําแผนและการขออนุมัติใช้รถ
ราชการประจําเดือน 
๒. การควบคมุปริมาณการใช้น้ํามนัในแต่
ละเดือน 
๓. การใช้ระเบียบราชการและวินยัที่
เข้มงวดโดยผู้บริหารส่วนราชการตอ้งเป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่บุคลากร 

เพื่อให้การจัดอบรม ศึกษาดูงานเป็นไปตาม
ระเบียบและดําเนินการตามเกณฑก์ารประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

๔ ๕ ๒๐ ๒ 

๔.การเบิกค่าตอบแทน ๑. การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธ์ิ 
๒. การเบิกค่าตอบแทนทับซ้อน 

๑. การจดัทําแผนการปฏิบตัิงาน ขออนุมัติไป
ราชการเสนอขออนุมัติก่อนทุกครัง้ เพื่อกลั่นกรอง 
เช่น แผนเวชปฏิบัติ แผนงาน/โครงการต่างๆ การ
ไปราชการ เป็นต้น 
๒. การนําระเบยีบราชการใหม่ๆ มาให้ความรู้ใน
วันประชุมเสมอ 

๓ ๔ ๑๒ ๓ 

 

๘ 


