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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคล

โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจ
ในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐจนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ
ส่วนรวมและท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไปโดผลประโยชน์
ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังครวมถึง
คุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผู้จง
ใจกระท าความผิดยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก
จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ( Conflict of interest : COI) เป็น
ประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบใน ระดับ
ที่รุนแรงขึ้นและยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย 

โรงพยาบาลเทพา ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน ( COSO 
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
หน้าที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจเกิดข้ึนอย่าง
รู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรค
พวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือการที่
บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือ
ผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึด
ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระท าแบบนี้เป็นการกระท าท่ีผิดทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่
เป็นระบบ ในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่ง
มีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดแย้งกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมาก
เท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

สามารถจ าแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 
1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(Strategic Risk : S)  หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมายและ

พันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่
ก าหนดไว้และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย
เป้าหมายกลยุทธ์ โครงการองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในองค์กร/
กระบวนเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
ด าเนินโครงการ 

3.ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อ
สถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่
เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินงาน เนื่องจากขาดการหาข้อมูล การวิเคราะห์ การ
วางแผน การควบคุม และการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว  

4.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับการ 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่  
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมทางกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา 
การร่วมสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มา
ด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน (COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้
โรงพยาบาลเทพา ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนสามารถก าหนดมาตรการส าคัญ
เร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการ
กระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย
ส าคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) อีกด้วย 
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1.2 วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือสร้าง สือทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
2.เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
3.เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นแบบอย่างท่ีดี ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
4.เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชน 
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บทที่ 2 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่าง ๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความ
เสี่ยงโดยก าหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง 
ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่
ชัดเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

ระดับโอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมากมีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ า 
4 สูงมีโอกาสเกิดข้ึนบ่อยครั้ง 
3 ปานกลางมีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อยมีโอกาสเกิดข้ึนน้อยครั้ง 
1 น้อยมากมีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกะทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับโอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมากถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูงถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลางสร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อยสร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมากสร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆครั้ง 

              

    ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย
พิจารณาจากผลคูณระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์มีไว้ 4 ระดับ ดังนี้   
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ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล าดับ 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 ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L) 1 – 3 คะแนน 

 
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ

พิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่
เกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ 
                                                  (Likelihood x Impact) 
 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก านด การแสดงสีสัญลักษณ์ 
ต่ า (Low) 1 – 3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 

ปานกลาง (Medium) 4 – 8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มี
มาตรการควบคุมความ
เสี่ยง 

สีเหลือง 

เสี่ยงสูง (High) 9 – 14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15 – 25 คะแนน มีมาตรการลดและ
ประเมินซ้ าหรือถ่ายโอน
ความเสี่ยง 

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 

                                         โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

ความรุนแรง

ของ

ผลกระทบ 
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2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง       
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ ( Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับความเสี่ยงในระดับใดใน
ตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
 โรงพยาบาลเทพา จึงก าหนดความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยพิจารณาและทบทวนจาก
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องมาตรการส าคัญในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
จ านวน 4 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 

(1) การจัดหาพัสดุ 
(2) การจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
(3) การเบิกค่าตอบแทน 
(4) การใช้รถราชการ 
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ตารางท่ี 1 วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of 
Interest) โรงพยาบาลเทพา 

 
 

ประเด็นความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

วัตถุประสงค์ 
การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ล าดับ

ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง 

(1) การจัดหาพัสดุ 1.การจัดหาพัสดุที่ไม่
เป็นไปตามกฎหมาย 
หรือระเบียบที่
ก าหนดท าให้เสี่ยงต่อ
การเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน 

เพ่ือให้การจัดหาพัสดุ
ภาครัฐ โดยการซื้อ จ้าง 
เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดย
วิธีอ่ืนใดให้สอดคล้องกับ
ประกาศ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและ
มติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องรวมถึง
ด าเนินการตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

2 4 8 
(ปานกลาง) 

 

(2)การจัดท า
โครงการฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน ประชุม
และสัมมนา 

1.ผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่ได้อยู่ใน
กลุ่มเป้าหมาย 
2.การจัดท าโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุมและสัมมนา 
ให้ใช้ห้องประชุม
โรงพยาบาลเทพา
เป็นหลัก 

เพ่ือให้การจัดท าโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุมและสัมมนา 
ถูกต้องไม่ให้เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่
อันมควรได้โดยชอบตาม
กฎหมาย 

2 4 8 
(ปานกลาง) 
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ประเด็นความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

วัตถุประสงค์ 
การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ล าดับ

ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง 

(3) การเบิก
ค่าตอบแทน 

1.เบิกค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการและใน
เวลาราชการไม่
เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้เบิกค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน
ให้กับหน่วยบริการ 
ค่าตอบแทนไม่ท าเวช
ปฏิบัติส่วนตัวและหรือ
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
เอกชน ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมา
จ่ายและเงินเพ่ิมส าหรับ
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุข (พตส.)เป็นไป
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวใน
ต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้
โดยชอบตามกฎหมาย 

1 4 4 
(ปานกลาง) 

 

(4)การใช้รถยนต์
ราชการ 

1.ผู้ขอใช้รถยนต์ไม่
ปฏิบัติตามระเบียบ
ของการใช้รถยนต์
ราชการ 
2.ไม่ได้มีการอนุมัติ
การใช้รถก่อนน ารถ
ออกไปปฏิบัติงาน 
3.ไม่ได้รายงานการ
ขอใช้รถยนต์ราชการ
ต่อผู้มีอ านาจ 

เพ่ือให้การใช้รถยนต์
ราชการเป็นไปตาม
ระเบียบที่เก่ียวข้องและ
ป้องกันการเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อน 

1 4 4 
(ปานกลาง) 
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2.3 การจ าท าแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
 
 

5 5 10 15 20 25 

4 4 
(3)(4) 

8 
(1)(2) 

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 

 

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงจัดล าดับความส าคัญของความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนตามตารางที่ 2  

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 

(1) การจัดหาพัสดุ ล าดับ 1 (ปานกลาง = 8 คะแนน) 

(2) การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุมและสัมมนา 

ล าดับ 1 (ปานกลาง = 8 คะแนน) 

(3) การเบิกค่าตอบแทน ล าดับ 2 (ปานกลาง = 4 คะแนน) 

(4) การใช้รถราชการ ล าดับ 2 (ปานกลาง = 4 คะแนน) 

 
สรุปประเด็น 

 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน มีสาระส าคัญดังนี้ 

1.มาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และการแก้ไข
ปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใน 4 ประเด็น คือ (1)การ
จัดหาพัสดุ (2) การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา (3)การเบิกค่าตอบแทน (4)การ
ใช้รถราชการ  

ความรุนแรง

ของ

ผลกระทบ 

เสี่ยงที่ยอมรับได ้ เสี่ยงที่ยอมรับไม่ได ้

ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได ้

เสี่ยงที่ยอมรับได ้

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย 
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2.น าประเด็นความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาจัดท าคู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อไป และทบทวน
ประกาศโรงพยาบาลเทพา เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลเทพา ถือ
ปฏิบัติต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

รายชื่อคณะท างานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
โรงพยาบาลเทพา 

1.นายส่อแหล๊ะ หมัดยูโส๊ะ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ประธานคณะท างาน 

2.นายวัชรพงศ์ ชัยสุวเศรษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ คณะท างาน 

3.นางสาวอุบล ใบตาเย็บ นักรังสีการแพทย์ช านาญการ คณะท างาน 

4.นางกาญจนา ชูหวาน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ คณะท างาน 

5.นางสาวเสาวลักษณ์ กระบัตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะท างานและเลขานุการ 

6.นางสาวณภัทร พุฒนุ้ย เจ้าพนักงานพัสดุ คณะท างานและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

         


