
 

สารบัญ 

        เร่ือง         หนา 

๑. หลักการและเหตุผล       ๑ 

๒. การวิเคราะหความเสี่ยง       ๑ 

๓. การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน   ๒ 

๔. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน    ๓ 

๕. ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)     ๔ 

๖. สรปุประเดน็        ๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คํานํา 

  โรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการ

ปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน โดยวิเคราะหความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO  (The Committee 

of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)  เพ่ือกําหนดมาตรการสําคัญเรงดวนเชิง

รุกในการปองกัน การทุจริต การบริหารงานที่โปรงใส ตรวจสอบได และการแกไขปญหาการกระทําผิดวินัยของ

เจาหนาที่รัฐ ที่เปนปญหาสําคัญนอกจากนี้ยังนําความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับ

ซอนท่ีไดนี้มากําหนดเปนคูมือปองกันผลประโยชนทับซอนโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อีก

ดวย เพ่ือบรรลุเปาหมายตามนโยบายสําคัญเรงดวนหรือภารกิจท่ีไดรับมอบหมายพิเศษ (Agenda Based) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักการและเหตุผล 

 การมีผลประโยชนทับซอน ถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่งเพราะเปนการแสวงหาประโยชน

สวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมาย หรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ไปแทรกแซงการใช

ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐ จนทําใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่

สาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ

ของสวนรวม และทําใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดย

ผลประโยชนที่สูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการความเปนธรรมใน

สังคม รวมถึงคุณคาอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแตระดับองคกรถึงระดับสังคมอยางไรก็ตาม ทามกลาง

ผูที่จงใจกระทําความผิด ยังพบผูกระทําความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเร่ืองดังกลาวอีกเปนจํานวน

มากจนนําไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเร่ืองทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา 

 ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 

(Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันท่ีเปนบอเกิดของปญหาการ

ทุจรติ ประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงข้ึน และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและอุปสรรคตอการ

พัฒนาประเทศอีกดวย 

 โรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน

ที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน โดยวิเคราะหความเสี่ยง เก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน

ตามมาตรฐาน CoSo (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 

Commission) เปนกรอบการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 

 การวิเคราะหความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเปนระบบในการบริหารปจจัย 

และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทําใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงาน

และอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

 ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณ หรือขอเท็จจริงที่บุคคล ไมวาจะเปนนักการเงิน  

ขาราชการ พนักงานบริษัท หรือผูบริหารซึ่งมีอํานาจหนาที่ เจาหนาท่ีของรฐั ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาที่ ที่

บุคคลนั้นรบัผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวม ซึ่งการกระทํานั้นอาจเกิดข้ึนอยางรูตัว หรือไม

รูตัว ทั้งเจตนาและไมเจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลาย ไมจํากัดอยูในรปูของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แต

รวมถึงผลประโยชนอ่ืน ๆ ที่ไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิ การแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนง

ในองคกรตาง ๆ ท้ังในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการที่บุคคลผูมีอํานาจหนาที่

ตัดสินใจ ใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชน จากทางราชการโดยมิ

ชอบ สงผลใหบุคคลนั้นขาดการตดัสินใจที่เทียงธรรม เน่ืองจากยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลัก ผลเสียจึง

เกิดขึ้น 

 

 



 

 การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน  หมายถึง  กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงที่

เปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะเกิดความ

เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและ

ผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ยิ่งมีสถานการณ

หรอืสภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมมากเทาใด ก็ยิ่งมีโอกาส

กอใหเกิด หรือนําไปสูการทุจรติมากเทานั้น สามารถจําแนกความเสี่ยงออกเปน ๔ ลักษณะ ดังนี้ 

๑. ดานกลยุทธ (strategy Risk :S) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการกําหนดแผนกกลยุทธแผนดําเนินงาน

ที่นําไปปฏิบัติไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับปจจัยภายในและสภาพแวดลอมภายนอกอันสงผล

กระทบตอการบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ หรือสถานะขององคกร 

๒. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk :O) คือ  ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงาน

ทุก ๆ ข้ันตอนโดยครอบคลุมถึงปจจัยที่เก่ียวของกับ กระบวนการ อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บุคลากรในการปฏิบัตงิาน เปนตน 

๓. ความเสี่ยงดานการเงิน  (Financial Risk : F)  คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการเบิกจายงบประมาณ 

ไมเปนไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณท่ีไดรับไมสอดคลองกับสถานการณของภารกิจ

ที่เปลี่ยนแปลงไปทําใหการจัดสรรไมเพียงพอ 

๔. ความเสี่ยงดานกฎระเบียบ  หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ (Compliance Risk:C) หรือ (Event Risk) 

คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เก่ียวของได หรือ 

กฎหมายที่มีอยูไมเหมาะสม หรือเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน 
 

การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในดานตาง ๆ มา

ดําเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชน

ทับซอนของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ซึ่งจะชวยใหทราบถึงความเสี่ยงดาน

ผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้น สามารถกําหนดมาตรการสําคัญเรงดวนเชิงรุกในการปองกันทุจริต 

การบริหารงานที่โปรงใส ตรวจสอบได และการแกไขปญหาการกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่รฐัท่ี

เปนปญหาสําคัญ นอกจากนี้ยังบรรลุเปาหมายตามนโยบายสําคัญเรงดวนหรือภารกิจที่ไดรับ

มอบหมายเปนพิเศษอีกดวย 

 

 วัตถุประสงค 

๑. เพื่อสรางวัฒนธรรมสุจรติ  และแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิด

ความคิด แยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

๒. เพื่อแสดงความมุงมั่นในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่รัฐ ไมใหเกิดการ

แสวงหาผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาที่อันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย ใหยึด



 

มั่นในคุณธรรมจรยิธรรมเปนแบบอยางที่ดี ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม ถูก

กฎหมาย โปรงใส  และตรวจสอบได 

๔. เพื่อสรางความเชื่อมั่นศรัทธา ตอการบริหารราชการแผนดินผูรับบริการสวนไดสวนเสีย

และประชาชน 

การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

   วิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสที่จะเกิด

ผลกระทบของความเสี่ยงตาง ๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ดําเนินการวิเคราะหและ

จัดลําดับความเสี่ยงโดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง ดาน

ผลประโยชนทับซอน ไดแก ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณาที่ไมสามารถ

ระบุเปนตัวเลข หรือจํานวนที่ชัดเจนได 

เกณฑระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับโอกาสที่เกิด คําอธิบาย 
๕ สูงมาก          มีโอกาสเกิดขึ้นประจํา 

๔ สูง               มีโอกาสเกิดขึ้นบอยครั้ง 
๓ ปานกลาง      มีโอกาสเกิดขึ้นบางคร้ัง 
๒ นอย            มีโอกาสเกิดข้ึนนอยครั้ง 
๑ นอยมาก       มีโอกาสเกิดขึ้นนอย 

 

เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ  สงผลกระทบดานการดําเนินงาน 

ระดับโอกาสที่เกิด คําอธิบาย 
๕ สูงมาก          ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง 

๔ สูง               ถูกลงโทษทางวินัยไมรายแรง 
๓ ปานกลาง       สรางบรรยากาศในการทํางานที่ไมเหมาะสม 
๒ นอย             สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยคร้ัง 
๑ นอยมาก        สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง 

 

 

 

 

 



 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

  แสดงถึงระดับความสําคัญในการบรหิารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิด

ความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแตละสาเหตุ 

(โอกาส x ผลกระทบ) กําหนดเกณฑไว ๔ ระดับ ดังนี้ 

ลําดับ ระดับความเสี่ยง ชวงคะแนน 
๑ ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk:ฎ           ๑๕-๒๕ คะแนน 
๒ ความเสี่ยงระดับสูง  (High Risk : H)            ๙-๑๔   คะแนน 
๓ ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate RisK: M)           ๔-๘     คะแนน 
๔ ความเสี่ยงระดับต่ํา (Low Risk : L)           ๑-๓     คะแนน 

 

  ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง  (Risk Profile) ที่ไดจากการ

พิจารณาจัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นและ

ขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรบัได  โดยที่ 

 ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตาง ๆ  
                   

   

ซึ่งจัดแบงเปน ๔ ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพื้นท่ีเปน ๔ สวน ใชเกณฑในการจัดแบง 

ดังนี้ 

ระดับความเส่ียง คะแนนระดับความส่ียง มาตรการกําหนด การแสดงสัญลักษณ 
ต่ํา (Low) ๑-๓ คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียวิ 
ปานกลาง(Medium) ๔-๘ คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแตมี

มาตรการควบคุมความ
เสี่ยง 

สีเหลือง  

เสี่ยงสูง (High) ๙-๑๔ คะแนน มีมาตรการลดความ
เสี่ยง 

สีสม  

เสี่ยงสูงมาก(Extreme) ๑๕-๒๕ คะแนน มีมาตรการลดและ
ประเมินซ้ําหรือโอน
ความเสี่ยง 

สีแดง  

 

 

 

 



 

ตารางระดับความเสียง (Degree of Risk) 

ความรุนแรงของผลกระทบ  
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           โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย 

 

การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

  เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของ

ผลกระทบ (Impact) ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว  ใหนําผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะ

เกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวากอใหเกิดระดับความ

เสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทําใหทราบวามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดที่จะตองบริหาร

จัดการกอน 

  โรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จึงกําหนดความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับ

ผลประโยชนทับซอน จํานวน ๔ ประเด็นหลัก ซึ่งสอดคลองกับการวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับ

ซอนของสาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกอบดวย (๑)  การจัดหาพัสดุ (๒) การใชรถราชการ  



 

(๓) การเบิกคาตอบแทน และ (๔) การจัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดูงาน  ประชุม และสัมมนา 

ตารางวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน(Risk Assessment for Conflict of Interest) 

โรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  

 

ประเด็น 

ความเสี่ยง 

 

ปจจัยเสี่ยง 

 

วัตถุประสงค 

การประเมินความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ

ความเสี่ยง 

ลําดับ

ความเสี่ยง 

๑.การจัดหาพัสดุ จัดหาพัสดุที่ไมโปรงใส และ

ประหยัดงบประมาณของ

ทางราชการ 

เพือใหการจัดหาพัสดุ

ภาครัฐโดยการซื้อ จาง 

เชา แลกเปลี่ยน หรือ

โดยวิธีอ่ืนใดใหสอดคลอง

กับประกาศระเบียบ

หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ 

และมติคณะรัฐมนตรีที่

เก่ียว 

ของ รวมถึงดําเนินการ

ตามเกณฑการประเมิน

คุณธรรมและความโปรง

ใสในการดาํเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ 

 

๕ ๕ ๒๕ 

(สูงมาก) 

๑ 

๒. การใชรถยนต

ราชการ  

 

 

 

ผูขอใชรถยนตไมปฏิบัติตาม

ระเบียบตามระเบียบของ

การใชรถยนตราชการ 

เพ่ือใหการใชรถราชการ

เปนไปตามระเบียบท่ี

เก่ียวของและปองกันการ

เกิดผลประโยชนทับซอน 

๔ ๕ ๒๐ 

(สูงมาก) 

๒ 



 

๓. การเบิก

คาตอบแทน 

 

 

 

 

 

เบิกคาตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

และในวันหยุดราชการไม

เปนไปตามระเบียบที่

เก่ียวของ 

เพ่ือใหเบิกคาตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ คาตอบแทน

เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน

เปนไปตามระเบียบท่ี

เก่ียวของไมใหเกิดการ

แสวงหาผลประโยชน

สวนตัวในตําแหนงหนาที่

อันมิควรไดรบัโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

 

๔ ๔ ๑๖ 

(สูงมาก) 

๓ 

๔ จัดทําโครงการ

ฝกอบรม ศึกษา ดู

งาน ประชุม และ

สัมมนา 

 

การเบิกจายในการดําเนิน

โครงการฝกอบรม ศึกษาดู

งาน ประชุมสัมมนาตาง ๆ 

ไมถูกตอง 

เพ่ือใหการจัดทํา

โครงการฝกอบรม ศึกษา

ดูงาน ประชุมสัมมนา 

ถูกตอง ไมใหเกิดการ

แสวงหาผลประโยชน

สวนตัวในตําแหนงหนาที่

อันมิควรไดโดยชอบดวย

กฎหมาย 

๔ ๓ ๑๒ ๓ 

 

จากแผนภูมิความเสี่ยง สามารถสรุปวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงดาน

ผลประโยชนทับซอนไดดังนี้ 

การจัดหาพัสดุ               ลําดับ ๑  (สูงมาก   ๒๕ คะแนน) 

การใชรถยนตราชการ     ลําดับ ๒  (สูงมาก   ๒๐  คะแนน) 

การเบิกคาตอบแทน                     ลําดับ ๓  (สูงมาก  ๑๖  คะแนน) 

การจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา      ลําดับ ๔  (สูง  ๑๒ คะแนน) 

 



 

 

สรปุประเดน็ 

๑. มาตรการสําคัญเรงดวนในการปองกันการทุจริตการบริหารงานที่โปรงใส  ตรวจสอบได 

และการแกไขปญหาการกระทําความผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐที่เปนปญหาสําคัญ ๔ ประเด็น คือ  

     ๑.๑  การจัดหาพัสดุ 

     ๑.๒ การใชรถยนตราชการ 

     ๑.๓ การเบิกคาตอบแทน 

     ๑.๔ การจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 

๒.  นาํประเดน็ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนที่ไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงมา

จัดทํากรอบแนวทางปองกันผลประโยชนทับซอน เผยแพรใหบุคลากรในโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ 

๘๐ พรรษา ทราบ และเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


