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บทท่ี 1 
 

 
บทน า 
1.1 หลักการและเหตุผล 

 การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไป
แทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐจนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะของส่วนรวม หรือการจัดการประมูลทรัพย์สินของรัฐเพ่ือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพวก
พ้อง ฯลฯ ท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป ทั้งในรูปของ
ผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคมจนน า ไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียน
เรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interests : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบัน
ที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลัก                
ธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 

 ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐจึงควรสร้างความตระหนักและหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เพ่ือนน ามาสู่การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยม การสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของเจ้าหน้าที่
และพนักงานของรัฐในการท างานเพ่ือส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติ
ราชการเป็นส าคัญ 

 โรงพยาบาลเกาะพะงันสุราษฎร์ธานี ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ตามมาตรฐาน COSO(TheCommitteeof Sponsoring Organizations of theTread way Commission) 
เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือน ามาก าหนดกรอบแนวทางการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลเกาะพะงันสุราษฎร์ธานี 

1.2 แนวความคิดในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ความเสี่ยง (Risk)หมายถึง การวัดความสามารถที่จะด าเนินการให้วัตถุประสงค์ของงานประสบ
ความส าเร็จภายใต้การตัดสินใจ งบประมาณ ก าหนดเวลา และข้อจ ากัดด้านเทคนิคที่เผชิญอยู่ความเสี่ยงจึง
อาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอน และความจ ากัดของทรัพยากร การจัดการความเสี่ยง
หรือการบริหารความเสี่ยง (Risk management) คือ การจัดการความเสี่ยง ทั้งในกระบวนการในการระบุ
วิเคราะห์ (Risk analysis) ประเมิน (Risk assessment) ดูแลตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับ 
กิจกรรมหน้าที่และกระบวนการท างาน เพ่ือให้องค์กรลดความเสียหายจากความเสี่ยงมากที่สุด อันเนื่องมาจาก
ภัยที่องค์กรต้องเผชิญในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือเรียกว่า อุบัติภัย (Accident) 
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 ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of Interests) หมายถึง สถานการณ์หรือการกระท าที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการ พนักงาน บริษัท หรือผู้บริการมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง 
มากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท าดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา ใน
รูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่างการกระท า 
ดังกล่าวมีให้พบเห็นได้มากในสังคม ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึด
ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักได้ส่งผลเสียหายให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติก่อให้เกิดการกระท าที่ผิดจริยธรรม 
และจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ แต่ท าหน้าที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติ
หน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ ซึ่งอาจเชื่อมโยงไปสู่การทุจริตได้กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ
น าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
 ส ามารถจ าแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(Strategic Risk:S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่                    
ก าหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมาย
กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายขององค์กร 
 2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/
กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 
 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อ
สถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ 
และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน
การควบคุม และการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 
 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชั ดเจนความไม่
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญาการร่าง
สัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 
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1.3วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ๒. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 ๔. เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และประชาชน 
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บทท่ี 2 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ 
และจัดล าดับความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง                     
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ 
ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา 
ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก 
ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact)               
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15 – 25 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (Hight Risk : H) 9 – 14 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk: M) 4 –8    คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L) 1 – 3     คะแนน 
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   ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ
พิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยง จากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่
เกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆx ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 

(Likelihood x Impact ) 

 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน ใช้เกณฑ์การจัดแบ่ง ดังนี้ 

 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสีสญัลักษณ ์

ต่ า (Low) 1 – 3       คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 

ปานกลาง(Medium) 4 – 8       คะแนน ยอมรับความเสีย่ง แต่มี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง 

สีเหลือง 

เสี่ยงสูง(High) 9 – 14     คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 

เสี่ยงสูงมาก(Extreme) 15 – 25    คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ า 
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

สีแดง 

 

ตารางแสดงระดับของความเสี่ยง 

 

                                 1 

                               2 

                               3 

                               4 

                               5 
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โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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2.2การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
      โรงพยาบาลเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด
ในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
 โรงพยาบาลเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงก าหนดความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
จ านวน4 ประเด็นหลัก ทีม่ีความเสี่ยงต่อการกระท าผิดวินัยข้าราชการพลเรือนประกอบด้วย  
 (1) การจัดหาพัสดุ  เนื่องจากหากพบขั้นตอนการกระท าที่ไม่โปร่งใส หรือการกระท าผิด หรือละ
เว้น หรือประมาท จะส่งผลเสียต่อองค์กรในภาพรวม รวมถึงการบริหารงานในขั้นตอนภายในองค์กร และอาจ
รวมถึงการเอื้อประโยชน์ให้ซึ่งกันและกันของเจ้าหน้าที่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงาน ที่ติดต่อราชการ ซึ่งส่งผล
เสียหายในต่อภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง      
 (2) การจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาเช่น ขออนุมัติโครงการใน
ลักษณะของการจัดสัมมนา ซึ่งจะต้องเป็นการระดมความเห็นหรือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วม
สัมมนา เพ่ือหาข้อสรุปให้ได้ข้อยุติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่ในกรณีนี้วิทยากรด าเนินการบรรยายในรูปแบบของ
การบรรยายพิเศษโดยไม่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่มีหัวข้อการสัมมนา ไม่มีเอกสารประกอบ จัดโต๊ะกลมแบบ
โต๊ะจีนหันหน้าเข้าหากัน แต่ละโต๊ะนั่งประมาณ 9 – 10 คน ที่ชั้นระเบียงชั้นล่างรอบสระว่ายน้ า    และพ้ืนที่
โดยรอบ และมีการรับประทานอาหาร ส่งเสียงดัง ระหว่างการบรรยายจนไม่สามารถจับใจความเนื้ อหาการ
บรรยายได้ จึงเข้าข่ายการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการสัมมนา 
 (3) การเบิกค่าตอบแทน เนื่องจากสาเหตุบุคลากรมีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน     
นอกเวลาราชการ โดยไม่เกิดการปฏิบัติงานจริง เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องของการรายงานผล            
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอันเป็นเท็จให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนพิเศษที่ไม่ควรได้รับ หรืออ้างผลการ
ปฏิบัติงานจากบุคคลอ่ืน รวมถึงการรายงานผลการด าเนินงานประจ าคัดลอกเป็นผลการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการอีกด้วย 
 (4) การใช้รถราชการ เช่น การใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นพาหนะไป-กลับระหว่างบ้านพักกับที่ท างาน 
หรือการน ารถยนต์ส่วนกลางซึ่งเป็นรถที่มีไว้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของหน่วยงานไปใช้ในลักษณะรถ
ประจ าต าแหน่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.
2523 กระท าการทุจริตและใช้อ านาจหน้าที่มิโดยชอบก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงินหรือทรัพย์สินของทาง
ราชการ โดยอาศัยโอกาสที่ตนมีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง แต่กลับน ารถยนต์
ไปใช้ในลักษณะที่เป็นรถประจ าส่วนตัว 
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              2.3 ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
       

 
ประเด็นความเสี่ยง 

 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
วัตถุประสงค์ 

การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความเสี่ยง 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

(1) การจัดหาพสัด ุ การจัดหาพสัดไุม่เป็นไปตาม
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องมีการ
แบ่งซื้อแบ่งจ้าง และ
แสวงหาผลประโยชน์ 
ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าท่ี 

เพื่อให้การจัดหาพสัดภุาครัฐ
โดยการ ซื้อ จ้าง เช่า 
แลกเปลีย่น หรือโดยวิธีอื่น
ใด สอดคล้องกับประกาศ 
ระเบยีบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบตัิ 
และมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการ
ด าเนินการตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and 
Transparency 
Assessment : ITA) 

2 2 2 
(ต่ า) 

4 

(2)การจัดท า
โครงการ ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุม 
และสมัมนา 

การจัดท าโครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุม และ
สัมมนา เป็นเท็จและไม่
เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้การจัดท าโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม และสัมมนา ถูกต้อง 
ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวใน
ต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้
โดยชอบตามกฎหมาย 

2 1 2 
(ต่ า) 

4 

(3) การเบิก
ค่าตอบแทน 

เบิกค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และในวันหยุดราชการ 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ท่ี
ปฏิบัติงานให้กับหน่วย
บริการในสังกัดโรงพยาบาล
เกาะพะงันสรุาษฎร์ธานี 
ค่าตอบแทนโดยไม่ท าเวช
ปฏิบัติส่วนตัว และหรือ
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
เอกชน ค่าเบี้ยเลีย้งเหมา
จ่ายและเงินเพิ่มส าหรับ
ต าแหน่งท่ีมีเหตุพเิศษของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุข (พ.ต.ส.)     
เป็นเท็จ ไมเ่ป็นไปตาม
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 

เพื่อให้เบิกค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ท่ี
ปฏิบัติงานให้กับหน่วย
บริการ ค่าตอบแทนโดยไม่
ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและ
หรือปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลเอกชน ค่าเบี้ย
เลี้ยงเหมาจ่าย และเงินเพิม่
ส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุ
พิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ด้าน
การสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 
เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ไม่ให้เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
ในต าแหน่งหน้าที่อันมิควร
ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

1 3 1 
(ต่ า) 

4 

 



ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ 

ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

1          2          3          4          5 
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ประเด็นความเสี่ยง 

 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
วัตถุประสงค์ 

การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความเสี่ยง 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

(4) การใช้รถราชการ 1. การใช้รถราชการไม่
ถูกต้องตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ. 2523และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
2. ผู้ใช้รถราชการละเลยการ
ปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ. 2523 และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
3. เบิกจ่ายค่าตอบแทน
เหมาจ่ายแทนการจัดหารถ
ประจ าต าแหน่งส าหรับ
ข้าราชการผูม้ีสิทธิได้รับรถ
ประจ าต าแหน่ง 
4. ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบ ารุง 
รถส่วนกลางและรถรับรอง 
ไม่เป็นไปตามระเบียบ
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วย
หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บ
รักษา การซ่อมบ ารุง        
รถส่วนกลางและรถรับรอง 
พ.ศ. 2523 

เพื่อให้การใช้รถราชการ
เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้องและป้องกันการ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

1 3 3 
(ต่ า) 

4 

 
2.4การจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง 
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จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ตามตาราง ดังนี้  

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 

การจัดหาพสัด ุ ล าดับ 4 (  ต่ า=  4 คะแนน) 

การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน  ประชุม และสัมมนา ล าดับ 4 ( ต่ า  =  4  คะแนน ) 

การเบิกค่าตอบแทน ล าดับ 4 ( ต่ า  =  4  คะแนน ) 

การใช้รถราชการ ล าดับ 3 ( ต่ า  =   4 คะแนน ) 

  

  จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดล าดับของของความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือเป็นการป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐมีการตรวจสอบได้ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดย
ชอบตามกฎหมาย ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูก
กฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ โรงพยาบาลเกาะพะงัน จึงน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาก าหนดมาตรการ 
วิธีการควบคุมเพ่ือป้องกัน หรือลดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

 (๑) น าประเด็นหรือปัจจัยที่อาจเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน   
ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาจัดท ากรอบแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเกาะ
พะงัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ต่อไป 

 (๒) จัดท าแบบฟอร์มป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เพ่ือให้
การจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 (๓) จัดท าสมุดบันทึกตรวจสอบการใช้รถยนต์ราชการเพ่ือให้การใช้รถยนต์ราชการเป็นไปตามระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
                                        โรงพยาบาลเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

 
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฎิบัติงาน 

(1) การจัดหาพสัด ุ เพื่อให้การจัดหาพสัดภุาครัฐโดยการ ซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลีย่น หรือโดยวิธีอื่นใด สอดคล้องกับ
ประกาศ ระเบยีบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการด าเนินการ
ตามเกณฑ์การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
 
 
 
 

(2)  การจัดท าโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม และสัมมนา 

เพื่อให้การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสมัมนา ถูกต้อง ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าท่ีอันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 

(3)   การเบิกค่าตอบแทน เพื่อให้เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบตัิงานให้กับ
หน่วยบริการ ค่าตอบแทนโดยไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัตงิานในโรงพยาบาลเอกชน ค่า
เบี้ยเลีย้งเหมาจ่าย และเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มเีหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการสาธารณสุข 
(พ.ต.ส.) เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่ง
หน้าท่ีอนัมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
 
 
 
 

(๔)  การใช้รถราชการ    
 
 
 
 
 
 

มีแผนการใช้รถ  เขียนขออนุญาตการใช้รถ  เพื่อให้การใช้รถราชการเป็นไปตามระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง และป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
  
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


