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คำนำ 

 
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้พัฒนาเครื่องมือ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในใสการดำเนินงานของหน่วยงาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 92 โรงพยาบาลแม่ทา จึงได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) เพ่ือกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุก ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ  ที่เป็นปัญหา
สำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนมากำหนด
จัดทำเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือเผยแพร่แก่บุคลากรในโรงพยาบาลแม่ทา ให้ตระหนักถึงการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริต สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตในหน่วยงาน
โรงพยาบาลแม่ทา และกระทรวงสาธารณสุขต่อไป 
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     สารบัญ 

                 หน้า 
คำนำ 
สารบัญ 
ส่วนที่ ๑ บทนำ   

 1. หลักการและเหตุผล        1 
  2. วัตถุประสงค์         5 
  3. รูปแบบ ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
  1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Risk Assessment for Conflict of Interest) 
  2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Risk Assessment for Conflict of Interest) โรงพยาบาลแม่ทา 
  3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 4. สรุปประเด็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
     ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน   

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก      
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     ส่วนที่ ๑ 
 

 

บทนำ 
1. หลักการและเหตุผล 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลย
พินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาด
ความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำ
ให้ ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่
ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจน
โอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิด ยังพบ
ผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหา
ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐ ในปัจจุบัน
เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น สะท้อนถึงปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล 
และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย 

โรงพยาบาลแม่ทา ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO                 
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์
ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบ ในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย      

พันธกิจ ในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ เหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และ
การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ 
โครงสร้างองค์กรภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากร และสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ขององค์กร 

2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
หรือ ผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/
กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลใน
การดำเนินโครงการ 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงินเช่นการบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์หรือ      
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้อง
กับขั้นตอนการดำเนินการเป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุมและการจัด
ทารายงาน เพ่ือนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 

 



4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย
หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญาการร่างสัญญาที่ไม่
ครอบคลุม การดำเนินงาน 

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัยคือ 
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากรและการ 

เปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง      
การควบคุมกำกับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 

2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
หรือสภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการพนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคล
นั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้ง
เจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลาย ไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจำกัด หรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้อง 
หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการ โดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้นขาด
การตัดสินใจที่เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติการกระทำแบบ
นี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ความ
เสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ
นำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้  นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ            
มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลแม่ทา การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้โรงพยาบาลแม่ ทา ทราบถึงความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน   ที่เกิดขึ้นและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้ 

1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ
ไม่เพียงพอ 

2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ

ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต 

และเพ่ือกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  การกระทำผิดวินัย
ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย  

 
 



2. วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด

แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
๒. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมเป็น
แบบอย่างที่ด ียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  

๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดิน แก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และประชาชน  

3. รูปแบบ ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 
รูปแบบผลประโยชน์ทับซ้อน 
การรับผลประโยชน์ (Accepting Benefits) ได้แก่ 
1. การรับของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่าต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
2. การที่บริษัทสนับสนุนการเดินทางไปประชุม สัมมนา ดูงานต่างประเทศของผู้บริหารและ

ครอบครัว 
3. การที่หน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้างสำนักงานจากบริษัทธุรกิจที่ติดต่อกับหน่วยงาน 
4. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของแถมหรือผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
5. การที่บุคคลปฏิบัติหน้าที่เอาผลประโยชน์ส่วนตัวไปพัวพันในการตัดสินใจ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อ

ตนเองและเป็นการเสียประโยชน์ของทางราชการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 2 
 

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ

ของ ความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับ
ความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความ
เสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจานวนเงิน
ที่ชัดเจนได ้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ 

4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 

2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย  
5 สูงมาก  ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง  
4 สูง  ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
3 ปานกลาง  สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม  
2 น้อย  สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง  
1 น้อยมาก  สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง  

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย
พิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของความเสี่ยง   แต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  
ลำดับ 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 ความเสี่ยงระดับต่ำ(Low Risk : L) 1-3 คะแนน 



 
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ

พิจารณา จัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น 
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
  

 
ระดับความเสี่ยง=โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆxความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 

(Likelihood x Impact) 
 

 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้

เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้ 
 ระดับความเสี่ยง  คะแนนระดับความเสี่ยง  มาตรการกำหนด  การแสดงสีสัญลักษณ์  
 

เสี่ยงสูงมาก(Extreme) 
 

15-25 คะแนน 
 

มีมาตรการลดและประเมินซ้ำ 
 

  สีแดง 
    

    

 

        
 

     หรือถ่ายโอนความเสี่ยง           
 

 

เสี่ยงสูง(High) 
 

9-14 คะแนน 
 

มีมาตรการลดความเสี่ยง 
 

            สีส้ม 
   

   

 

       
 

                
 

 

ปานกลาง (Medium) 
 

4–8 คะแนน 
 

ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการ 
 

      สีเหลือง 
  

  

 

      
 

     ควบคุมความเสี่ยง           
 

 

ต่ำ (Low) 
 

1–3 คะแนน 
 

ยอมรับความเสี่ยง 
 

สีเขียว 
 

 

 

     
 

                
 

 
ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

 
 
 



2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
  โรงพยาบาลแมท่า มีการดำเนินงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ ทับซ้อน ดังนี้ 

1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือ 

มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบต่อ

ผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

- การรับ – จ่ายเงิน 
- การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน 
- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ 
- การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 
- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ 
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
- การจัดหาพัสดุ 
- การจัดทาโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 
- การเบิกค่าตอบแทน 
- การใช้รถราชการ 

3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
- สูญเสียงบประมาณ 
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทาผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 

4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
(1) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงพยาบาลแม่ทา รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 

- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร 
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ

ซ้อนในการปฏิบัติงาน ความรู้เรื่องจิตพอเพียง ต้านทุจริต (STRONG) ให้กับเจ้าหน้าที่ 
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี 

(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงานเช่น 
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาล  

แม่ทาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

 



สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลแม่ทา ประจำปีงบประมาณ 2564 
โรงพยาบาลแมท่า กำหนดความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
2. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
3. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
4. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดใน
ตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทาให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
 
 
ลำดับ 

  
ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต 

  
โอกาส 

  
ผลกระทบ 

  ระดับ   ลำดับ  
 

         
ความเสี่ยง 

  
ความเสี่ยง  

 

                
 

   1   กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 5  5  25       (1)  
 

   2   การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 3  5  15       (2)  
 

   3   การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 3  4  12       (3)  
 

  4   การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 2  4  8       (4)  
 

 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
 

 
 

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของ
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสำคัญของความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้ 



ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ลำดับ 1  (สูงมาก= 25คะแนน) 
การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ลำดับ 2  (สูงมาก= 15คะแนน) 
การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ ลำดับ 3  (สูง= 12คะแนน) 
การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ลำดับ 4  (ปานกลาง= 8คะแนน) 

 
จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น  3 ระดับคือสูงมากสูงและ

ปานกลางโดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลแม่ทา ประจำปีงบประมาณ 2564 มีดังนี ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน              
 

                    
 

  
โอกาสและผลกระทบ 

      ระยะเวลาดำ เนินการ       
 

 

ปัจจัยท่ี 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

 ไตรมาส 
2 

 ไตรมาส 
3 

  ไตรมาส 
4 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

         
 

 จะเกิดความเสี่ยง โอกาส 
ผล ระดับ    ม.ค. 

 
ก.พ. 

 
มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

 
มิ.ย.    ก.ค. 

 
ส.ค. 

 
ก.ย.  

 กระทบ ความ        
 

      64  64  64 64 64  64   64  64  64  
 

       เสีย่ง        
 

                    
 

 1. กระบวนการจดัซื้อจัด 5 5 25 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ขา้ราชการและ               กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
 จ้างไม่เป็นไปตามระเบยีบ    บุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์และ                 
     แนวทาง การจัดซ้ือจัดจา้ง โดยวิธพีิเศษ                 
     อย่างเคร่งครัด                 
     2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหนา้ที ่                 
     ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง จัดทำ                 
     รายงานสรุปการจัดซ้ือจัดจ้างรายไตรมาส                 
     เสนอให้หัวหน้าสว่นราชการรับทราบทุกไตรมาส                 
     3. ควบคุม กำกับดูแลให้เจา้หน้าที ่                 
     ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากร                 
     กับการจัดซ้ือจัดจ้าง รับรองถึงความ                 
     ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธก์ับผู้เสนองาน                 
     จัดซื้อจัดจ้าง                 
     4. ควบคุม กำกับดูแลใหข้้าราชการและ                 
     บุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซ้ือ                 
     จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด                 
 2. การใช้อำนาจหน้าที ่ 3 5 15 1. ควบคุม กำกับดูแลใหข้้าราชการแก้ไขปัญหา 

แก้ไข ปัญหาการทุจริตของโรงพยาบาลอย่าง
เคร่งครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ 
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ 
เร่ืองการรับของขวัญ สินนำ้ใจ อย่างเคร่งครัด 
3. ควบคุม กำกับดูแลใหข้้าราชการ และ 
บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน 
โรงพยาบาลแม่ทา 

              กลุ่มงานการเจา้หน้าที ่  

 

เรียกรับผลประโยชน์/การให้
และการรบัของขวญั 
สินน้ำใจเพื่อหวัง
ความก้าวหน้า                    

                     
                     
 

 
                   

                    
                     
                     

 



                   
 

                   
 

 
โอกาสและผลกระทบ 

      ระยะเวลาดำเนินการ       
 

ปัจจัยท่ี 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

 

ไตรมาส 2 

 

ไตรมาส 3 

  ไตรมาส 
4 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

        
 

จะเกิดความเสี่ยง โอกาส 
ผล ระดับ 

ม.ค. 
 

ก.พ. 
 มี.ค

. เม.ย. พ.ค. 
 
มิ.ย.    ก.ค. 

 
ส.ค. 

 
ก.ย. 

 

กระทบ ความ 
       

 

   

64 

 

64 

 6
4 64 64 

 

64   64 

 

64 

 

64 

 
 

   เสี่ยง        
 

                   
 

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ 3 4 12 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และ               กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
ที่ไม่ถูกต้องตามระเบยีบ    บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่าย                 

    การเงินและการคลัง อยา่งเคร่งครัด                 
    2. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ และ                 
    บุคลากรให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์                 
    การปฏิบัติเกีย่วกับขอ้ร้องเรียน กา                 
    การปฏิบัตหิน้าที่และการประพฤติม ิ                 
    อย่างเคร่งครัด                 
4. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวก 2 4 8 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ แ               กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
พ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง    บุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกีย่วกับความ                 

    โปร่งใสการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม                 
    เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด                 
    2. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศ                 
    หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน                 
    การละเว้นการปฏิบัตหิน้าที่และการ                 
    ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัต ิ                 
    3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และ                 
    บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน ์                 
    4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด่าเนิน                 
    ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤต                 
    มิชอบให้ครอบคลุม และทัว่ถึงมากยิ่งขึ้น                 
    ร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในดำเนนิการ                 
    สร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจ                 
    การทุจริตทุกรูปแบบ                 

 
 



4. สรุปประเด็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลแม่ทา ประจำปีงบประมาณ 2563 

4.1 ความเสี่ยงด้านพัสดุ 
 

 
ประเภทความเสี่ยง 

 
ปัจจัยความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ คะแนน

ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยงที่

ยอมรับได้ 

วิธีบริหาร
ความเสี่ยง 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ด้านพสัด ุ กระบวนการจัดซื้อจัดจา้งไม่
เป็นไปตามระเบยีบ 

1 1 2 ต่ำ 8 ใช้การควบคุม ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัติงานพสัดุ เข้ารับ
การอบรม เรื่องระเบียบ วิธีปฏบิัติที่
เก่ียวข้องกับงานพัสด ุ
 

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

ด้านพสัด ุ การเอ้ือประโยชน์ต่อพวก
พ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 

1 1 1 ต่ำ 8 ใช้การควบคุม ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัติงานพสัดุ เข้ารับ
การอบรม เรื่องระเบียบ วิธีปฏบิัติที่
เก่ียวข้องกับงานพัสด ุ
 

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

ด้านพสัด ุ การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน ์

1 2 2 ต่ำ 8 ใช้การควบคุม ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้ารับการอบรม
เก่ียวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เร่ือง
การรับของขวัญ สินนำ้ใจ มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของ
โรงพยาบาล 
 

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2 ความเสี่ยงด้านการเงิน 

 

 
ประเภทความเสี่ยง 

 
ปัจจัยความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ คะแนน

ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยงที่

ยอมรับได้ 

วิธีบริหาร
ความเสี่ยง 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ด้านการเงิน ระเบียบการยืมเงินและการ
ติดตามเงินยืม 

4 2 8 ปาน
กลาง 

8 ใช้การควบคุม 1.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินยืม 
2.จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยมื
ประจำเดือน เพื่อจัดทำเอกสารติดตาม
ลูกหนี้เงินยืม 
 

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

ด้านการเงิน กลุ่มงานจดัทำแผนการเงิน
การคลัง ไม่ตรงตามนโยบาย
การบริหารการเงินการคลัง 

1 2 2 ต่ำ 8 ใช้การควบคุม 1.จัดทำนโยบายในการจัดทำแผนการ
เงินการคลัง แจ้งหัวหน้ากลุ่มงานแต่ละ
กลุ่มงานให้รับทราบและปฏิบตัติาม
นโยบายที่ให้ไว้อยา่งเคร่งครัด 
 

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


