
 

 

 

 

 

 

 

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลเทพา 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 

 



ค าน า 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and  
Transparency  Assessment : ITA)  เป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน  โดยมีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการด าเนินงานเรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของหน่วยงาน  มีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence  Based) ให้มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของ เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบ
บ่อย  โรงพยาบาลเทพา ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  โดย
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The  Committee 
of  Sponsoring  Organizations of  the  Tread  way  Commission)  เพ่ือก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุก
ในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ
ที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย  นอกจากนี้ยังน าความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้
นี้มาก าหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลเทพาอีกด้วยเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปรามปราบการทุจริต 

 

โรงพยาบาลเทพา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

หน้า 

ค าน า 

สารบัญ 

ส่วนที่ ๑  บทน า 
๑. หลักการและเหตุผล         ๑ 
๒. วัตถุประสงค์          ๓ 

ส่วนที่ ๒  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
     ๑.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน       ๔ 

(Risk Assessment for Conflict of Interest) 
     ๒.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน       ๕ 
         (Risk Assessment for Conflict of Interest) โรงพยาบาลเทพา 

                ๓.  แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน      ๙ 

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก                                                                                                         10 
       คณะท างานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     -๑- 
ส่วนที่  ๑ 

บทน า 

๑. หลักการและเหตุผล 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอรัปชั่นประเภทหนึ่ง  เพราะเป็นการแสวงหา 
 ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง  การ
ใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ 
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม  
ประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป เปิดผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปแบบ
ของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืนๆตลอดจนโอกาสใน
อนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท าผิดโดยไม่
เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนท าให้ไปสู่การถูกกล่าวหา ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูก
ลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflict  of  interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา การทุจิต
ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้นและยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศอีกด้วย 
 โรงพยาบาลเทพา จึงด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดย
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The  Committee 
of  Sponsoring  Organizations of  the  Tread  way  Commission)  เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยง  หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและ
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic  Risk:S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจ 
ในภาพรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้และปฏิบัติ
ตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย  เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร 
สภาวการณ์แข้งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 

๒. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational  Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือ 
ผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร กระบวนการ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ให้บุคลากรมีความเพียงพอของข้อมูลส่งต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินการ 

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial  Risk : F)  เป้นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ 
การเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมท าให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็น
ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น  การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ ไม่สอดคล้องกับข้ันตอน 



-๒- 
การด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดกาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุมและการจัดท ารายงานเพ่ือ
น ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ (Compliance  Risk : C)  เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ 
ตามกฎระเบียบต่างๆโดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความ
ไม่ครอบคลุมของกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการ
ด าเนินงาน 
 สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 

๑. ปัจจัยภายใน  เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์จริยธรรม คุณธรรมของบุคลากรและการ 
เปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การ
ควบคุมก ากบัดูแลไม่ทั่งถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเป็นต้น 

๒. ปัจจัยภายนอก  เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการเปลี่ยนแปลง ทางเทคโนโลยีหรือสภาพ 
การแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 

ผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง  สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ  
พนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่  เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบ
อยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดข้ึนอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา 
และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากีดว่าอยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่
ในรูปแบบตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆท้ังในหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้
ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม 
เนื่องจากยึดประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระท าแบบนี้เป็นการกระท าท่ีผิดทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง  กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ 
เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสี่ยหาย
จากการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของ
การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริต
มากเท่านั้น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  ในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆมาด าเนินการ
วิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The  Committee of  Sponsoring  Organizations of  the  Tread  way  
Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลเทพา การวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้โรงพยาบาลทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นและปัจจัย
เสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท าให้ 

๑. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของราชการ ลูกจ้าง พนักงาน เป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ 
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 



-๓- 
๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม มีจริยธรรม 
๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึดมั่น 

ในหลักธรรมาภิบาล 
 พร้อมกันนี้ยังสมารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริตและเพ่ือ
ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่
รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 

 วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด 

แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ 

ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดท า
ในสิ่งทุถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ 
ประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๔- 

ส่วนที่  ๒ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment Conflict of Interest) 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ

ความเสี่ยงต่าง ๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับความเสี่ยง
โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Consequences) และระดับความเสี่ยง 
ทั้งนี้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินที่
ชัดเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
๔ สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
๒ น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Consequences) เชิงคุณภาพที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
๓ ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม 
๒ น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
๑ น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง 

 ระดับความเสี่ยง (Degree of risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผล
คูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Consequences) ของ
ความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้ 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  

ล าดับ 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 ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L) ๑ - ๓ คะแนน 



-๕- 

 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัด
ระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น 
(Consequences) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับที่ได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

 

 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ 
จัดแบ่งดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) ๑๕ - ๒๕ คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ า

หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 
สีแดง  

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

มาตรการควบคุมความเสี่ยง 
สีเหลือง  

ต่ า (Low) ๑ - ๓ คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 
ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
  
  

 

 

 

     

 
๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) ของ

โรงพยาบาลเทพา 
โรงพยาบาลเทพามีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ

ซ้อน ดังนี้ 
๑)  การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต  หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม เช่น มี

การเอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 

๕ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 
๔ ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 
๓ ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 
๒ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 
๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกดิเหตุการณต์่าง ๆ X ความรุนแรงของเหตุการณต์่างๆ 

 (Likelihood X Consequences) 

ความ

รุนแรง

ของผล 

กระทบ 

โอกาสที่จะเกิดความเสยีหาย (Likelihood) 



-๖- 
- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อ

ผู้อื่นที่เก่ียวข้อง 
๒) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- การรับเงิน – จ่ายเงินงบประมาณ 
- การใช้รถยนต์ราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
- การเอ้ือประโยชน์ระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารใช้ความสนิทส่วนตัวในการรับเอกสารหรือ

โครงการหลังจากระยะเวลาที่ก าหนด ส่งผลท าให้การด าเนินการในขั้นตอนต่อไปล่าช้า 
- ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการจัดหาตัวผู้ค้า/ผู้รับจ้าง ก่อนส่งเรื่องให้พัสดุจัดท าเอกสาร

เบิกจ่าย 
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของบุคคลที่รู้จัก/หรือได้รับค าสั่งของผู้บังคับบัญชาก่อน 
- โอนเงินให้บุคคลที่ต้องการใช้เงินด่วน โดยเอกสารหลักฐานยังไม่ถูกต้อง หรือมีผู้อนุมัติยังไม่ครบ 
- การด าเนินการตามระเบียบกฎหมายในเรื่องต่าง ๆ ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กระท าไม่ถูกต้อง เช่น การด าเนินการทางวินัยจะปรากฏทั้งในรูปคณะกรรมการหรือตรวจสอบในกลุ่มงานวินัย ซึ่ง
จะมีการร้องขอ กดดันหรือไม่ผ่านการพิจารณา จึงท าให้การตรวจสอบ/การสอบสวนไม่เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายที่วางไว้ 

- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบ 
๓) ความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
- สูญเสียงบประมาณ 
- เปิดช่องทางให้เจ้าห้าที่ใช้อ านาจหน้าที่ท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 
- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานเสียหายไม่เป็นที่น่าเชื่อถือของหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป 
- การปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต อาจได้รับการลงโทษทางวินัย ถ้า

พฤติกรรมดังกล่าวมีมูลความจริง 
๔) แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

(๑)  การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของโรงพยาบาลเทพา รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
- เผยแพร่ค่านิยมและสร้างจิตส านึกท่ีสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่เป็นประจ า 
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ 
- ชื่นชม ยกย่อง ประกาศเกียรติคุณให้แก่เจ้าหน้าที่ที่มีการปฏิบัติงานดีเด่น 
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างที่ดี 

(๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
- การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
 



-๗- 
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเทพา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 โรงพยาบาลเทพา ก าหนดความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้ 

๑. การจัดหาพัสดุ 
๒. การใช้รถราชการ 
๓. การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา 
๔. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบ 

 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Consequences) 
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของ
ความเสี่ยงแต่ละกิจกรรม หรือภารกิจหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยงซึ่งจะ
ท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่ต้องบริหารจัดการก่อน 

 
ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
๑ การจัดการพัสดุ ๔ ๔ ๑๖ ๑ 
๒ การใช้รถยนต์ราชการ ๓ ๔ ๑๒ ๒ 
๓ การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน  

ประชุมและสัมมนา 
๓ ๓ ๙ ๓ 

๔ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนและระเบียบ 

๓ ๒ ๖ ๔ 

 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

          ๑              ๒               ๓               ๔  ๕ 
 
    โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)  
 

๕ 

 ๔ 

๓ 

 ๒ 

๑ 

ความรุนแรงของ
ผลกระทบ 

(Consequences) 



-๘- 
จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของ

ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
การจัดการพัสดุ ล าดับ ๑ (สูงมาก=๑๖คะแนน) 
การใช้รถยนต์ราชการ ล าดับ ๒ (สูงมาก=๑๔คะแนน) 
การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน  ประชุมและสัมมนา ล าดับ ๓ (สูง     =๙คะแนน) 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบ ล าดับ ๔ (ปานกลาง=๖คะแนน) 

 
จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๓ ระดับ คือ สูงมาก สูง และปานกลาง โดย
สามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเทพา 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  มีดังนี ้

ที ่ ความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

๑ การจัดการพัสดุ การจัดชื้อ จัดจ้างไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนและระเบียบที่ก าหนด 
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ 

-อบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับระเบียบและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ ๑ครั้ง  
-มอบหมายงานพัสดุในการด าเนินการ
ดังกล่าว 

๒ การใช้รถยนต์ราชการ การใช้รถยนต์ของทางราชการไม่
เป็นไปตามกฎระเบียบที่ก าหนด 

-จัดท าแนวทางปฏิบัติในการขอใช้
รถยนต์ของทางราชการและแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ทุกท่านทราบและถือปฏิบัติ 
-มอบหมายงานยานพาหนะในการ
ด าเนินการดังกล่าว 

๓ การจัดท าโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน  
ประชุมและสัมมนา 

การเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการไม่
ถูกต้องตามกฎระเบียบที่ก าหนด 

-อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท า
โครงการและเบิกจ่ายงบประมาณแก่
เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงานทราบและถือ
ปฏิบัติ 
-มอบหมายกลุ่มงานประกันฯในการ
ด าเนินการดังกล่าว 

๔ การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนและระเบียบ 

เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติตามข้ันตอนและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

- อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ใน
ขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง 
- มอบหมายคณะกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล(HRD)ในการด าเนินการ
ดังกล่าว 



-๙- 
๔. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

โรงพยาบาลเทพา ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการเป็นหน่วยงานของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการด าเนินการ 
ตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการและด าเนินการสร้าง
จิตส านึกให้บุคลากรในสังกัดรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจังโดยมีกระบวนการด าเนินการที่ส าคัญเป็น
แนวทางและข้อเสนอแนะที่จะน าไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปี ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 ๓.๑  ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการปราบปรามการ
ทุจริตให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลเทพาให้ทั่งถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการ
ฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 ๓.๒  การวางแนวทางและมาตรการจัดชื้อจัดจ้าง  เพ่ือเป็นกลไกในการป้องกันปราบปรามการทุจริตหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการจัดชื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับกับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ๆ 
 ๓.๓  การจัดท าคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะน าไปสู่การทุจริต ความเสี่ยงเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างที่เกิดขึ้นจริงมีการวิเคราะห์ปัจจัยการ
เกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน 
 ๓.๔  การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย ให้เกิดความ
ร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง  การแจ้งเบาะแส  และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหาร ซึ่งเน้นการ
ปราบทุจริตเพ่ือให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต 
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รายชื่อคณะท างานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
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