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เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีแจงใหทราบ 
1.1 คําสั่งโรงพยาบาลรองกวาง ท่ี 025/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประมวลจริยธรรม

เก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน โรงพยาบาลรองกวาง ซ่ึงมีผลตอเนื่องถึงปงบประมาณ 
2564 

     ประธานคณะกรรมการ กลาววา ตามท่ีไดมีคําสั่งโรงพยาบาลรองกวาง ท่ี 025/2563 เรื่อง 
แตงต้ังคณะกรรมการประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน ซ่ึงมีหนาท่ี
ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนและจัดทํารายงานบท
วิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน ดําเนินการใหเปนไป
ตามเกณฑหรือเง่ือนไขตามประเด็นคําถาม EB19 EB20 และ EB21 ในการตอบแบบสํารวจใชหลักฐานเชิง
ประจักษ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) สําหรับผูตรวจประเมิน
แบบสํารวจใชหลักฐานเชิงประจักษระดับเขตสุขภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไวนั้น จึงเสนอท่ี
ประชุมเพ่ือทราบ 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 



วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
 -ไมมี- 
 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
 -ไมมี- 
 
วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 4.1 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
      ประธานคณะกรรมการ กลาววา ตามท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ได
กําหนดการตรวจประเมินหลักฐานตามแบบสํารวจ ใชหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-Based Integrity and 
Transparency Assessment: EBIT) สําหรับผูตรวจประเมินแบบสํารวจใชหลักฐานเชิงประจักษระดับเขต
สุขภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขณะนี้อยูระหวางการท่ีหนวยงานท่ีรับการประเมินจัดสงแบบ
สํารวจหลักฐานเชิงประจักษ EBIT รอบท่ี 2 ภายในวันท่ี 15 มีนาคม 2564 โดยนําเอกสารหลักฐานตางๆสง
ทางระบบ MITAS จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
      มติท่ีประชุม  รับทราบ 

4.2 คําอธิบายแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ โดยศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

    ประธานกรรมการ กลาววา ตามท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได
กําหนดคําอธิบายแบบประเมินตนเองจากขอเท็จจริงท่ีสามารถตรวจสอบไดจากเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ
ตามแบบสํารวจใชหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment: 
EBIT) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 256 มีประเด็นดังนี้ 
      EB19 หนวยงานมีการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน 
      EB20 หนวยงานมีการจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน โดยการกําหนดมาตรการ 
และวางระบบเพ่ือจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนของหนวยงาน 
      EB21 หนวยงานมีการอบรมใหความรูภายในหนวยงาน เรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอน  
      นําเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
      มติท่ีประชุม รับทราบ 
วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 5.1 พิจารณาวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
      ประธานกรรมการ เสนอท่ีประชุมพิจารณาวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของ
โรงพยาบาลรองกวาง ท้ังนี้ ฝายเลขานุการไดจัดทํา(ราง)การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจ
เกิดผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลรองกวางโดยท่ีประชุมไดรวมกันวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน ซ่ึงมีปจจัยเสี่ยงของแนวทางการจัดการ ดังนี้ 
 1.การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
  1.1 กระบวนงานท่ีเก่ียวของกับการใชเงิน และมีชองทางท่ีจะทําประโยชนใหแกตนเองและ
พวกพอง 



  1.2 กระบวนงานท่ีเก่ียวของกับการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี ซ่ึงมีโอกาสใชอยางไม
เหมาะสม คือ มีการเอ้ือประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพอง การกีดกัน การสรางอุปสรรค 
  1.3 กระบวนงานท่ีมีชองทางเรียกรองหรือรับผลประโยชนจากผูท่ีมีสวนเก่ียวของ ซ่ึงสงผล
ทางลบตอผูอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 2. โดยมีกระบวนงานท่ีเขาขายมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
  2.1 การรับ – จายเงิน 
  2.2 การบันทึกบัญชีรับ – จาย /การจัดทําบัญชีทางการเงิน 
  2.3 การจัดซ้ือจัดจาง และการจางบริการ 
  2.4 การกําหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ การกําหนดคุณสมบัติผูท่ีจะเขาประมูลหรือขาย
สินคา 
  2.5 การตรวจรับวัสดุ  ครุภัณฑ 
  2.6 การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีไมเปนไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง 
  2.7 การคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ 
  2.8 การจัดหาพัสดุ 
  2.9 การจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
  2.10 การเบิกจายคาตอบแทน 
  2.11 การใชรถราชการ 
 3. ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากไมมีการปองกันท่ีเหมาะสม 
  3.1 สูญเสียงบประมาณ 
  3.2 เปดชองทางใหเจาหนาท่ีใชอํานาจหนาท่ีทําใหผูปฏิบัติใชอากาสกระทําผิดในทางมิชอบ
ดวยหนาท่ี 
  3.3 เสียชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของหนวยงาน 
 4. แนวทางการปองกันความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
  4.1 การเสริมสรางจิตสํานึกใหบุคลากรของโรงพยาบาลรองกวาง ไมทนตอการทุจริตทุก
รูปแบบ เชน 
   4.1.1 การสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงพยาบาลรองกวาง 
   4.1.2 เผยแพรคานิยมสรางสรรคใหแกเจาหนาท่ี 
   4.1.3 จัดโครงการอบรมดานคุณธรรม จริยธรรมใหกับเจาหนาท่ี 
   4.1.4 การสงเสริมใหผูบังคับบัญชา เปนตัวอยางท่ีดี 
  4.2 การปองกันเหตุการณหรือพฤติกรรมท่ีอาจเปนภัยตอหนวยงาน เชน 
   4.2.1 การแจงเวียนหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปรงใสและเปนธรรม 
   4.2.2 การเผยแพรหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด 
   4.2.3 การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรโรงพยาบาลรองกวางอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 
   4.2.4 จัดชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สรุปผลการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน โรงพยาบาลรองกวาง ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 



โรงพยาบาลรองกวาง กําหนดความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน จํานวน 4 ประเด็น
หลัก  ดังนี้ 

1. กระบวนการจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ
2. การเบิกจายงบประมาณท่ีไมถูกตองตามระเบียบ
3. การเอ้ือประโยชนพวกพองในการจัดซ้ือจัดจาง
4. การใชอํานาจหนาท่ีเรียกรับผลประโยชน

เม่ือพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ และความรุนแรงของผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยง
แลว จึงนําผลท่ีไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงตอ
กิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวา กอใหเกิดระดับความเสี่ยงในระดับใด ซ่ึงจะทําใหทราบวามีความเสี่ยงใด
เปนความเสี่ยงสูงสุดท่ีจะตองบริหารจัดการกอน 
ลําดับ ปจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

ความเสี่ยง 
ลําดับ 

ความเสี่ยง 
1 กระบวนการจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ 5 5 25 1 
2 การเบิกจายงบประมาณท่ีไมถูกตองตามระเบียบ 3 4 12 2 
3 การเอ้ือประโยชนพวกพองในการจัดซ้ือจัดจาง 3 3 9 3 
4 การใชอํานาจหนาท่ีเรียกรับผลประโยชน 2 4 8 4 

ผลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

ผลการวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง 
กระบวนการจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ ลําดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน) 
การเบิกจายงบประมาณท่ีไมถูกตองตามระเบียบ ลําดับ 2 (สูง = 12 คะแนน) 
การเอ้ือประโยชนพวกพองในการจัดซ้ือจัดจาง ลําดับ 3 (ปานกลาง = 9 คะแนน) 
การใชอํานาจหนาท่ีเรียกรับผลประโยชน ลําดับ 4 (ปานกลาง = 8 คะแนน) 

จากตารางวิเคราะหความเสี่ยงสามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเปน 3 ระดับ คือ สูงมาก สูง และ
ปานกลาง โดยสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน 
ทับซอน โรงพยาบาลรองกวาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกําหนด ปจจัยความเสี่ยง 
เสี่ยงสูงมาก จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง มี

มาตรการลด และประเมินซํ้า หรือ
ถายโอนความเสี่ยง 

1.กระบวนการจัดซ้ือจัดจางไม
เปนไปตามระเบียบ 

เสี่ยงสูง จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง 1.การเบิกจายงบประมาณท่ีไม



และมีมาตรการลดความเสี่ ย ง 
เพ่ือใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

ถูกตองตามระเบียบ 

ปานกลาง ยอมรับความเสี่ยง แตมีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง 

1.การเอ้ือประโยชนพวกพองใน
การจัดซ้ือจัดจาง 
2.การใช อํานาจหนา ท่ี เรียกรับ
ผลประโยชน 

ขอเสนอแนะแนวทางเพ่ือควบคุมหรือลดความเสี่ยงการเกิดผลประโยชนทับซอนของหนวยงาน 
จากผลการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนของหนวยงานขางตน คณะทํางานได

พิจารณาแนวทางในการควบคุมหรือลดความเสี่ยงการเกิดผลประโยชนทับซอน ในแตละประเด็น ดังนี้ 
1. มาตรการปองกันกรณีการดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง

1.1 กรณีจัดซ้ือจัดจางโดยวงเงินเล็กนอยท่ีดําเนินการไดโดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการ ให
เจาหนาท่ีพัสดุพิจารณาหาคูเทียบในรายงานท่ีจะดําเนินการจัดซ้ือจัดจางและเลือกรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด 

1.2 กรณีจัดซ้ือจัดจางโดยคณะกรรมการฯ กรณีทราบผูยื่นขอเสนอ หรือคูสัญญาลวงหนา
ตองไมแตงตั้งผูมีสวนไดเสียเปนผูดําเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวของกับผูยื่นขอเสนอ หรือคูสัญญานั้น 

1.3 กรณีแตงตั้งประธานกรรมการ  และ/หรือกรรมการไวแลว หากทราบวาผูยื่นขอเสนอ
หรือคูสัญญาเปนผูสีสวนไดเสียกับประธานกรรมการหรือกรรมการคนหนึ่งคนใด ใหดําเนินการดังนี้ 

1.3.1 รายงานการมีสวนไดเสียนั้นใหหัวหนาสวนราชการ หรือประธานกรรมการ
ทราบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม/จําเปนในการทบทวนองคประกอบของคณะกรรมการ 

1.3.2 หามมิใหเขารวมประชุมหรือมีมติในเรื่องท่ีเก่ียวของกับผูยื่นขอเสนอ หรือ
คูสัญญานั้น หรือกรณีจําเปนตองมีการชี้แจงในบางเรื่อง เม่ือไดชี้แจงและตอบขอซักถามแลวจะตองออกจากท่ี
ประชุม 

1.4 หากพบวามีการกระทําผิด ตองดําเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอยางเครงครัด 

2. มาตรการปองกันกรณีการรับของขวัญ ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด
2.1 ผูบริหาร ผูบังคับบัญชาทุกระดับ ตองตระหนักและใหความสําคัญ รวมท้ังกํากับ

ตรวจสอบ ติดตาม มิใหผูใตบังคับบัญชากระทําการใด ๆ ในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด เพ่ือปองกัน
ความเสี่ยงอันเกิดจากผลประโยชนทับซอน 

2.2 ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ และบุคคลโรงพยาบาลรองกวาง ตามคู มือ
ผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลรองกวาง 

2.3 กรณีเจาหนาท่ีในโรงพยาบาลรองกวาง ถูกเรียกรับผลประโยชน   และ/หรือรูเห็นการ
เรียกรับผลประโยชนของผูหนึ่งผูใดในโรงพยาบาลรองกวาง ใหดําเนินการตามประมวลจริยธรรม โดยตอง
รายงานเหตุการณพรอมพยานหลักฐาน (ถามี) ตอหัวหนาสวนราชการ และหรือคณะกรรมการจริยธรรมโดย
พลัน 

2.4 หากพบวามีการกระทําผิด ตองดําเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอยางเครงครัด 
3. มาตรการปองกันกรณีการเบิกคาตอบแทนท่ีไมถูกตองตามระเบียบ







รูปถายแสดงการประชุมวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับผละประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลรองกวาง 
วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2564 เวลา 13.30 น. 
ณ หองประชุมแมถาง โรงพยาบาลรองกวาง 





รายงานผลการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 

ของโรงพยาบาลรองกวาง จังหวัดแพร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จัดทําโดย 

คณะกรรมการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 

โรงพยาบาลรองกวาง จังหวัดแพร 



คํานํา 

 ปญหาการทุจริตคอรัปชั่น เปนปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยมาอยางชานาน และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน           

ก็กอใหเกิดความเสียหายอยางมหาศาล ซ่ึงโรงพยาบาลรองกวางพิจารณาแลว พบวาการทุจริตคอรัปชั่นนั้น

สามารถปองกันได หากไดมีการพิจารณาถึงชองวางหรือความเสี่ยงท่ีจะกอใหเกิดผลประโยชน    ทับซอนในการ

ดําเนินงานนั้นๆและไดมีการกําหนดมาตรการเพ่ือปดชองวางหรือความเสี่ยงท่ีพบเสีย  

 โรงพยาบาลรองกวาง จึงไดดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด

ผลประโยชนทับซอนข้ึน ตามมาตรฐานCOSO2013 (1The Committee of Sponsoring Organizations of 

the Treadway Commission) เพ่ือวิเคราะหหาความเสี่ยงในแตละกระบวนงานของโรงพยาบาลรองกวาง ท่ี

อาจจะกอใหเกิดผลประโยชนทับซอน โดยคัดเลือกเฉพาะกระบวนงานท่ีมีความเสี่ยงสูง   แลวนํามาประมวลผล

เพ่ือพิจารณากําหนดมาตรการสําคัญในการปองกันการทุจริตในการทํางาน และเพ่ือใหเกิดการบริหารงานท่ี

โปรงใส ตรวจสอบได   

  

 

                                            คณะกรรมการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน                                         
                                                                                        โรงพยาบาลรองกวาง จังหวัดแพร 

                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

  หนา 
คํานํา   
สารบัญ   
บทท่ี 1 บทนํา  
 1. ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 1 
 2. วัตถุประสงค 1 
บทท่ี 2 แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

ผลประโยชนทับซอน 

 

 2.1 ความหมายของผลประโยชนทับซอน 2 - 3 

 2.2 รูปแบบของการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม                          3 

 2.3 การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 3 - 5 

บทท่ี 3 การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 
ของโรงพยาบาลรองกวาง 

 

 3.1 การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริตหรือ 
ท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

6 

 3.2 การพิจารณากระบวนงานท่ีเขาขายมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริตหรือ 
ท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

6 

 3.3 ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากไมมีการปองกันท่ีเหมาะสม 6 
 3.4 แนวทางการปองความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

ท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
6 

บทท่ี 4  ผลการวิเคราะหความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 
โรงพยาบาลรองกวาง 

8 - 9 

บทท่ี 5 การจัดการความเส่ียงปองกันผลประโยชนทับซอนของ 
โรงพยาบาลรองกวาง 

 

 5.1 มาตรการปองกันกรณีการดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจดัจาง 
ท่ีไมเปนไปตามระเบียบ และเอ้ือประโยชนแกพวกพอง 

10 

 5.2 มาตรการปองกันกรณีการรับสินบน หรือประโยชนอ่ืนใด 10 
 5.3 มาตรการปองกันกรณีการเบิกคาตอบแทนท่ีไมถูกตองตามระเบียบ 10 
 

 

 

 

 

 



- 1 - 

บทที่ 1 
บทนํา 

 

1. ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

  ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม (Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันท่ีเปนบอเกิดของ
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงข้ึน และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและ     
เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ เพราะการมีผลประโยชนทับซอนเปนการแสวงหาประโยชนสวนบุคคล   
โดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ีไปแทรกแซง การใชดุลยพินิจ          
ในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาท่ีของรัฐ จนทําใหเกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีสาธารณะ 
ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของสวนรวม 
และทําใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชนท่ีสูญเสียไป            
อาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคาอ่ืน ๆ 
ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีหนวยงานตอง
ดําเนินการปองกันมิใหเกิดผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน โดยกลวิธีจัดการกับเรื่องนี้ก็คือ การบริหาร          
ความเสี่ยง (Risk Management) ซ่ึงเปนกลวิธีท่ีเปนเหตุผลท่ีนํามาใชในการบงชี้ วิเคราะห ประเมิน จัดการ 
ติดตาม และสื่อสารความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมของหนวยงาน หรือกระบวนการดําเนินงานของหนวยงาน 
เพ่ีอชวยใหหนวยงานลดชองวางท่ีจะนําพาใหเกิดการทุจริตคอรัปชั่นและลดอัตราความสูญเสียใหเหลือนอย
ท่ีสุด ซ่ึงจะมีผลโดยตรงตอประสิทธิภาพการบริหาร และผลไดผลเสียขององคการ 
                   โรงพยาบาลรองกวาง ไดตระหนักถึงปญหาของการทุจริตคอรัปชั่นท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย 
โดยเฉพาะในการบริหารงานราชการท่ีดีนั้น ตองปราศจากการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ฉะนั้น เพ่ือใหเกิดการ
ทํางานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบได โรงพยาบาลรองกวาง จึงไดดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนในหนวยงานข้ึน ภายใตมาตรฐาน COSO 2013 (The Committee 
of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)           โดยรายงานฉบับนี้ จะเปนการ
วิเคราะหกระบวนงานท่ีมีความเสี่ยงสูงท่ีสุด จํานวน 4 กระบวนงานเทานั้น  

2. วัตถุประสงค 

 1.เพ่ือศึกษาแนวคิดและรูปแบบของผลประโยชนทับซอน  

 2.เพ่ือศึกษาแนวคิดและวิธีการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการทํางาน 

 3.เพ่ือใหทราบถึงกระบวนงานท่ีมีความเสี่ยงสูงในการเกิดผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลรอง
กวาง 
 4.เพ่ือใหไดขอเสนอแนะและแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนในขอ 3. 
 5.เพ่ือแสดงความมุงม่ันในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล และแสดงเจตจํานงสุจริตในการ

บริหารราชการของโรงพยาบาลรองกวาง 

 6.เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ีของโรงพยาบาลรองกวาง ไมให

เกิดการแสวงหาผลประโยชนสวนตัวโดยอาศัยตําแหนงหนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย  
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บทที่ 2 
แนวคิดทฤษฎทีี่เกี่ยวของ 

ผลประโยชนทับซอน 
2.1 ความหมายของผลประโยชนทับซอน 
 ผลประโยชนทับซอน หรือการขัดกันของผลประโยชน (conflict of interest) คือ สถานการณท่ีบุคคล

ผูดํารงตําแหนงอันเปนท่ีไววางใจ ( เชน ทนายความ นักการเมือง ผูบริหาร หรือ ผูอํานวยการของบริษัทเอกชน 

หรือ หนวยงานรัฐ) เกิดความขัดแยงข้ึนระหวางผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนทางวิชาชีพ (professional 

interests) อันสงผลใหเกิดปญหาท่ีเขาไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเปนกลาง/ไมลําเอียง ผลประโยชน         

ทับซอนท่ีเกิดข้ึนอาจสงผลใหเกิดความไมไววางใจท่ีมีตอบุคคลผูนั้นวาเขาจะสามารถปฏิบัติงานตามตําแหนง   

ใหอยูในครรลองของคุณธรรมจริยธรรมไดมากนอยเพียงใด 

 ภาษาไทยใชอยู 3 อยาง คือ 

  1. ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม    
  2. ผลประโยชนทับซอน   
  3. ผลประโยชนขัดกัน  
 ผลประโยชนทับซอน ความหมายของ สํานักงาน ก.พ. สถานการณหรือการกระทําของบุคคล             
(ไมวาจะเปนนักการเมือง ขาราชการ พนักงานบริษัท ผูบริหาร) มีผลประโยชน สวนตนเขามาเก่ียวของ               
จนสงผลกระทบตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงนั้น การกระทํา ดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัว
หรือไมรูตัวท้ังเจตนาหรือไมเจตนา หรือ บางเรื่อง เปนการปฏิบัติสืบตอกันมา จนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิด        
แตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชน
สาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 

 แนวคิดของวิชาการ ใหความหมายของผลประโยชนทับซอนไว 4 ประการ ดังนี ้
  1. ความหมายอยางกวางหมายรวมถึงการปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาท่ีท่ีรับผิดชอบอยาง 
ตอหนวยงานหรือองคการหรือตอสวนรวมแตดําเนินการตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงผลประโยชน               
ของตนเอง ครอบครัว และเพ่ือนฝูง  

  2.ผลประโยชน ทับซอนสามารถเ กิด ข้ึนได ท้ั ง ในหน วยงาน  ภาครัฐ  องคกรธุ ร กิจ 
สถาบันการศึกษา องคกรพัฒนาเอกชน และองคกรวิชาชีพตางๆ โดยสมารถเกิดข้ึนไดท้ังในระดับนโยบาย            
ของชาติ หนวยงานราชการ และองคกรในระดับทองถ่ิน ดังนั้น ผลประโยชนทับซอนจึงมีมูลคาความเสียหาย
ตั้งแตไมก่ีรอยบาทไปจนถึงนับหม่ืนลานบาท และในบางกรณีความเสียหายก็มิไดปรากฏออกมาในรูปของท่ีเปน
วัตถุแตยังรวมถึงผลประโยชนมิใชวัตถุอีกดวย 

  3. ผลประโยชนทับซอนมิไดจํากัดเฉพาะผลประโยชนของบุคคลเทานั้น แตยังรวมถึงการมี
อคติในการตัดสินใจหรือดําเนินการอันมุงตอบสนองตอผลประโยชนของหนวยงานอีกหนวยงานหนึ่งดวย เชน 
การท่ีบุคคลดํารงตําแหนงซอนกันในสองหนวยงาน อันกอใหเกิดการทําบทบาทท่ีขัดแยงกัน และมีการใช
อํานาจหนาท่ีของหนวยงานหนึ่งไปรับใชผลประโยชนของอีกหนวยงานหนึ่ง 

  4. “การฉอราษฎรบังหลวง”และ“การคอรรัปชั่นเชิงนโยบาย” (Policy Corruption)               
ตางก็เปน รูปแบบหนึ่งของผลประโยชนทับซอน เนื่องจากท้ังสอง รูปแบบตางเปนการใชตําแหนงหนาท่ีสําหรับ
มุงตอบสนอง ตอผลประโยชนสวนตัวและ/หรือพรรคพวก 
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 กลาวโดยสรุปแลว เม่ือผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวมขัดกัน เจาหนาท่ีของรัฐ                

มีหนาท่ีรักษาผลประโยชนสวนรวม ดังนั้น การปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีจะตองไมมีผลประโยชนสวนตัว           

เขามาเก่ียวของอยางสิ้นเชิง1
 

 

2.2 รูปแบบของการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม 
 การขัดกันระหวางประโยชน สวนบุคคลและประโยชน สวนรวมมี ไดหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูเฉพาะ
ในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมไดอยูในรูปแบบของ ตัวเงินหรือ
ทรัพยสินดวย ท้ังนี้ John Langford และ Kenneth Kernaghan ไดจําแนกรูปแบบของการขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบคุคลและประโยชนสวนรวม ออกเปน 7 รูปแบบ คือ  
  1. การรับผลประโยชนตางๆ และผลจากการรับผลประโยชนนั้นสงผลตอการตัดสินใจในการ 
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี 
  2. การทําธุรกิจกับตัวเองหรือเปนคูสัญญา 
  3. การททํางานหลังจากออกจากตําแหนงสาธารณะหรือหลังเกษียณ โดยใชอิทธิพลหรือ
ความสัมพันธจากท่ีเคยดํารงตําแหนงในหนวยงานนั้นหาประโยชนจากหนวยงาน 
  4. การทํางานพิเศษโดยอาศัยตําแหนงหนาท่ีราชการสรางความนาเชื่อถือ 
  5. การรูขอมูลภายในแลวนําขอมูลไปหาประโยชนใหกับตนเองหรือผูอ่ืน 
  6. การใชบุคลากรหรือทรัพยสินของหนวยงานเพ่ือประโยชนสวนตน 
  7. การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชนทางการเมือง 
 ท้ังนี้ เม่ือพิจารณา “รางพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวน
บุคคลกับประโยชนสวนรวม พ.ศ.....” ทําใหมีรูปแบบเพ่ิมเติมจากท่ีกลาวมาแลวขางตนอีก 2 กรณี คือ 
  8. การใชตําแหนงหนาท่ีแสวงหาประโยชนแกเครือญาติหรือพวกพอง (Nepotism) 
  9. การใชอิทธิพลเขาไปมีผลตอการตัดสินใจของเจาหนาท่ีรัฐ หรือหนวยงานของรัฐอ่ืน 
 ดังนั้น การดําเนินการเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนภายในหนวยงานจึงเปนมาตรการสําคัญ            
อยางหนึ่งท่ีจะชวยสงเสริมใหหนวยงานสามารถปองกันการทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยหนวยงานจะตอง
มีการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการดําเนินงานของหนวยงานหรือการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีท่ีอาจจะเกิด 
ผลประโยชนทับซอน ตลอดจนถึงจะตองมีการสรางระบบเพ่ือปองกันเรื่องผลประโยชนทับซอนหรือการขัดกัน
ของผลประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม 
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3.3 ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากไมมีการปองกันท่ีเหมาะสม 
 3.3.1 สูญเสียงบประมาณ 
 3.3.2 เปดชองทางใหเจาหนาท่ีใชอํานาจหนาทําใหผูปฏิบัติใชโอกาสกระทําผิดในทางมิชอบดวยหนาท่ี 
 3.3.3 เสียชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของหนวยงาน 

3.4 แนวทางการปองความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
 3.4.1 การเสริมสรางจิตสํานึกใหบุคลากรของโรงพยาบาลรองกวางตอตานการทุจริต   ทุกรูปแบบ 
เชน 
  1. การสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสขุ (MOPH Code of Conduct) 
  2. เผยแพรคานิยมสรางสรรคใหแกเจาหนาท่ี 
  3. จัดโครงการฝกอบรมดานคุณธรรมจริยธรรมใหกับเจาหนาท่ี 
  4. การสงเสริมใหผูบังคับบัญชาเปนตัวอยางท่ีดี 
 3.4.2 การปองกันเหตุการณหรือพฤติกรรมท่ีอาจเปนภัยตอหนวยงาน เชน 
  1. การแจงเวียนหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปรงใสและเปนธรรม 
  2. การเผยแพรหลักเกณฑการรับทรพัยสินหรือประโยชนอ่ืนใด 
  3. การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาล
รองกวางอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 
  4. จัดชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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2.3 การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบ
ของความเสี่ยงตาง  ๆเพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห และจัดลําดับความเสี่ยง  
โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยง ดานผลประโยชนทับซอน ไดแก 
ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง 
ท้ังนี้ กําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณนา ท่ีไมสามารถระบุเปนตัวเลข หรือจํานวนเงิน
ท่ีชัดเจนได 

เกณฑระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเปนประจํา 

4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบอยครั้ง 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 

2 นอย มีโอกาสเกิดข้ึนนอยครั้ง 

1 นอยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 

เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ท่ีสงผลกระทบดานการดําเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ ความรุนแรง คําอธิบาย 

5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรงและถูกดําเนินคดีอาญา 

4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรงและถูกดําเนินคดีอาญา 

3 ปานกลาง ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรงและถูกดําเนินคดีอาญา  

2 นอย ถูกลงโทษตามมาตรการทางปกครอง 

1 นอยมาก ถูกลงโทษตามมาตรการทางปกครอง  

   
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก
ผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)            
ของความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กําหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังนี้ 
ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 

ลําดับ ระดับความเส่ียง ชวงคะแนน 

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 
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ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ท่ีไดจากการพิจารณา 
จัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 

 
 

  

 
ซ่ึงจัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพ้ืนท่ีเปน 4 สวน (4 Quadrant) ใชเกณฑในการ

จัดแบงดังนี้ 

ระดับความเส่ียง คะแนนระดับความเส่ียง มาตรการกําหนด การแสดงสีสัญลักษณ 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซํ้า 

หรือถายโอนความเสี่ยง 

สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีสม 

ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแตมีมาตรการ

ควบคุมความเสี่ยง 

สีเหลือง 

ต่ํา (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว       

 
ตารางระดับของความเส่ียง (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 
 
  โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 
 

 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตาง ๆ 

  (Likelihood x Impact) 
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บทที่ 3 

การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลรองกวาง 

 
3.1 การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเส่ียงตอการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
 จากการพิจารณาของคณะกรรมการวิเคราะหความเสี่ยง โรงพยาบาลรองกวาง พบวากระบวนงานท่ีมี
โอกาสเสี่ยงตอการทุจริตหรือเสี่ยงตอการเกิดผลประโยชนทับซอนในโรงพยาบาลรองกวาง มีดังนี้ 
 3.1.1 กระบวนงานท่ีเก่ียวของกับการใชเงินและมีชองทางท่ีจะทําประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง 
 3.1.2 กระบวนงานท่ีเก่ียวของกับการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีซ่ึงมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสม 
กลาวคือ มีการเอ้ือประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพองการกีดกันการสรางอุปสรรค 
 3.1.3 กระบวนงานท่ีมีชองทางเรียกรองหรือรับผลประโยชนจากผูท่ีมีสวนเก่ียวของซ่ึงสงผลทางลบ 
ตอผูอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

3.2 การพิจารณากระบวนงานท่ีเขาขายมีโอกาสเส่ียงตอการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
 3.2.1 การรับ – จายเงิน 
 3.2.2 การบันทึกบัญชีรับ – จาย / การจัดทําบัญชีทางการเงิน 
 3.2.3 การเบิกคาตอบแทน 
 3.2.4 การจัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 

 3.2.5 การคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ 

 3.2.6 การใชรถราชการ 

 3.2.7 การจัดหาพัสด ุ

 3.2.8  การกําหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑการกําหนดคุณสมบัติผูท่ีจะเขาประมูลหรือขายสินคา 

 3.2.9 การจัดซ้ือจัดจางและการจางบริการ 

 3.2.10 การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีไมเปนไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง 

 3.2.11 การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหความเส่ียงที่เกี่ยวกบัผลประโยชนทบัซอนโรงพยาบาลรองกวาง 
ประจําปพ.ศ. 2563  

 
 จากการวิเคราะหกระบวนงานท่ีมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
คณะกรรมการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน โรงพยาบาลรองกวาง ไดพิจารณากําหนด
กระบวนงานท่ีมีความเสี่ยงสูงท่ีสุดท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน จํานวน 4 ประเด็นหลกัดังนี ้ 
  1. กระบวนการจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ 
  2. การใชอํานาจหนาท่ีเรียกรับผลประโยชน 
  3. การเบิกจายงบประมาณท่ีไมถูกตองตามระเบียบ (ท้ังในสวนของผูขอเบิกและเจาหนาท่ีผูเบิก) 
  4. การเอ้ือประโยชนตอพวกพองในการจัดซ้ือจัดจาง 

 โดยเม่ือพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว จึงนําผลท่ีไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบหรือความรุนแรงของความเสี่ยงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวา กอใหเกิดระดับของ
ความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซ่ึงจะทําใหทราบวามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดท่ีจะตองบริหาร
จัดการกอน 

ลําดับ ปจจัยความเส่ียงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเส่ียง 
ลําดับ 

ความเส่ียง 
1 กระบวนการจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ 3 5 15 (1) 
2 การใชอํานาจหนาท่ีเรียกรับผลประโยชน 2 5 10 (2) 
3 การเอ้ือประโยชนตอพวกพองในการจัดซ้ือจัดจาง 2 5 10 (3) 
4 การเบิกจายงบประมาณท่ีไมถูกตองตามระเบียบ 

(ท้ังในสวนของผูขอเบิกและเจาหนาท่ีผูเบิก) 
2 4 8 (4) 

แผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) 
  

5      

4      

3     (1) 

2    (4) (2),(3) 

1      

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ท่ีไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง
ดานผลประโยชนทับซอนขางตน สามารถสรุปผลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของ             
ความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลรองกวางไดดังนี้ 

ผลการวิเคราะหความเส่ียงและจัดลําดับความสําคัญของความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 

ผลการวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน จัดลําดับความสําคัญของความเส่ียง 

กระบวนการจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ ลําดับ 1 (สูงมาก = 15 คะแนน) 

การใชอํานาจหนาท่ีเรียกรับผลประโยชน ลําดับ 2 (สูง = 10 คะแนน) 

การเอ้ือประโยชนตอพวกพองในการจัดซ้ือจัดจาง ลําดับ 3 (สูง = 10 คะแนน) 

การเบิกจายงบประมาณท่ีไมถูกตองตามระเบียบ 

(ท้ังในสวนของผูขอเบิกและเจาหนาท่ีผูเบิก) 

ลําดับ 4 (ปานกลาง = 8 คะแนน) 

 จากตารางวิเคราะหความเสี่ยงขางตน สามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเปน 3 ระดับ คือ สูงมาก 
สูงและปานกลาง โดยสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน
ทับซอนโรงพยาบาลรองกวาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ไดดังนี้ 

ระดับความเส่ียง มาตรการกําหนด ปจจัยความเส่ียง 

เสี่ยงสูงมาก 
(Extreme) 

จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง
โดยมีมาตรการกําจัดความเสี่ยง
ไมใหเกิดข้ึนอีก ไมวาจะเปน
ผูปฏิบัติงาน ระบบตรวจสอบ   
ผูควบคุมกํากับ  

- กระบวนการจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ 

  เสี่ยงสูง 
(High) 

จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง
เ พ่ื อ ลดคว าม เ สี ยห ายและ
ปองกันมิใหระดับความเสี่ยง
เพ่ิมข้ึน 

- การใชอํานาจหนาท่ีเรียกรับผลประโยชน 
- การเอ้ือประโยชนตอพวกพองในการจัดซ้ือจัดจาง 

ปานกลาง 
(Medium) 

จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง
เ พ่ื อ ลดคว าม เ สี ยห ายและ
ปองกันมิใหระดับความเสี่ยง
เพ่ิมข้ึน 

- การเบิกจายงบประมาณท่ีไมถูกตองตามระเบียบ 
(ท้ังในสวนของผูขอเบิกและเจาหนาท่ีผูเบิก) 

      ต่ํา  (Low) - - 
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บทที่ 5 

การจัดการความเสี่ยงปองกันผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลรองกวาง 

จากผลการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลรองกวาง ในบทท่ี 4 
คณะกร ร มกา ร วิ เ ค ร า ะ ห ค ว าม เ สี่ ย ง เ ก่ี ย ว กั บ ผลประ โ ยช น ทั บ ซ อน  โ ร งพย าบ าล ร อ ง ก ว า ง                                        
ไดพิจารณาแนวทางในการควบคุมหรือลดความเสี่ยงการเกิดผลประโยชนทับซอนในแตละประเด็น ดังนี ้       

5.1 มาตรการปองกันกรณีการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจางท่ีไมเปนไปตามระเบียบ 

และเอ้ือประโยชนแกพวกพอง 

1. ควบคุม กํากับ ดูแลเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนวทาง

การจัดซ้ือจัดจาง อยางเครงครัด 

2. ควบคุม กํากับ ดูแลใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดานการจัดซ้ือจัดจางจัดทํารายงาน
สรุปการจัดซ้ือจัดจางรายเดือน หรือรายไตรมาส แลวนําเสนอใหหัวหนาสวนราชการรับทราบทุกครั้ง 

3. ควบคุม กํากับ ดูแลใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุและบุคลากรท่ีเก่ียวของกับ
การจัดซ้ือจัดจาง รับรองถึงความไมเก่ียวของสัมพันธกับผูเสนองานในการจัดซ้ือจัดจาง 

4. ควบคุม กํากับ ดูแลใหเจาหนาท่ีทุกคน ใหปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจางฯ
อยางเครงครัด 

 5.2 มาตรการปองกันกรณีการรับสินบน หรือประโยชนอ่ืนใด 
1.ผูบริหาร ผูบังคับบัญชาทุกระดับ ตองตระหนักและใหความสําคัญ รวมท้ังกํากับ

ตรวจสอบ ติดตาม มิใหผูใตบังคับบัญชากระทําการใดๆ ในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด เพ่ือปองกัน
ความเสี่ยงอันเกิดจากผลประโยชนทับซอน 

2.ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ และบุคลากรโรงพยาบาลรองกวาง ตามคูมือ
ผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลรองกวาง 

3.กรณีขาราชการและบุคลากรโรงพยาบาลรองกวาง เรียกรับผลประโยชน และหรือ
รูเห็นการเรียกรับผลประโยชนของผูหนึ่งผูใดในโรงพยาบาลรองกวาง ใหดําเนินการประมวลจริยธรรมฯโดยตอง
รายงานเหตุการณพรอมพยานหลักฐาน(ถามี) ตอหัวหนาสวนราชการ และหรอืคณะกรรมการจริยธรรมทันที 

4.หากพบวามีการกระทําผิดตองดําเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอยางเครงครัด 

 5.3 มาตรการปองกันกรณีการเบิกคาตอบแทนท่ีไมถูกตองตามระเบียบ 
๑. ผูบริหาร ผูบังคับบัญชาทุกระดับ ตองตระหนักและใหความสําคัญ รวมท้ังกํากับ 

ตรวจสอบ ติดตาม มิใหผูใตบังคับบัญชากระทําการใดๆในการเบิกคาตอบแทนตางๆ ผิดใหถูกตองตามกฎ 
ระเบียบฯ ท่ีเก่ียวของ ตลอดจนถึงการรณรงคใหความรูแกเจาหนาท่ีทุกทานและเสริมสรางความตระหนักรูใน
เรื่องดังกลาวดวย 

2. กรณีการเบิกจายคาใชจายใดๆไมเปนไปตามระเบียบราชการ อันเปนเหตุใหทางราชการ
ไดรับความเสียหาย ใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีและกฎหมาย         
ท่ีเก่ียวของโดยเร็ว 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปถายแสดงการประชุมวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับผละประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลรองกวาง 
วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2564 เวลา 13.30 น. 
ณ หองประชุมแมถาง โรงพยาบาลรองกวาง 

 

 
 

 



 
 

 
 
 
 



 





แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2564 

สําหรับหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวาง 

ช่ือหนวยงาน : โรงพยาบาลรองกวาง 
วัน/เดือน/ป :  15 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2564 

หัวขอ : ขอเผยแพร รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลรองกวาง 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

       รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลรองกวาง 
Linkภายนอก : ไมมี 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

    ผูรับผิดชอบการใหขอมูล              ผูอนุมัติรับรอง 
      ประภัสสร  กอนแกว         รุงกิจ  ปนใจ 
 (นางสาวประภัสสร  กอนแกว)               (นายรุงกิจ  ปนใจ) 
 ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ                     ตําแหนงนายแพทยชํานาญการพิเศษ 

  รกัษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล 
   วันท่ี  15  เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ.2564       วันท่ี 15  เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ.2564 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 
วีรชัย  จิตประสาร 

(นายวีรชัย  จิตประสาร) 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

วันท่ี 15  เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ.2564 




