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บทที่  1 
บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง 
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  จนทําให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ  
หน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ 
สาธารณะของส่วนรวม และทําให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดย
ผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรม ใน
สังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม 
ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทําความผิด ยังพบผู้กระทําความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีก เป็น
จํานวนมาก จนนําไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา  ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็น
ประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในระดับที่
รุนแรงข้ึน และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย 

โรงพยาบาลยางสีสุราช  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ดําเนินการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO  (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread  way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร 
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําให้เกิดความเสียหายจาก การ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอํานาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ   ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งหน้าที่ ท่ี
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทํานั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว 
หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน 
เท่านั้น แต่รวมถงึผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไป ดํารง
ตําแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอํานาจ หน้าที่
ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการ โดยมิ
ชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิด
ขึ้นกับประเทศชาติ การกระทําแบบนี้เป็นการกระทําท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ ความ
เสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทําให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์



 

หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาส
ก่อให้เกิดหรือนําไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

สามารถจำแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี ้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย 

และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์  ที่กำ 
หนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมาย 
กลยุทธ์   โครงสร้างองค์กร   ภาวการณ์แข่งขัน   ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ ต่อ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 

2.  ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operational  Risk: O)  เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ 
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ 

3.  ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial  Risk:  F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทําให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ 
หรือเป็นความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ 
ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดําเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน 
การควบคุม และการจัดทํารายงานเพื่อนํามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้อง กับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญา การร่าง
สัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดําเนินงาน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นํ าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ 
มาดําเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลยางสีสุราช 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงพยาบาลยางสีสุราช  ทราบถึงความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถกําหนดมาตรการสําคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการ
ทุจริต การบริหารงานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทําผิดวินัย ของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็น
ปัญหาสําคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสําคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) อีกด้วย 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด 

ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

๒. เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา 
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตําแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น 
แบบอย่างที่ดียืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และประชาชน 



 

บทที่  2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงดา้นผลประโยชน์ทับซ้อน 

2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  (Risk Assessment for Conflict of 
Interest) 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด 
ผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และ
จัดลำดับความเสี่ยง  โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์
ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และ
ระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ทีไ่ม่สามารถระบุเป็นตัวเลข 
หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ 

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 สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม 

2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 

1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
  

 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา จากผล
คูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความ
เสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับของความเส่ียง (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) ท่ีได้จาก การ
พิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ  

เกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 

 

 

 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4  Quadrant)  ใช้เกณฑ์ในการ 
จัดแบ่ง ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความ
เสี่ยง 

มาตรการกำหนด การแสดงสี
สัญลักษณ์ 

ต่ำ (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 

ปานกลาง 
(Medium 

4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยง 

สีเหลือง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 

เสี่ยงสูงมาก 
(Extreme) 

15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถ่าย
โอนความเสี่ยง 

สีแดง 

 
 

ตารางระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 



 

2.2 การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of 

Interest)  โรงพยาบาลยางสีสุราช 

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 
ในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท ำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

   โรงพยาบาลยางสีสุราช  จึงกำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 

4 ประเด็นหลัก ที่พบการกระทำผิดวินัยข้าราชการพลเรือนที่ได้จากการร้องเรียน กล่าวโทษ และพบเป็นสาเหตุ 
ของการกระทำผิดวินัยมากท่ีสุดของโรงพยาบาลยางสีสุราช ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย  

(1) การดำเนินการจัดซื้อตัดจ้าง  
(2) การดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
(3) การใช้รถราชการ  และ   
(4) การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม  และสัมมนา 

 



 

ตารางที ่2 วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of 
Interest)  โรงพยาบาลยางสีสุราช 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
วัตถุประสงค์ 

การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

ความเสี่ยง 
ลำดับ 

ความเสี่ยง 

(1) 
การดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

การจัดหาพสัดไุม่เป็นไปตาม 
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง มีการแบ่ง 
ซื้อแบ่งจ้าง และแสวงหา 
ผลประโยชน์ส่วนตัวใน 
ตำแหน่งหน้าที่ 

เพื่อให้การจัดหาพสัดุ 
ภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง 
เช่า แลกเปลีย่น หรือโดย 
วิธีอืน่ใดให้สอดคล้องกับ 
ประกาศ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัต ิและ 
มติคณะรัฐมนตรีที ่
เกี่ยวข้องรวมถึง 
ด าเนินการตามเกณฑ์การ 
ประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหนว่ยงานภาครัฐ 
(Integrity and 
Transparency 
Assessment : ITA) 

5 5 25 
(สูงมาก) 

1 

(2) 
การเบิก 
ค่าตอบแทน 

เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการและใน 
วันหยุดราชการ คา่ตอบแทน 
เจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบตัิงานให้กับ 
หน่วยบริการในสังกัดกระทรวง 
สาธารณสุข ค่าตอบแทนโดยไม่ 
ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือ 
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 
เอกชน ค่าเบี้ยเลยงเหมาจา่ย 
และเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที ่
มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 
เป็นเท็จ ไมเ่ป็นไปตามระเบยีบ 
ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้เบิกค่าตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลา 
ราชการค่าตอบแทน 
เจ้าหน้าท่ีทีป่ฏิบัติงาน 
ให้กับหน่วยบริการ 
ค่าตอบแทนโดยไม่ท าเวช 
ปฏิบัติส่วนตัวและหรือ 
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 
เอกชน ค่าเบี้ยเลยงเหมา 
จ่ายและเงินเพิ่มส าหรับ 
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการ 
สาธารณสุข (พ.ต.ส.) 
เป็นไปตามระเบียบที ่
เกี่ยวข้องไม่ให้เกิดการ 
แสวงหาผลประโยชน์ 
ส่วนตัวในตำาแหน่งหน้าที่ 
อันมิควรได้โดยชอบ ตาม
กฎหมาย 
 
 
 

4 4 16 
(สูงมาก) 

2 



 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
วัตถุประสงค์ 

การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 

(3) 
การใช้รถราชการ 

1. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตาม 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า 
ด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 
และฉบับแกไ้ขเพิ่มเติม 
2. ผู้ใช้รถราชการละเลย 
การปฏิบัตติามระเบยีบ 
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถ
ราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม 
3. เบิกจ่ายค่าตอบแทน เหมา
จ่ายแทนการจัดหา รถประจำ
ตำแหน่งสาหรับ ข้าราชการผมี
สิทธิไดร้ับ รถประจำตำแหน่ง 
4. ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุง
รถส่วนกลางและ รถ
รับรอง ไม่เป็นไป ตาม
ระเบียบสำานักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่า 
ด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บ 
รักษา การซ่อมบำรุง รถ
ส่วนกลางและรถรบัรอง พ.ศ. 
2526 

เพือ่ให้การใช้รถราชการ 
เป็นไปตามระเบียบที่ 
เกี่ยวข้องและป้องกันการ 
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

4 4 16 
(สูงมาก) 

2 
 

(4) 
การจัดทำ 
โครงการ ฝึกอบรม 
ศึกษาดู งาน 
ประชุม และ 
สัมมนา 

การจัดทำโครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุม และ 
สัมมนา เปน็เท็จ และไมเ่ป็นไป 
ตามระเบียบที่เกีย่วข้อง 

เพื่อให้การจัดทำโครงการ 
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม และสัมมนา ถูกต้อง
ไม่ให้เกิดการ แสวงหา
ผลประโยชน์ ส่วนตัวใน
ตำแหน่งหน้าที ่อันมคิวรได้
โดยชอบ ตามกฎหมาย 

5 5 25 
(สูงมาก) 

1 

 



 

2.3 การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
 

ความเส่ียงที่ยอมรับได้ 

5 
 
 

4 

 

3 

2 

1 
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โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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ที ่ ความเส่ียงท่ียอมรับไม่ได้ 
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จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำ ดับ
ความสำคัญ ของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยง
และจัดลำดับความสำคัญของ ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ตามตารางที่ 3 
 



 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์
ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความสำคัญของความเสี่ยง 

การจัดหาพัสดุ ลำดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน) 
การจัดทำาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ลำดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน) 
การเบิกค่าตอบแทน ลำดับ 2 (สูงมาก = 16 คะแนน) 
การใช้รถราชการ ลำดับ 2 (สูงมาก = 16 คะแนน) 

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญ
ของความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลยางสีสุราช นำผลที่ได้มากำหนดมาตรการ 
วิธีการควบคุมเพ่ือป้องกัน หรือลดความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ระดับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลยางสีสุราช  ดังนี้ 

 
แนวทางในการป้องกัน 

1. มาตรการการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ให้ถือปฏิบัติ  ดังนี้ 
   1.1 มีกระบวนการประชาสัมพันธ์ ก่อนการดำเนินการประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ

ตามโครงการ/กจิกรรมพัฒนาต่างๆ ทั้งในหน่วยงาน และการสื่อสารต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 หรือระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง 

    1.2 มีการตรวจรับ ตรวจสอบ และส่งมอบพัสดุต่างๆ ให้เป็นไปตามจำนวน หรือปริมาณและ
คุณภาพ  เพ่ือประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โครงการ และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม 

    1.3 มีกระบวนการป้องกันและตรวจสอบ การดำเนินการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการเอ้ือ
ประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ กับผู้รับจ้าง ผู้ขาย และ/หรือผู้มีความเก่ียวข้องใน
ประโยชน์ดังกล่าว 

2. มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
     2.1 ให้จัดทำคู่มือ มาตรฐาน และกระบวนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานและหน่วยงานย่อย ใน
โรงพยาบาลกันทรวิชัย  ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ 
     2.2 ให้กลุ่มงานและหน่วยงานย่อย มีการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรอง การปฏิบัติ งานให้
เป็นไปตามเงื่อนไข และเป้าประสงค์  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข 
และระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องและชัดเจน 

    2.3 ให้มีการกำกับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อใช้
ประกอบ ในการบริหารจัดการ และการพัฒนามาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

3. มาตรการการใช้รถราชการ  ให้ถือปฏิบัติ  ดังนี้ 
    3.1 การใช้รถราชการ หรือรถส่วนกลาง  ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถ

ราชการ พ.ศ.2523  และแก้ไขเพ่ิมเติม  ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้     
การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526  โดยเคร่งครัด 

    3.2 การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้น และหากมี
เหตุจำเป็นไม่มีสถานที่เก็บท่ีปลอดภัย หรือมีราชการจำเป็นและเร่งด่วน ให้ทำบันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วน
ราชการเป็นการชั่วคราว หรือเป็นครั้งคราว 



 
 

 

    3.3 ห้ามข้าราชการหรือบุคลากร นำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอ่ืน นำไปใช้ 
ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ทีไ่ม่เหมาะสม หรือไม่
เกี่ยวข้อง   กับการปฏิบัติราชการ 

    3.4 ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อม บำรุง โดย
มีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด 

4. มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา  ให้ถือปฏิบัติ  ดังนี้ 
    4.1 การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ ให้มีเป้าหมาย และ

รายละเอียดการดำเนินงานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนา
งานของหน่วยหรือองค์กรอย่างชัดเจน 

    4.2 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริงทั้งด้าน กิจกรรม 
จำนวน  ผู้เข้าอบรม ระยะเวลา และการจัดการต่าง ๆ ที่สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 

    4.3 จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมนิผลและรายงานการดำเนินโครงการ โดยมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในและนอกหน่วยงานทุกโครงการ 
 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

บทที่  3 
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกบัผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงานโรงพยาบาลยางสีสุราช 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง 
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางแก้ไข 

 
1. การดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง 
-  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ทำให้มีความจำเป็นเร่งด่วน
ในการจัดหาพัสดุ ทำให้เสี่ยงต่อการ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้ันตอนของ
ระเบียบ/พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560 

1. การดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง 
1. มีกระบวนการประชาสัมพันธ์ ก่อนการดำเนินการ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุตามโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาต่างๆ ทั้งในหน่วยงาน และการสื่อสารต่างๆ 
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจดัซื้อจัด 
จ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 หรือระเบียบฯ ที่
เกี่ยวข้อง 

 2. มีการตรวจรับ ตรวจสอบ และส่งมอบพัสดุต่างๆ ให้
เป็นไปตามจำนวน หรือปริมาณและคุณภาพ  เพ่ือประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์โครงการ และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ 
อย่างเหมาะสม 

 3. มีกระบวนการป้องกันและตรวจสอบ การดำเนินการที่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการเอ้ือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ กับผู้รับจ้าง ผู้ขาย และ/หรือผู้
มีความเก่ียวข้องในประโยชน์ดังกล่าว 
 

2. การดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
-  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ทำให้มีรายการค่าตอบแทนที่
เพ่ิมมากข้ึนทั้งค่าตอบแทนเสี่ยงภัยในการ
ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 การควบคุมป้องกัน
โรค ค่าตอบแทนฉีดวัคซีนนอก
สถานพยาบาล และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ทำ
ให้เสี่ยงต่อการเบิกค่าตอบแทนไม่ถูกต้อง 
หรือมีการเบิกค่าตอบแทนซ้ำซ้อน 

2. การดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
1. ให้จัดทำคู่มือ มาตรฐาน และกระบวนการปฏิบัติงานใน
กลุ่มงานและหน่วยงานย่อย ในโรงพยาบาลยางสีสุราช  ให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ 
2. ให้กลุ่มงานและหน่วยงานย่อย มีการกำกับ ดูแล ตรวจ 
สอบ และรับรอง การปฏิบัติ งานให้เป็นไปตามเงื่อนไข และ
เป้าประสงค ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ตามระเบียบ
ของกระทรวงสาธารณสุข และระเบียบการเบิกจ่าย 
3. ให้มีการกำกับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
การเบิกจ่ายงบประมาณ เพ่ือใช้ประกอบ ในการบริหาร
จัดการ และการพัฒนามาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
 

 



 
 

 

ชือ่แผนบริหารความเสี่ยง 
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางแก้ไข 
 

3. การใช้รถราชการ 
-  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ทำให้มีการใช้รถยนต์ราชการ
เพ่ิมมากข้ึน  ทั้งในส่วนการรักษาพยาบาล  
การส่งต่อผู้ป่วย  การควบคุม ป้องกันโรคใน
พ้ืนที ่ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลา
ราชการ ทำให้เสี่ยงต่อการควบคุมการใช้รถ
ราชการไม่ครอบคลุมการทำงาน ส่งผลให้
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบของการใช้รถ
ราชการ 

3. การใช้รถราชการ 
1. การใช้รถราชการ หรือรถส่วนกลาง  ให้ดำเนินการตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523  
และแก้ไขเพ่ิมเติม  ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้     การเก็บรักษา การ
ซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526  โดย
เคร่งครัด 
2. การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บ หรือ
บริเวณของส่วนราชการเท่านั้น และหากมีเหตุจำเป็นไม่มี
สถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจำเป็นและเร่งด่วน ให้
ทำบันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการเป็นการชั่วคราว 
หรือเป็นครั้งคราว 

 3. ห้ามข้าราชการหรือบุคลากร นำรถราชการไปใช้ในกิจธุระ
ส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่น นำไปใช้ ทั้งในเวลาราชการ และ
นอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ
สถานที่ที่ไม่เหมาะสม หรือไม่เกี่ยวข้อง   กับการปฏิบัติ
ราชการ 

 4. ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การ
เบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อม บำรุง โดยมีกระบวนการ
ตรวจสอบ รับรอง และดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบโดยเคร่งครัด 

  
4. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดู
งาน ประชุม และสัมมนา 
-  การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม และสัมมนา ไม่เป็นไปตามระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง 

4. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม 
และสัมมนา 
1. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและ
สัมมนาต่างๆ ให้มีเป้าหมาย และรายละเอียดการดำเนินงาน
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคล้องกับ
การแก้ปัญหาและพัฒนางานของหน่วยหรือองค์กรอย่าง
ชัดเจน 
2. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการ
ดำเนินงานที่เป็นจริงทั้งด้าน กิจกรรม จำนวน  ผู้เข้าอบรม 
ระยะเวลา และการจัดการต่าง ๆ ที่สอดคล้องและเป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
3. จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและ
รายงานการดำเนินโครงการ โดยมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
ในและนอกหน่วยงานทุกโครงการ 
 



 
 

 

 

ภาคผนวก 
 

รายชื่อคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
1.  นายภาคภูมิ  อินทร์ม่วง  นายแพทยช์ำนาญการพิเศษ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางสีสุราช 
2.  นางสาวทิพาพร  ยอดญาติไทย  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
3.  นางกาญจนา  จันทะนุย  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
4.  นางอะนุตย์  ปุริสังข์   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
5.  นายปัญญา  ผ่องศรีงาม  นักวิชการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
6.  นางขวัญฤทัย  ศิริเบญจศีล  นักจัดการงานทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


