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คำนำ 
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ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เพ่ือกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการ
แก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ 
โรงพยาบาลด้วย 

 

            คณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยง 
                                     โรงพยาบลบาเจาะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

สารบัญ 

                        หน้า  
คำนำ 

สารบัญ          
ส่วนที่ ๑ บทนำ  

1.1 หลักการและเหตุผล                                   1-2 
1.2 วัตถุประสงค์                             3 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน                                                      4 
- สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลบาเจาะ              7  

          - ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน      8 
- แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน               9  

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก  
คณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน                                                         10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 1 
บทนำ 

1. หลักการและเหตุผล  
  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง 
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป  
โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรม
ในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืนๆ ตลอดจนโอกาส ในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม
ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็น
จำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน     
หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI)  
เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่
รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย  
  โรงพยาบาลบาเจาะ ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น๔ด้านดังนี้  
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกล
ยุทธ์ที่กำหนดไว้และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย
เป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้างองค์กรภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร  
  2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ  
  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ ยงเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณและการเงินเช่นการบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อ
สถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ
และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการเป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการ
ควบคุมและการจัดทำรายงาน เพ่ือนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว  
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  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมถึงการทำนิติกรรมสัญญาการร่าง
สัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน  
  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ  
  1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร
และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
บ่อยครั้ง การควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน 
เป็นต้น  
  2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้น  
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการพนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่
รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น      
แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่ง
ในองค์กรต่างๆทั้งในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้
ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบส่งผลให้
บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติการกระทำแบบนี้เป็นการกระทำท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำ
ให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมี
สถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมี
โอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ 
มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลบาเจาะ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้โรงพยาบาลบาเจาะทราบถึงความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุ ทำให้  
  1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ  
  2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมี
จริยธรรม  
  3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการ
ทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพ่ือกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย  
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2. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
 ๒. เพื่อแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
 ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็น
แบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้  
 ๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชน 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และ
จัดลำดับความเสี่ยงโดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์
ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และ
ระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข 
หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้  
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ  
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง  
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง  
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง  
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก  

 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (บุคลากร) 
ระดับ  โอกาสที่เกิด  คำอธิบาย  

5  สูงมาก  ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง  
4  สูง  ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
3  ปานกลาง  สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม  
2  น้อย  สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง  
1  น้อยมาก  สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง  

 

  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง 
โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้  
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ลำดับ  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  ความเสี่ยงระดับต่า (Low Risk : L)  1-3 คะแนน 

 
 
 
 
 

4 



 

 
  ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก 
การพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที ่

ระดับความเสี่ยง= โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ  
(Likelihood x Impact) 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ
จัดแบ่งดังนี้ 
ระดับความเสี่ยง  คะแนนระดับความเสี่ยง  มาตรการกำหนด  การแสดงสีสัญลักษณ์  
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ำ  

หรือถ่ายโอนความเสี่ยง  
สีแดง 

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

ควบคุมความเสี่ยง  
สีเหลือง 

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

5 10 15 20 25 30 
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 

 
 
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
โรงพยาบาลบาเจาะ  
  โรงพยาบาลบาเจาะ มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้  
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง  
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือ  
มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค  
 - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง  
 
 
 
 

ความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 
(Impact) 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (likelihood) 
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 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
 - การรับ – จ่ายเงิน  
 - การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน  
 - การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ  
 - การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า  
 - การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์  
 - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง  
 - การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ  
 - การจัดหาพัสดุ  
 - การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา  
 - การเบิกค่าตอบแทน  
 - การใช้รถราชการ  
 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม  
 - สูญเสียงบประมาณ  
 - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่  
 - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน  
 4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
  (1) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงพยาบาลบาเจาะ รังเกียจการทุจริตทุก
รูปแบบ เช่น  
 - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในโรงพยาบาล เช่น การจัดบอร์ดเชิดชูคนดีศรี
โรงพยาบาล  
 - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่  
 - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่  
  (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงานเช่น  
 - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม  
 - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  
 - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เช่น กล่องร้องเรียนบริเวณหน้าห้อง
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน หน้าหอผู้ป่วยใน เป็นต้น  
 - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลบาเจาะ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  
 โรงพยาบาลบาเจาะกำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้  
 1. กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง  
 2. กระบวนงานการใช้รถราชการ  
 3. กระบวนงานการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา  
 4. กระบวนงานการเบิกค่าตอบแทน  
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์  (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่ จะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบ ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับ
ใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
 
ลำดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

ความเสี่ยง 
ลำดับ 

ความเสี่ยง 
1 กระบวนงานการจดัซื้อจัดจา้ง  4 5 20 (1) 
2 กระบวนงานการใช้รถราชการ  3 4 12 (2) 
3 กระบวนงานการจดัทำโครงการฝกึอบรม ศึกษาดูงานประชุม

และสมัมนา  
3 3 9 (3) 

4 กระบวนงานการเบิกค่าตอบแทน  2 4 8 (4) 
 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

5    2  
4  4 2   
3   3   
2      
1      
 1 2 3 4 5 

 
 
 
    โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)  
 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของ
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

ความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 
(Impact) 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (likelihood) 

7 



 

ผลการวิเคราะหค์วามเส่ียงและจัดล าดับความส าคัญของความเส่ียงด้านผลประโยชนทั์บซ้อน 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง  
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ลำดับ 1 (สูงมาก = 20 คะแนน)  
กระบวนงานการใช้รถราชการ  ลำดับ 2 (สูง = 12 คะแนน)  
กระบวนงานการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุมและ
สัมมนา  

ลำดับ 3 (สูง = 9 คะแนน)  

กระบวนงานการเบิกค่าตอบแทน  ลำดับ 4 (ปานกลาง = 8 คะแนน)  
 จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น3ระดับคือสูงมากสูงและปาน
กลางโดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลบาเจาะ ประจำปีงบประมาณ 2565 มีดังนี ้

ระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
      เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง  

มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถ่าย
โอนความเสี่ยง  

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่
เป็นไปตามระเบียบ  

เสี่ยงสูง (High) จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง  
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือให้อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้  

- การนำรถราชการไปใช้ในการ
ส่วนตัว  
- กระบวนงานการจัดทำโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุมและ
สัมมนา  

   ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง  

- กระบวนงานการเบิกค่าตอบแทน  

ต่ำ (Low) -  -  
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3. แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน โรงพยาบาลบาเจาะ 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง  
1.การใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่
ตนเองและพวกพ้อง  
2.การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่
เหมาะสมคือมีการเอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ
พวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค  
3.มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
4.การรับของขวัญ/เงินสนับสนุนจากผู้มาติดต่อราชการ
หรือผู้มารับบริการ  

1.ประกาศเจตนารมณ์ การไม่รับสินบน การไม่รับ
ของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่เข้าข่าย
การรับสินบน และถือเป็นการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน  
1.จัดอบรมให้ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ในเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน การดำเนินการทางวินัยและ
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  
2.ควบคุมกำกับดูแลให้ บุ คคลากรปฏิบั ติตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ  

กระบวนงานการใช้รถราชการ  
1.ผู้เดินทางไม่ตรงกับใบขออนุญาตใช้รถราชการ  
2.ไม่มีการลงเลขไมล์ ระยะทางการตรวจสอบระบบ 
ใช้รถ  
3.การเดินทางไม่ตรงกับใบขอใช้รถราชการ หรือออก
นอกเส้นทาง  
4.การจัดเก็บกุญแจรถไม่มีความปลอดภัย ซึ่งจะทำให้
พนักงานขับรถ  
จะนำรถราชการไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต  

1. กำชับให้หน่วยที่ขอใช้รถราชการ กำกับผู้เดินทาง
ให้เป็นบุคคลเดียวกับผู้ขออนุญาต  
2. ผู้ขออนุญาตใช้รถจะต้องทำหนังสือบันทึกชี้แจง
ภายหลังจากการเดินทางกลับจากราชการ  
3. ในกรณีที่พบว่า การใช้รถราชการไม่เป็นไปตาม
คำขอหรือออกนอกเส้นทาง ผู้ขออนุญาตใช้รถ
ราชการต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วย  
4. หากพบว่ามีการนำรถไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตให้
พนักงานขับรถที่ รับผิดชอบรถแต่ละคันมีส่วน
รับผิดชอบด้วย  

กระบวนงานการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
ประชุมและสัมมนา  
1.การแสวงหาผลประโยชน์สว่นตัวในตำแหน่งหน้าที่อัน
มิควรได้ ตามกฎหมายในการจัดโครงการ  
2.การเบิกใช้/เบิกจ่ายงบประมาณโครงการสูงเกิน 
ความจริง  
3.โครงการไม่ตอบสนองต่อการบรรลุนโยบายของ
โรงพยาบาล  

1.ชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดโครงการ  
ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ  
2.การตรวจสอบความสอดคล้องของโครงการกับ
นโยบายของโรงพยาบาล และการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง
ระเบียบ  
3.ควบคุมกำกับดูแลให้ บุ คคลากรปฏิบั ติตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ  
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ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
กระบวนงานการเบิกค่าตอบแทน  
1.การส่งเอกสารเบิกค่าตอบแทนมีความผิดพลาด ไม่
เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด  
2.เบิกค่าตอบแทนซ้ำซ้อน เบิกค่าตอบแทนเป็นเท็จไม่
เป็นไปตามท่ีกำหนด  

1.มีแนวทางชี้แจงเก่ียวกับระเบียบการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ และการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ต่างๆ  
2.ควบคุมกำกับดูแลให้ บุ คคลากรปฏิบั ติตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ  
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
คำสั่งโรงพยาบาลบาเจาะ 

ที่ 62/2565 
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลบาเจาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  โรงพยาบาลบาเจาะจึงแต่งตั้งคณะทำงานจัดแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
โรงพยาบาลบาเจาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นการรองรับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA) ตอบสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเป็นไปอย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึง
แต่งตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วย  ประกอบด้วย 

1.นางสาวโนรีด้า แวยูโซ๊ะ  ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ       ประธานคณะทำงาน 
2.นายพูนศักดิ์ รัตนกรัณฑ ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ       คณะทำงาน 
3.นายยาฮารี ดือเระ  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ        คณะทำงาน 
4.นางภัทรภร อารีวรกุล  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ       คณะทำงาน 
5.นายอับดุลฮากิม  จิตต์มิตรภาพ เภสัชกรปฏิบัติการ        คณะทำงาน 
6.นางนอร์มาห์ ไชยลาภ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ       คณะทำงาน 
7.นางต่วนไซหมะ ตวนปูเตะ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ       คณะทำงาน 
8.นางลัดดา พรหมทอง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ       คณะทำงาน 
9.นางมาซือหน๊ะ   แวดอเลาะ จพ.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์       คณะทำงาน 
10.นางสุพรรณี ดอเล๊าะ  จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน                คณะทำงาน  
11.นายอุสมาน เจ๊ะมะ  นักวิชาการพัสดุ          คณะทำงานและเลขานุการ 

  ให้คณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้ง ร่วมกันจัดทำรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลบาเจาะ เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินการ
ภายใต้โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานพยาบาล ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการ
จัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ประสบผลสำเร็จตามความประสงค์ ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเพ่ือประโยชน์สูงสุดของทางราชการ หากมีปัญหาอุปสรรคใดๆ ให้
รายงานต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาบังทราบทันที 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
    สั่ง ณ วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

 

       

(นายดือรามัน บินสะมะแอ)    
        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบาเจาะ 


