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ค าน า 

 

  รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
โรงพยาบาลห้างฉัตร ประจ าปีงบประมาณ 2563 ได้จัดท าขึ้นเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) เพ่ือก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุก ในการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่
รัฐ ที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังน าความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนหรือประโยชน์ขัดกัน ที่ได้นี้มาก าหนดจัดท าเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้ อน เพ่ือเผยแพร่แก่
บุคลากรในโรงพยาบาลห้างฉัตร ให้ตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ร่วมสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตในหน่วยงานโรงพยาบาลห้างฉัตร และกระทรวงสาธารณสุข
ต่อไป 

 

         กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
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บทท่ี 1  

บทน า 
1.1 หลักการและเหตุผล 

  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไป
แทรกแซง การใช้ดุลยพินิจ ในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมใน
การปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้อง
สูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ 
ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม 
อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่อง
ดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา 
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict 
of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศอีกด้วย   
  โรงพยาบาลห้างฉัตร จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลห้างฉัตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการ
บริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจาก
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการพนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว
หรือไม่รู้ตัว 

ทั้งเจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้นแต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารง
ต าแหน่งในองค์กรต่างๆทั้งในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่
ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิ
ชอบส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิด
ขึ้นกับประเทศชาติการกระท าแบบนี้เป็นการกระท าที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท าให้
เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์



   

ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมี
สถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็
ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
  สามารถจ าแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผล
ต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่าง
นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผล
กระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 
  2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 
  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน  (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทัน
ต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่
เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินงาน เป็นต้น เนื่องจากการขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ 
การวางแผน การควบคุม และการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 
  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ  (Compliance Risk : C) 
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่
ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติ
กรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้ น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ 
มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลห้างฉัตร 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ โรงพยาบาลห้างฉัตร ทราบถึงความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต 
การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหา
ส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็น
พิเศษ (Agenda Based) อีกด้วย 

1.2 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  ๒. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
  ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย  ให้ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  ๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและประชาชน 
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บทท่ี 2  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
................................................................... 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ด าเนินการวิเคราะห์ และ
จัดล าดับความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่
สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 

  เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

 

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

 

 เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการ
ด าเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

 
    ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง 
โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
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  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

  ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก
การพิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดย
ที ่
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

  
  ซ่ึ งจัดแบ่ งเป็น  4 ระดับสามารถแสดงเป็น  Risk Profile แบ่ งพ้ืนที่ เป็น  4 ส่วน  (4 
Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ า 

หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 
สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการ

ควบคุมความเสี่ยง 
สีเหลือง 

ต่ า (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว       
 
ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

  

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

ความรุนแรง
ของผลกระทบ 

(Impact) 
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
     โรงพยาบาลห้างฉัตร 

  เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ ที่จะเกิดเหตุการณ์  (Likelihood) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงาน ว่าก่อให้เกิดระดับของความ
เสี่ยงในระดับใด ในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหาร
จัดการก่อน 
  โรงพยาบาลห้างฉัตร จึงก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 4 
ประเด็นหลัก ที่พบการกระท าผิดวินัยข้าราชการพลเรือนที่ได้จากการร้องเรียน กล่าวโทษ และพบเป็นสาเหตุ
ของการกระท าผิดวินัยมากท่ีสุดของโรงพยาบาลห้างฉัตร ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย  
  (1) การจัดหาพัสดุ  
  (2) การจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา  
  (3) การเบิกค่าตอบแทน  
  (4) การใช้รถราชการ 

ตารางที่ 2 วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
โรงพยาบาลห้างฉัตร 

ประเด็น
ความเสี่ยง 

ปัจจัยความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
1. การจัดหา
พัสดุ 

1. การจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปอย่างโปร่งใส 
และประหยัดงบประมาณของทางราชการ 
2. มีการเบิกวัสดุที่มากเกินความจ าเป็น 

5 5 25 1 

2. การจัดท า
โครงการ
ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 
ประชุม และ
สัมมนา 

1. การด าเนินโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม และสัมมนา ไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และประหยัดงบประมาณของ
ทางราชการ 
2. ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม ไม่ได้อยู่ใน
กลุ่มเป้าหมาย 

3 4 12 2 

3. การเบิก
ค่าตอบแทน 

1. การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธ์ที่ควรจะ
ได้รับ 
2. การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการและในวันหยุดราชการ  
ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

3 5 15 1 

4. การใช้
รถยนต์
ราชการ 

1. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการในเรื่อง
ส่วนตัว 
2. ผู้ขอใช้รถยนต์ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของ
การใช้รถยนต์ราชการ 

5 5 25 1 
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3. การจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
  

5 5 
 

10 
 

15 
(3) 

20 
 

25 
(1),(4) 

4 4 8 
 

12 
(2) 

16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

  จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับ
ความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับ
ความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ตามตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
การจัดหาพัสดุ ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
การจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ความเสี่ยงระดับสูง 
การเบิกค่าตอบแทน ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
การใช้รถราชการ ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) 
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 จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับคือสูงมาก และสูง 
โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลห้างฉัตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
เ     เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 

มีมาตรการลด และประเมินซ้ า  
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 
 

1. การจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปอย่าง
โปร่งใส และประหยัดงบประมาณ
ของทางราชการ 
2. มีการเบิกวัสดุที่มากเกินความ
จ าเป็น 
3. การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธ์ที่
ควรจะได้รับ 
4. การเบิกค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและใน
วันหยุดราชการ  
ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
5. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ในเรื่องส่วนตัว 
6. ผู้ขอใช้รถยนต์ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบของการใช้รถยนต์ราชการ 

       เสี่ยงสูง (High) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง  
เพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

1. การด าเนินโครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ประหยัดงบประมาณของทาง
ราชการ 
2. ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม ไม่ได้
อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย 

 ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง 

-การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่
เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ 

ต่ า  (Low) ยอมรับความเสี่ยง- - 

 
 
 
 
4. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

7 
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ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง 
1. การจัดหาพัสดุ 1. การจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปอย่าง

โปร่งใส และประหยัดงบประมาณของ
ทางราชการ 
2. มีการเบิกวัสดุที่มากเกินความ
จ าเป็น 

1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ
อย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างจัดท ารายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและ
เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 

2. การจัดท า
โครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุม 
และสัมมนา 

1. การด าเนินโครงการฝึกอบรม ศึกษา
ดูงาน ประชุม และสัมมนา ไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และประหยัด
งบประมาณของทางราชการ 
2. ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม ไม่ได้อยู่ใน
กลุ่มเป้าหมาย 

๑. งานยุทธศาสตร์และแผนงานตรวจสอบการจัดท าโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ  ให้มีเป้าหมาย
และรายละเอียดการด าเนินงานฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม
และสัมมนา ที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนางานของ
หน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน 
2. กลุ่มงานการเงินตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ 
จะต้องเป็นไปตามผลการด าเนินงานที่เป็นจริง ทั้งด้านกิจกรรม 
จ านวนผู้เข้าอบรมระยะเวลา และการจัดการต่างๆ ที่สอดคล้อง
และเป็นตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
3. รายงานผลการด าเนินโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม และสัมมนาให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ 

3. การเบิก
ค่าตอบแทน 

1. การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธ์ที่ควร
จะได้รับ 
2. การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและใน
วันหยุดราชการ  
ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๑. จัดให้มีการลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
๒. ในกรณีเดินทางไปราชการ(ประชุม) ตรงกับวันที่ต้อง
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้ด าเนินการจัดท าบันทึกการ
แลกเปลี่ยนเวรนอกเวลาราชการทุกครั้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
๓. จัดท าเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทน เป็นปัจจุบันประจ าทุก
เดือน และมีการตรวจสอบก่อนส่งขออนุมัติเบิกจ่ายทุกครั้ง 

4. การใช้รถยนต์
ราชการ 

1. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการใน
เรื่องส่วนตัว 
2. ผู้ขอใช้รถยนต์ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบของการใช้รถยนต์ราชการ 

1. ก าหนดนโยบายด้านความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และมาตรการป้องกันการทุจริต ยับยั้งการกระท าผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่  
พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของหน่วยงาน 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตาม
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนินการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 



   

5. สรุปประเด็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
    โรงพยาบาลห้างฉัตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

  จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มีสาระ   
ส าคัญ ดังนี้ 
  1.  มาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยใน 4 
ประเด็น คือ 
       (1) การจัดหาพัสดุ  
       (2) การจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา  
       (3) การเบิกค่าตอบแทน  
       (4) การใช้รถราชการ 
  2. น าประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมา
จัดท ากรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลห้างฉัตร ประจ าปี 2563 ต่อไป 
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บทท่ี 3  

ภาคผนวก 
................................................................... 

ตัวอย่างรูปแบบความเสี่ยงการทุจริต 
รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
1. เรียกรับโดยเฉพาะการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/คอนโด บ้านจัดสรร/โรงงาน 
2. ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจเอง (ถึงแม้ราชการจะให้มีแบบมาตรฐาน อ านวย
ความสะดวกให้กับประชาชนก็ตาม แต่การขออนุญาตต้องมี ผังประกอบ จึงต้องว่าจ้างผู้ตรวจ หรือผู้อนุมัติ
อนุญาต           จะได้ผ่านง่าย) 
3. เจ้าหน้าที่ของรัฐ สมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการด าเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อ
ถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
4. เจ้าหน้าที่ของรัฐ สมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการใช้อาคารที่ไม่ตรงกับใบรับรอง
ใบอนุญาตหรือที่ยื่นแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
5. การประเมินภาษีที่ต่ ากว่าความเป็นจริง 
6. เรียกรับสินบนโดยใช้ตัวกลาง เก็บค่าใช้จ่ายรายเดือน (ค่าคุ้มครอง) จากผู้ประกอบการ 
7. พนักงาน เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างเหมาของหน่วยงานเป็นตัวแทนการยื่นค่าขอจดทะเบียน ในการขออนุมัติ
อนุญาต โดยเรียกรับผลประโยชน์หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ือสิทธิพิเศษ 
8. การด่าเนินการยื่นค่าขออนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลาก าหนดที่ชัดเจนอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพ่ือ
ความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
9. การเปิดตรวจสินค้าของเจ้าหน้าที่แต่ละคน ใช้ดุลพินิจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
10. การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
11. การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในค่าขอ แต่มีการรับเรื่องไว้ 
12. การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการ เพ่ือเรียกรับผลประโยชน์ 
13. การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอ 
14. เจ้าหน้าที่มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบท าให้การรายงานการรับเงินประจ าวันน้อยกว่าที่รับไว้จริง/
รับเงินและออกใบเสร็จการรับเงินแล้วแต่ไม่น าเงินสด เช็ค น าฝากธนาคารในวันนั้น แต่น าฝากในภายหลังและ
อาจน าเงินไปใช้ส่วนตัวก่อน 
15. ในขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบตามปกติจะมีการใช้เวลาในการพิจารณาตรวจสอบ ๑ วัน แต่ในบาง
กรณีอาจมีความจ าเป็นจะต้องท าการพิจารณาเกิน ๑ วันท าการ เช่น กรณีมีความจ าเป็นต้องมีการนัดหมาย
กับผู้ขอรับใบอนุญาตเพ่ือลงพ้ืนที่ท าการตรวจสอบสถานประกอบการก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต มีความ
เสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อาจอาศัยช่องว่างหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อาจเรียกรับในข้ันตอนของการพิจารณา 
16. การด าเนินการออกค าร้องมีการลัดคิวให้กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ 
17. รับสินบนจากลูกค้าเพ่ือให้ตรวจผ่านมาตรฐาน 
18. การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย
ในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
19. การสุ่มตรวจสอบสถานที่ตั้งสถานบริการ/สถานประกอบการที่ขออนุญาต อาจมีการเอ้ือประโยชน์ให้กับ
ผู้ขออนุญาตบางรายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
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20. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่
คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 
21. เจ้าหน้าที่ของรัฐท าการการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือชื่อ แก้ไขแบบส ารวจ
แก้ไขใบส าคัญรับเงิน มีการใช้หลักฐานเท็จ ใช้บัตรประชาชนของบุคคลที่เสียชีวิต หรือบัตรประชาชน
หมดอายุ เป็นต้น 

รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
1. การเข้าตรวจ หรือเยี่ยม สถานที่ของผู้ประกอบการ เช่น โรงงาน ร้านค้า ฯลฯ โดยมีเจตนา น าไปสู่การ
จ่ายเงินพิเศษรายเดือน 
2. การเปลี่ยนแปลงข้อกล่าวหา (ฐานความผิด) จากหนักเป็นเบา หรือจากเบาเป็นหนัก 
3. การบิดผันข้อเท็จจริงในส านวนการสอบสวนคดีอาญา 
4. การท าบัตรสนเท่ห์ว่ามีเรื่องร้องเรียนผู้ประกอบการเพ่ือท าการตรวจ ค้น กรณีผู้ประกอบการร้านค้านั้น ๆ
ที่ไม่จ่ายเงินพิเศษรายเดือน 
5. การใช้ตัวกลางในการรับเงินพิเศษ หรือ เก็บเงินรายเดือน กับผู้ประกอบการต่าง ๆ 
6. การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ หรือ ยกเว้นระเบียบฯ ที่เอ้ือประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
7. การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่าง ๆ ที่เอ้ือประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
8. การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา วิจัยต่าง ๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์ 
9. การแต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการต่าง ๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์ 
10. ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การชื้อ ขายต าแหน่ง การประเมินความดีความชอบ การ
แต่งตั้ง โยกย้าย การด่าเนินการวินัย เป็นต้น 
11. การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพ่ือรับพนักงานเข้าท างาน/การเรียกเงินค่าแรกเข้า (แป๊ะเจี๊ยะ) เพ่ือแลก
กับการเข้าเรียนในโรงเรียนใช้อ านาจในการแจกจ่าย 
12. จัดสรรงบประมาณ ลงพ้ืนที่ หรือจัดท าโครงการ ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีการแลกรับผลประโยชน์
ในภายหลัง 
13. การประเมินราคาไม่ตรงกับสภาพทรัพย์สินที่น ามาจ าน า 
14. การเปลี่ยนทรัพย์สินที่ลูกค้าน ามาจ าน า 
15. การยักยอกทรัพย์สินที่ได้จากการตรวจค้น จับกุม ไม่ระบุในบัญชีของกลาง 
16. การลดปริมาณของกลางเพื่อลดโทษ เพ่ือเรียกรับผลประโยชน์ 
17. การกรรโชก (รีดไถ) เรียกเอาทรัพย์จากผู้กระท าความผิด 
18. การเข้าตรวจค้น ปกปิด ซ่อนเร้นไม่มีหมายค้น 
19. การท าร้ายร่างกายเพื่อให้รับสารภาพ 
20. รู้เห็นกับผู้ที่มาท่าการประมูลของหลุดจ าน า มีการให้ข้อมูลการจ าหน่ายของหลุดจ าน าล่วงหน้ากับพรรค
พวกของตนเอง 
21. การแอบอ้างชื่อบุคคลอื่น หรือชื่อลูกค้า ยักยอกทรัพย์สินจ าน าออกไป 
22. เจ้าหน้าที่ของรัฐ รู้เห็นในการปลอมแปลงและใช้เอกสารปลอม เช่น การปลอมระวางแผนที่ มีการปกปิด
และให้ถอ้ยค่ารับรองอันเป็นเท็จเกี่ยวกับสภาพที่ดิน 
23. ผู้บังคับใช้กฎหมาย น าตัวบทกฎหมายไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
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รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ 
1. ผู้ใช้น้ ามันรถยนต์ราชการ น าน้ ามันไปใช้ส่วนตัว เช่น การดูดน้ ามันไปใช้ส่วนตัวระหว่างทาง หรือเติม
น้ ามันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ ามันที่ เหลือน าใส่ถังหรือทอนเป็นเงินสด โดยเจ้าหน้าที่ร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการ 
2. เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 
3. ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย 
4. การสืบราคาทีก่ าหนดว่าต้อง ๓ ราย ขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง 
5. ในการก าหนด TOR การจัดชื้อจัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การออกแบบโครงสร้าง มีการก าหนดขอบเขต
งานหรือเนื้องานที่ เกินความจ าเป็น (Over Designs) เพ่ือให้มีการประมาณการราคา ในส่วนนี้ โดยมี
ผลประโยชน์        ทับซ้อน 
6. คณะกรรมการก ากับการจ้างที่ปรึกษา /คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลาย
ครั้ง เกินความจริง เพ่ือประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม หรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกรับ ทั้งที่ ไม่มี
ประเด็นทีเ่ป็นสาระส าคัญ 
7. คณะกรรมการ หรือ อนุกรรมการต่าง ๆ ของหน่วยงานมีการประชุมที่เกินความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ใน
การเบิกค่าเบี้ยประชุม 
8. การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝง หรือที่เกินความจ าเป็น ท่าให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่
คุ้มค่า โปร่งใส 
9. มีการใช้ดุลพินิจในเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอก ที่สูงโดยมีผลประโยชน์แอบแฝง 
10. การก าหนดราคากลางไม่ใช้ค่า K มาปรับ 
11. ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุ แต่ไม่ได้น าวัสดุที่ขออนุมัติมาใช้ 
12. ผู้รับจ้างปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้างเหมาช่วง 
13. มีการล็อกสเปควัสดุที่ท าให้ไม่เกิดการแข่งขัน 
14. การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ รับจ้าง  
คณะกรรมการ ไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจากับผู้รับเหมาโดยใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับเหมาแจ้ง 
แล้วจึงไปท าการตรวจรับงานก่อสร้าง 
15. มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ าใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะน าไปสู่การเอ้ือประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 
16. มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพ่ือก าหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มี
การก าหนดขึ้นอย่างแท้จริงแต่เป็นการน าร่าง TOR ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนด การแต่งตั้ง
คณะกรรมการก าหนด TOR เป็นเพียงการด าเนินการตามรูปแบบของทางราชการ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับ
เอกชน 
15. การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดชื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ 
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โรงพยาบาลห้างฉัตร ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต 
(MOPH Zero Tolerance) 

 


