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ค าน า 
 

โรงพยาบาลโพทะเล ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Organizations of the Tread 
way Commission) เพ่ือการก าหนดมาตรฐานส าคัญเร่งด่วนเชิงรุก ในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย 
นอกจากนี้ยังนาความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้ น ามาใช้ในการก าหนด
มาตรการต่าง ๆ ที่ส าคัญในโรงพยาบาลเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
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สารบัญ 
 

 
ค าน า           ก 
สารบัญ           ข 
บทที่ ๑ บทนา  
       ๑.๑ หลักการและเหตุผล           ๑-๒ 
       ๑.๒ วัตถุประสงค์           ๓ 
บทที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
       ๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน       ๔ 
             (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
       ๒.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน      ๖ 
             (Risk Assessment for Conflict of Interest) โรงพยาบาลโพทะเล 
       ๒.๓ การจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)       ๙ 
 
 
 
 
 
 
 
  



๑ 

บทที่ ๑ 
 

๑.๑ หลักการและเหตผุล  
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไป
แทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ขาดความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม
และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคม ต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสีย
ไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคมรวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ 
ตลอดจนโอกาสในอนาคต ตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท า
ความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่
การถูกกล่าวหา ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest :COI) เป็นประเด็นปัญหา
ทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยัง
สะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย  

โรงพยาบาลโพทะเลได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย 
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริง ที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหาร ซึ่งมอี านาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดข้ึนอย่างรู้ตัว
หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ เช่น การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารง
ต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่
ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้เสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ
ส่งผลให้บุคคลนั้น ขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลกั ผลเสียจึงเกิดกับ
ประเทศชาติ การกระทาแบบนี้เป็นการกระทาที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  



๒ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบ
ในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหาย
จากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคญั อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภา
การณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ
น าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น ความเสี่ยงมี ๔ ลักษณะ ดังนี้  

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและ
พันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ และการ
ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้าง
องค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของ
องค์กร  

๒. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในองค์กร/
กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้ / บุคลากร / ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลตอ่ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ  

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือ
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่
สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการเป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การ
ควบคุม และการจัดทารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว  

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย 
หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญา
ที่ไม่ครอบคลุม  
 

การด าเนินงานวิเคราะห์ความเสี่ยงกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้ โรงพยาบาลโพทะเลน าเอาความ
เสี่ยงในด้านต่าง ๆ มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO และตามบริบทความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงพยาบาล ฯ ทราบ
ถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถก าหนดมาตรการเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการ
ทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได ้ 



๓ 

๑.๒ วัตถุประสงค ์ 
๑. เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด

แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
๒. เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตัว ในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็น
แบบอย่างที่ดี ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใสและตรวจสอบได้  

๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา ต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชน  



๔ 

บทท่ี ๒  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  (Risk Assessment for 
Conflict of Interest)  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่าง ๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับ
ความเสี่ยง โดยการก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ค้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และ
ระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็น
ตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้  

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
ระดับ  

 

โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
๔ สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง  
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง  
๒ น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง  
๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก  
 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน

(บุคลากร) 

ระดับ  
 

โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง  
๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
๓ ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม  
๒ น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง  
๑ น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง  

 

 

 

 

 

 

 



๕ 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยงโดย

พิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ  

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ระดับ ระดับความเสี่ยง 
 

ช่วงคะแนน 

1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)  ๑๕ – ๒๕ คะแนน  
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)  ๙ – ๑๔ คะแนน  
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)  ๙ – ๑๔ คะแนน 

4 ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L)  ๑ – ๑๔ คะแนน 

 

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Pofile) ทีไ่ด้จากการพิจารณา
จัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ X ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ  
                        (Likelihood X Impact)  

 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้
เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 
ต่ า (Low)  ๑ – ๓ คะแนน  ยอมรับความเสี่ยง  สีเขียว 

ปานกลาง 
(Medium)  

๔ – ๘ คะแนน  ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง  

สีเหลือง 

เสี่ยงสูง (High)  ๙ – ๑๔ คะแนน  มีมาตรการลดความเสี่ยง  สีส้ม 

เสี่ยงสูงมาก 
(Extreme)  

๑๕ – ๒๕ คะแนน  
 

มีมาตรการลดและประเมินซ้ า 
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง  

สีแดง 

 

 

 

 

 

 



๘ 

 

๒.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  (Risk Assessment for 
Conflict of Interest) โรงพยาบาลโพทะเล 

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใดในตาราง
ความเสี่ยงซึ่งจะทาให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน ซึ่งที่ผ่านมา
โรงพยาบาลโพทะเลยังไม่พบการกระท าผิดวินัยข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พกส./ลูกจ้างชั่วคราว จึงก าหนด
ความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนจ านวน ๔ ประเด็นหลัก คือ  

 
๑.การจัดซื้อจัดจ้าง มีการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ เวชภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา และครุภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงระบบค่า
สาธารณูปโภค และการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม                                                                                       
๒. การจัดท าโครงการต่างๆ ตามแผนงานโครงการเพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาของพ้ืนที่และตามยุทธศาสตร์
ของกระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลโพทะเล                                                                         
๓. การเบิกค่าตอบแทน ทั้งการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และ ฉ.๑๑                                            
๔. การใช้รถราชการ ไปราชการในสถานที่ราชการอ่ืน ๆ ทั้งในและต่างจังหวัด รวมทั้งการส่งต่อผู้ป่วย 

 

 

 

 

 

 



๙ 

๒.๓ การจัดท าแผนภูมคิวามเสี่ยง (Risk Map) 

 

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของ
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ตามตารางที่ ๒  

 
ตารางท่ี ๒ ผลการวิเคราะหค์วามเส่ียงและจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียงดา้นผลประโยชนท์บัซอ้น 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
การจัดหาพสัด ุ ล าดับที ่๑ (เสี่ยงสูงมาก = ๑๕ คะแนน)  
การจัดท าแผนงานโครงการ /ฝึกอบรม /ประชุม สัมมนา  ล าดับที ่๒ (เสี่ยงสูง = ๑๐ คะแนน)  
การเบิกค่าตอบแทน  ล าดับที ่๓ (ปานกลาง = ๘ คะแนน)  
การใช้รถราชการ  ล าดับที ่๔ (ต่ า = ๔ คะแนน)  

 

จากตารางที่ ๑ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลโพทะเล น าผลที่ได้มาก าหนดมาตรการ วิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลด
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  

๑. จัดท ามาตรการเชิงรุกการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ใน  ๔ ประเด็น  
๑.๑การจัดซื้อจัดจ้าง  
๑.๒ การจัดท าโครงการต่างๆ ตามแผนงานโครงการ และโครงการฝึกอบรม     
      ประชุม สัมมนา  
๑.๓ การเบิกค่าตอบแทน ทั้งการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และ ฉ.๑๑  
๑.๔ การใช้รถราชการ ไปราชการในสถานที่ราชการอ่ืน ๆ ทั้งในและต่างจังหวัด รวมทั้งการ   
      ส่งต่อผู้ป่วย  

๒. จัดประชุมให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โครงการต้านทุจริต  
๓. ควบคมุ ก ากบั ตดิตาม โดยใชร้ะบบควบคมุภายใน 


