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คาํนํา 

โรงพยาบาลสาไหเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  ไดดาเนินการวิเคราะห

ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนตามมาตรฐาน COSO 2013 (The Committee of 

Sponsoring Organization of the Tread Commission) เพ่ือกําหนดมาตรการสําคัญเรงดวนเชิงรุกในในการ

ปองกันทุจริต การบริหารงานที่โปรงใส ตรวจสอบไดและแกไขปญหาการกระทาผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐที่เปนปญหา

สําคัญและบอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังนาความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน         มา

กําหนดเปนคูมือปองกันการเกิดผลประโยชนทับซอนเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายสําคัญเรงดวนหรือภารกิจที่

ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda Base) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลเสาไหฯ 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 1 

บทนํา 

หลักการและเหตุผล 

 ผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่งเพราะเปนการแสวงหาประโยชนสวนบุคคลโดย

การละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ไปแทรกแซงการใชดุลยพินิจในกระบวนการ

ตัดสินใจของเจาหนาท่ีของรัฐ จนทําใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในหนาที่สาธารณะขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง 

และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชน สาธารณะของสวนรวมและทําใหผลประโยชนหลักขององคกร

หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไปโดยผลประโยชนที่สูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน 

คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคาอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึง

ระดับสังคม อยางไรก็ตามทามกลางผูที่จงใจกระทําความผิดยังพบผูกระทําความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูใน

เรื่องดังกลาวเปนจํานวนมาก จนนําไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญาผลประโยชนทับ

ซอนหรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ( Conflict of interest : COI ) เปน

ประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในระดับท่ีรุนแรงข้ึน 

และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมมาภิบาล และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศอีกดวย 

 โรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจ

เกิดผลประโยชนทับซอน โดยวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนตามมาตรฐาน 

COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission ) เ ป น ก ร อบกา ร

วิเคราะหความเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน  

 การวิเคราะหความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงที่เปนระบบในการบริหารปจจัยและ

ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด

ผลประโยชนทับซอน 

 ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณหรือขอเท็จจริงท่ีบุคคล ไมวาจะเปนนักการเมือง ขาราชการ 

พนักงานบริษัท หรือผูบริหารซึ่งมีอํานาจหนาที่ของรัฐปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู และ

สงผลกระทบตอประโยชนสวนรวม ซึ่งการกระทํานั้นอาจจะเกิดข้ึนอยางรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนาและมีรูปแบบที่

หลากหลายไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้นแตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ ไมใชในรูปตัวเงินหรือ

ทรัพยสินก็ได อาทิ การแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ ท้ังในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และ

บริษัทจํากัดหรือการที่บุคคลผูมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสีย ไดรับสัมปทาน

หรือผลประโยชนจากทางราชการ โดยมิชอบ สงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึด

ผลประโยชนสวนตนเปนหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติการกระทําแบบนี้เปนการกระทําที่ผิดทางจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ  

 การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงที่เปน

ระบบในการบริหารปจจัย และควบคุมกระบวนการการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุ ของโอกาสผลประโยชนสวนตนและ

ผลประโยชนสวนรวมเปนปจจัยสําคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ยิ่งมสีถานการณหรือ

สภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม มากเทาใดก็ยิ่งมีโอกาสกอใหเกิดหรือ

นําไปสูการทุจรติมากเทานั้น  

 

 



บทที่ 3 
การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 

โรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
 

การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา      
ไดกําหนดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง เพ่ือดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน
กระบวนงานท่ีจะเมินความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนจากภาระงานดานภารกิจ
สนับสนุนตามอํานาจหนาที่ของโรงพยาบาลเสาไหฯ จํานวน 7 กระบวนงาน ไดแก (1) ความเสี่ยงเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนดานการจัดซื้อจัดจาง (2) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชนทับซอนดานการจัดทําโครงการฝกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา (3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนดานการเบิกจายคาตอบแทน (4) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชนทับซอนดานการใชรถทางราชการ(5) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับ
ซอนดานการนําวัสดุอุปกรณทางราชการไปใชในกิจการสวนตัว (6) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชนทับซอนดานการการจายยา และเวชภัณฑที่มิใชยาเกินความจําเปน(7) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนดานการสั่งซื้อยาเกินความจําเปนในการรักษาผูปวย ซึ่งมีความเสี่ยงตอการเกิดทุจริตสูง
จํานวน 8 ขั้นตอน ใน 9 ขั้นตอน กําหนดขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงเพ่ือดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผละประโยชนทับซอนจากภาระงานดานภารกิจดานสนับสนุนสําหรับขั้นตอนที่ 9 เปนการ
รายงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนซึ่งจะดําเนินงานรายงานภายหลังจากดําเนินการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนโรงพยาบาลเสาไหฯ ไดพิจารณาเลือกประเด็นความเสี่ยง
เก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ซึ่งจะเนินการรายงานภายหลังจากการดําเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนการประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน
ทับซอนจากภาระงานดานภารกิจสนับสนุนตามอํานาจหนาท่ีของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไดนํา
ประเด็นความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานตามคาสั่งสํานักงานงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 4195/2561 ลงวันที่ 
29 พฤศจิกายน 2561 ไดทําการประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนจากภาระ
งานดานภารกิจดานสนับสนุน จํานวน 5 กระบวนงาน และไดนาํความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดผลประโยชนทับซอนมาทํา
การพิจารณาและวิเคราะหความเสี่ยงเพ่ิมอีก 2 กระบวนงาน ซึ่งเปนกระบวนงานที่เก่ียวของกับการใชทรัพยากรของ
ทางราชการโดยมีความเสี่ยง 

(1) ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนดานการจัดซื้อจัดจาง 
(2) ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนดานการจัดทาโครงการฝกอบรม ประชุม ศึกษา 

ดูงาน และสมัมนา 
(3) ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนดานการเบิกจายคาตอบแทน 
(4) ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนดานการใชรถทางราชการ 
(5) ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนดานการนาวัสดุอุปกรณทางราชการไปใชใน

กิจการสวนตัว 
(6) ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนดานการการจายยา และเวชภัณฑที่มิ 

ใชยาเกินความจําเปน 
(7) ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนดานการส่ังซื้อยาเกินความจาเปนใน 

การรกัษาผูปวย 

 

 

 



 
ประเมินความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน ปงบประมาณ พ.ศ.256๔ 

 
ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนแยกตามประเด็นดังตอไปน้ี  

(1) การจัดซ้ือจัดจาง 
(2) การจัดทําโครงการฝกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา 
(3) การเบิกจายคาตอบแทน 
(4) การใชรถทางราชการ 
(5) นําวัสดุอุปกรณทางราชการไปใชในกิจการสวนตัว 
(6) การจายยา และเวชภัณฑที่มิใชยาเกินความจาเปน 
(7) การส่ังซ้ือยาเกินความจําเปนในการรักษาผูปวย 

 

ช่ือกระบวนงาน 
(1) ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนดานการจัดซื้อจัดจาง 
(2) ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ดานการจัดทาโครงการฝกอบรม  
     ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา 
(3) ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนดานการเบิกจายคาตอบแทน 
(4) ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนดานการใชรถทางราชการ 
(5) ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนดานการนาวัสดุอุปกรณทางราชการ 
     ไปใชในกิจการสวนตัว 
(6) ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนดานการจายยา และเวชภัณฑ 
     ที่มิใชยาเกินความจําเปน 
(7) ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ดานการส่ังซื้อยาเกินความจําเปน 
     ในการรักษาผูปวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อหนวยงาน กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
ผูรับผิดชอบ นางสิริกร  จันทรเรืองรบ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 



ข้ันตอนที่ ๗ จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง 
ตารางที่  ๗ จัดทําระบบความเสี่ยง 

    ๗.๑ สถานะสีแดง Red เกินกวาการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
 

ความเสี่ยงการทุจริต(สถานะสีแดง) 
 

มาตรการการปองกันการทุจริต (เพิ่มเติม) 
 

กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชนทับซอนดานการจัดทาโครงการฝกอบรม ประชุม 
ศึกษา ดูงาน และสัมมนา 
- มีโอกาสท่ีผูจัดทาโครงการฝกอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน และ
สัมมนาอาจจะทําใหเกิดการหาผลประโยชนใหตัวเองไดทั้งท่ี
ตั้งใจและไมไดใจ 

 
 
สรางเครือขายเขตภายในจังหวัดสระบุรีเพ่ือเปน
พี่เลี้ยงในการใหคําปรึกษาในกรณีจัดทาโครงการ
ฝกอบรม และกรณีตางๆ 

กระบวนการความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชนทับ 
ซอนดานการนาวัสดุ อุปกรณทางราชการไปใชในกิจการสวนตัว 
ขั้นตอนยอยที่คาดวาจะเกิดความเสี่ยง 

- บุคลากรที่รับผิดชอบดานการดูแล ควบคุม วัสดุ อุปกรณทาง

ราชการนําวัสดุและอุปกรณดังกลาวไปใชเพ่ือการสวนตัว เชน 
นําวัสดุ อุปกรณทางการแพทยไปใชใน Clinic ของตัวเอง 

 
 
 
- สรางกลไกการตรวจสอบที่ใชไดจรงิ 
- กําหนดรปูแบบในการสุมตรวจสอบความ
ถูกตอง โปรงใส ในการทํา 
ทะเบียนคุมการใชงานและการเบิกจายอยาง
เครงครัด 

 
ข้ันตอนที่ ๘ การจัดทํารายงานบริหารความเสี่ยง 

     รายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนของ
โรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ที่มีสถานะเปนสีแดง (เกินกวาการยอมรับได และตองกําหนดกิจกรรม
เพ่ิมเติมในระบบบริหารความเสี่ยง)เพ่ือควบคุม กํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

       ตารางท่ี ๘ รายงานการบริหารความเสี่ยง 
 

 
ลําดับ 

สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 
เขียว เหลือง แดง 

1   กระบวนการความ เสี่ ย ง เกี่ ย ว กับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
ดานการจัดทาโครงการฝกอบรม ประชุม 
ศึกษา ดูงาน และสัมมนา 

2   กระบวนการความ เสี่ ย ง เกี่ ย ว กับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
ดานการนําวัสดุ อุปกรณทางราชการไปใช
ในกิจการสวนตัวขั้นตอนยอยท่ีคาดวาจะ
เกิดความเสี่ยง 

 



 
ข้ันตอนที่ 9 การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
    ข้ันตอนที่ 9 เปนการจัดทําแบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงการทุจริตหรือสถานะแผน

บริหารความเส่ียงการทุจริต ตารางที่ 8 ตอผูบริหารของหนวยงาน ซึ่งระยะของการรายงานผล ข้ึนอยูกับหนวยงานและแบบในการ
รายงาน สามารถปรับไดตามความเหมาะสม 

   ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 
 

 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 
 

ช่ือแผนบริหารความเสี่ยง การปองกันผลประโยชนทับซอนโรงพยาบาลเสาไหฯ 
โอกาส/ความเส่ียง (1) การจัดซ้ือจัดจาง 

(2) การจัดทําโครงการฝกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา 
(3) การเบิกจายคาตอบแทน 
(4) การใชรถทางราชการ 
(5) นําวัสดุอุปกรณทางราชการไปใชในกิจการสวนตัว 
(6) การจายยา และเวชภัณฑท่ีมิใชยาเกินความจาเปน 
(7) การสั่งซื้อยาเกินความจําเปนในการรักษาผูปวย 

สถานะของการดําเนินการจดัการความเส่ียง  ยังไมไดดําเนินการ 
 เฝาระวัง และติดตามตอเน่ือง 
 เริ่มดําเนินการ แตยังไมเสร็จกระบวนการ 
 ตองการปรับปรงุแผนบริหารความเสี่ยงใหเหมาะสม  
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
 

ผลการดําเนินงาน 1) จัดทําประกาศมาตรการปองกันการทุจริต และการแกไขการกระทํา
ผิดวินัยของเจาหนาท่ีโรงพยาบาลเกาะจันทร เพ่ือปองกันการทุจริตและ
การกระทําผิดวินัยของบุคลากรเชิงรุก 7 มาตรการ ไดแก 
     (1) การจัดซื้อจัดจาง 
     (2) การจัดทําโครงการฝกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา 
     (3) การเบิกจายคาตอบแทน 
     (4) การใชรถทางราชการ 
     (5) นําวัสดุอุปกรณทางราชการไปใชในกิจการสวนตัว 
     (6) การจายยา และเวชภัณฑท่ีมิใชยาเกินความจาเปน 
     (7) การส่ังซื้อยาเกินความจําเปนในการรักษาผูปวย 
  
2)  ผูบังคับบัญชา หัวหนา ควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบบุคลากร และ
การดําเนินการตางๆ ใหเปนไปตามระเบียบราชการ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ภาคผนวก 
 
 

ที่ปรึกษา 
นายแพทยสมชาติ  สุจริตรังษี  : ผูอํานวยการโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

 
 
 
 

ผูจัดทํา 
นางสิริกร  จันทรเรืองรบ  :   หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


