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สวนท่ี 1 
บทนํา 

 
1. หลักการและเหตุผล  
                   การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหา 
ประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ีไปแทรกแซง 
การใชดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาท่ีของรัฐ จนทําใหเกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติ
หนาท่ีสาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชน
สาธารณะของสวนรวม และทาใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป 
โดยผลประโยชนท่ีสูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรม
ในสังคม รวมถึงคุณคาอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาส ในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตาม
ทามกลางผูท่ีจงใจกระทาความผิด ยังพบผูกระทาความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปน
จานวนมาก จนนาไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน หรือ
ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict of interest : COI) เปน
ประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันท่ีเปนบอเกิดของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ี
รุนแรงข้ึน และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ อีกดวย  
สํานักงานสาธารณสุขอําเภออัมพวา ไดดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชนทับซอนโดยวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนตาม
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เปนกรอบการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน  
                   การวิเคราะหความเส่ียง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเปนระบบในการบริหาร
ปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทาใหเกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน  
ประเภทของความเส่ียงแบงออกเปน  ๔ ดานดังนี้  
                 1. ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุ
เปาหมายและพันธกิจในภาพรวมท่ีเกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกท่ีสงผลตอกล
ยุทธท่ีกําหนดไวและการปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสมรวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบาย
เปาหมายกลยุทธโครงสรางองคกรภาวการณแขงขันทรัพยากรและสภาพแวดลอมอันสงผลกระทบตอ
วัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร  
                 2. ความเส่ียงดานการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เก่ียวของกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ
องคกร/กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูลสงผลตอประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการดาเนินโครงการ  
               3. ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk: F) เปนความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ

และการเงินเชนการบริหารการเงินท่ีไมถูกตองไมเหมาะสมทาใหขาดประสิทธิภาพและไมทันตอสถานการณ

หรือเปนความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการเงินขององคการเชนการประมาณการงบประมาณไมเพียงพอและไม



สอดคลองกับข้ันตอนการดาเนินการเปนตน เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูลการวิเคราะหการวางแผนการ

ควบคุมและการจัดทํารายงาน เพ่ือนามาใชในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกลาว 

สาเหตุของการเกิดความเส่ียงอาจเกิดจากปจจัยหลัก  ๒ ปจจัยคือ  
                   1) ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบริหารความซ่ือสัตยจริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและ
การเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผูบริหารและเจาหนาท่ี
บอยครั้ง การควบคุมกํากับดูแลไมท่ัวถึงและการไมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงาน
เปนตน  
                  2) ปจจัยภายนอก เชน กฎหมายระเบียบขอบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีหรือสภาพการแขงขันสภาวะแวดลอมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมืองเปนตน  
                   ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณหรือขอเท็จจริงท่ีบุคคลไมวาจะเปนนักการเมือง
ขาราชการพนักงานบริษัทหรือผูบริหารซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีเจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงหนาท่ีท่ี
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยูและสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวมซ่ึงการกระทานั้นอาจจะเกิดข้ึนอยางรูตัวหรือไม
รูตัว ท้ังเจตนาและไมเจตนาและมีรูปแบบท่ีหลากหลายไมจากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้นแต
รวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆท่ีไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ไดอาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดารงตําแหนงใน
องคกรตางๆท้ังในหนวยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจากัดหรือการท่ีบุคคลผูมีอํานาจหนาท่ีตัดสินใจให
ญาติพ่ีนองหรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบสงผลให
บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลักผลเสียจึงเกิดข้ึนกับ
ประเทศชาติการกระทาแบบนี้เปนการกระทาท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
                   การวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห 
ความเสี่ยงท่ีเปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ท่ีจะ
ทาใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต 
กลาวคือ ยิ่งมีสถานการณหรือสภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 
มากเทาใด ก็ยิ่งมีโอกาสกอใหเกิดหรือนาไปสูการทุจริตมากเทานั้น  
                   การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในดานตางๆ มา
ดําเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลอัมพวา 
อําเภออัมพวา  การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนนี้จะชวยใหทราบถึงความเสี่ยงดาน
ผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนและปจจัยเสี่ยงท่ีอาจเปนเหตุ ทําให  
                   1. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีของขาราชการเปนไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไมเพียงพอ  
                  2. การปฏิบัติหนาท่ีไปในทางท่ีทาใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมี
จริยธรรม  
                  3. การปฏิบัติหนาท่ีโดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และ
การยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล พรอมกันนี้ ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการปองกัน ยับยั้งการทุจริต 
ปดโอกาสการทุจริต และเพ่ือกําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ การกระทาผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนปญหาสําคัญและพบบอยอีกดวย 
 



          2. วัตถุประสงค  
                  1. เพ่ือสรางสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  
                  2. เพ่ือแสดงความมุงม่ันในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล  
                  3. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ีรัฐไมใหเกิดการแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมายใหยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมเปน
แบบอยางท่ีดียืนหยัดทาในสิ่งท่ีถูกตองเปนธรรมถูกกฎหมายโปรงใสและตรวจสอบได  
                 4. เพ่ือสรางความเชื่อม่ันศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสีย
และประชาชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนท่ี 2 
การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

                   1. การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict 
of Interest)  
                    การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสท่ีจะเกิด
ผลกระทบของ ความเสี่ยงตางๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดาเนินการวิเคราะห 
และจัดลาดับความเสี่ยง โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยง ดาน
ผลประโยชนทับซอน ไดแก ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ 
(Impact) และระดับความเสี่ยง ท้ังนี้ กําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณา ท่ีไมสามารถ
ระบุเปนตัวเลข หรือจํานวนเงินท่ีชัดเจนได  
เกณฑระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเปนประจํา 
4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบอยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 
2 นอย มีโอกาสเกิดข้ึนนอยครั้ง 
1 นอยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

               เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ท่ีสงผลกระทบดานการดา

เนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง  
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง  
3 ปานกลาง สรางบรรยากาศในการทางานท่ีไมเหมาะสม  
2 นอย สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง  
1 นอยมาก สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนานๆครั้ง  

                   ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง 
โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กําหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังนี้  
                 ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 

ลําดับ ระดับความเส่ียง ชวงคะแนน 
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 ความเสี่ยงระดับต่ํา (Low Risk : L)  1-3 คะแนน 

 



                  ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ท่ีไดจาก การ

พิจารณา จัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ท่ี

เกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยท ี่ 

 

            ระดับความเส่ียง  = โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ  
                                             (Likelihood x Impact) 

 

                2. การวิเคราะหประเมินความเส่ียงและวิเคราะหเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจจะเกิด

ผลประโยชนทับซอนจากภาระงานโรงพยาบาลอัมพวา  ปงบประมาณ 2565 

               การประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจจะเกิดผลประโยชนทับซอนจากภาระงานดาน

ภาระกิจหลักและภาระกิจสนับสนุนตามอํานาจหนาท่ีของโรงพยาบาลอัมพวา นั้น 

               โรงพยาบาลอัมพวา ไดทําการคนความเสี่ยง  ตามมาตรการท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ไดกําหนดไวท้ัง 7 มาตรการ ประกอบดวย 

1. มาตรการปองกันการรับสินบนการใหและรับของขวัญแกขาราชการชั้นผูใหญหรือ

ผูบังคับบัญชาในเทศกาลปใหม 

2. มาตรการการปองกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจายยาตามสวัสดิการรักษาพยาบาล

ขาราชการ  ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ 

3. มาตรการปองกันการรับสินบนในการจัดซ้ือจัดจาง 

4. มาตรการการปองกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพยสินบริจาค 

5. มาตรการการปองกันการทุจริต และแกไขการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐในสังกัด

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๕.๑. มาตรการการใชรถของทางราชการ 

๕.๒. มาตรการการเบิกคาตอบแทน 

     ๕.๓. มาตรการการจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาตางๆ 

     ๕.๔ มาตรการจัดหาพัสดุ 

6.  มาตรการการรับของแถม 

7.  มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของหนวยงาน 

ข้ันตอนท่ี 1 การระบุความเส่ียง  (Risk Identification) 

               โรงพยาบาลอัมพวา ไดทําการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) โดยนําขอมูลท่ีไดจาก

ปงบประมาณ 2564 ท่ีผานมามาทําการระบุความเสี่ยงลงในประเภทของความเสี่ยงซ่ึงเปนความเสี่ยงท่ี

เจาหนาท่ี “รู” [Known Factor] และ “ไมรู” [Unknown Factor]  ดังตารางท่ี 1 

 
 

 



ตารางท่ี 1 แสดงความเสี่ยง (Risk Identification)  ท่ีเปน “รู” [Known Factor] และ “ไมรู” [Unknown Factor] 

ลําดับ ข้ันตอนการปฏิบัต ิ รายละเอียดความเสี่ยงตอการทุจรติ 
ท่ี ตามมาตรการความเสี่ยงดานตางๆ ท้ัง 7 ดาน “รู” [Known Factor] “ไมรู” [Unknown Factor] 
1 มาตรการปองกันการรับสินบนการใหและรับของขวัญแก

ขาราชการช้ันผูใหญหรือผูบังคับบัญชาในเทศกาลปใหม 
เปนความเสี่ยงทางพฤติกรรมท่ี 
ไมเคยเกิดและคาดหมายวาอาจ 
จะเกิดข้ึนได 

 

2 มาตรการการปองกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจายยา
ตามสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ  ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ 

เปนความเสี่ยงทางพฤติกรรมท่ี 
ไมเคยเกิดและคาดหมายวาอาจ 
จะเกิดข้ึนได 

 

3 มาตรการปองกันการรับสินบนในการจัดซื้อจดัจาง เปนความเสี่ยงทางพฤติกรรมท่ี 
ไมเคยเกิดและคาดหมายวาอาจ 
จะเกิดข้ึนได 

 

4 มาตรการการปองกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและ
ทรัพยสินบรจิาค 

เปนความเสี่ยงทางพฤติกรรมท่ี 
ไมเคยเกิดและคาดหมายวาอาจ 
จะเกิดข้ึนได 

 

5 มาตรการการปองกันการทุจริต และแกไขการกระทําผิดวินัย
ของเจาหนาท่ีรัฐในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

  

 5.1 มาตรการการใชรถราชการ   
 ข้ันตอนยอยท่ีมีความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานท่ีอาจจะเกิด   
 ผลประโยชนทับซอนได   
 1. ใชรถราชการไมถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี เปนความเสี่ยงทางพฤติกรรม  
 วาดวยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม ท่ีรับรูวาเคยมีการเกิดข้ึนมา  
 2. ผูใชรถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายก กอน และคาดหมายวามโีอกาส  
 รัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และฉบับแกไขเพ่ิมเตมิ ท่ีจะเกิดซ้ําไดถาไมปฏิบัติตาม  
 3. ใช เก็บ รักษา ซอมบํารุงรถ ไมเปนไปตามระเบียบสํานักงาน ระเบียบ (มตีัวอยางจากขาวท่ี  
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยหลักเกณฑการใชรถ การเก็บ ออก สื่อสาร แมจะตางกระทรวง  
 รักษา การซอมบํารุง รถสวนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526 ก็ตาม)  

 5.2 มาตรการการเบิกคาตอบแทน   
 ข้ันตอนยอยท่ีมีความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานท่ีอาจจะเกิด   
 ผลประโยชนทับซอนได   
 1. เบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวัน เปนความเสี่ยงทางพฤติกรรมท่ี  
 หยุดราชการเปนเท็จ และไมเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ ไมเคยเกิดและคาดหมายวาอาจ  
 2. เบิกคาเบ้ียเลี้ยงเหมาจายและเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมี จะเกิดข้ึนได  
 พิเศษของผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เปนเท็จ และ   
 ไมเก่ียวของกับระเบียบท่ีเก่ียวของ   

 5.3 มาตรการการจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ฯ   
 ข้ันตอนยอยท่ีมีความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานท่ีอาจจะเกิด เปนความเสี่ยงทางพฤติกรรมท่ี  
 ผลประโยชนทับซอนได ไมเ่คยเกิดและคาดหมายวา่อาจ  

 - จัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดงูาน ประชุม และสัมมนาท่ี จะเกิดขึน้ได้   

 เปนเท็จ และไมเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ   
 5.4 มาตรการการจัดหาพัสดุ   

 ข้ันตอนยอยท่ีมีความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานท่ีอาจจะเกิด   



 ผลประโยชนทับซอนได   
 1. การจัดหาพัสดุไมเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ เปนความเสี่ยงทางพฤติกรรมท่ี  
 2. มีการแบงซื้อแบงจางในการจัดหาพัสดุชนิดเดียวกัน ไมเคยเกิดและคาดหมายวาอาจ  
 3. มีการแสวงหาผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาท่ี จะเกิดข้ึนได   

6 มาตรการการรับของแถม เปนความเสี่ยงทางพฤติกรรมท่ี 
ไมเคยเกิดและคาดหมายวาอาจ 
จะเกิดข้ึนได 

 

7 มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของหนวยงาน เปนความเสี่ยงทางพฤติกรรมท่ี 
ไมเคยเกิดและคาดหมายวาอาจ 
จะเกิดข้ึนได 

 

 

ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง  (Risk Identification) ท่ีมีโอกาสจะเกิดความเสี่ยงเชงิคุณภาพขึ้นได 

               โรงพยาบาลอัมพวา ไดทําการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ตามเกณฑระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood) เชิงคุณภาพ ท่ีอาจจะเกิดผลประโยชนทับซอนได 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะหความเสีย่งตามเกณฑระดบัโอกาสท่ีจะเกิดความเสีย่ง (Likelihood) เชิงคุณภาพ ท่ีอาจจะ   

              เกิดผลประโยชนทับซอนได 

ลําดับ ข้ันตอนการปฏิบัต ิ ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสีย่ง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
ท่ี ตามมาตรการความเสี่ยงดานตางๆ ท้ัง ๔ ดาน 1 2 3 4 5 
 ท่ีมีความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานท่ีอาจจะเกิด เกิดข้ึนได เกิดข้ึน เกิดข้ึน เกิดข้ึน เกิดข้ึน 
 ผลประโยชนทับซอนได ยาก นอยครั้ง บางครั้ง บอยครั้ง เปนประจาํ 
1 มาตรการปองกันการรับสินบนการใหและรับของขวัญแก

ขาราชการช้ันผูใหญหรือผูบังคับบัญชาในเทศกาลปใหม 
 √    

2 มาตรการการปองกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจายยา
ตามสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ  ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ 

 √    

3 มาตรการปองกันการรับสินบนในการจัดซื้อจดัจาง  √    
4 มาตรการการปองกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและ

ทรัพยสินบรจิาค 
 √    

5 มาตรการการปองกันการทุจริต และแกไขการกระทําผิดวินัย
ของเจาหนาท่ีรัฐในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

     

 5.1 มาตรการการใชรถราชการ      
 1. ใชรถราชการไมถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี    √  
 วาดวยรถราชการ พ.ศ.2523 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม      

 2. ผูใชรถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายก      

 รัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.2523 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม      

 3. ใช เก็บ รักษา ซอมบํารุงรถ ไมเปนไปตามระเบียบสํานักงาน      

 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยหลักเกณฑการใชรถ การเก็บ      

 รักษา การซอมบํารุง รถสวนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526      

 5.2 มาตรการการเบิกคาตอบแทน      
 1. เบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวัน    √  
 หยุดราชการเปนเท็จ และไมเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ      



 2. เบิกคาเบ้ียเลี้ยงเหมาจายและเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมี      

 พิเศษของผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เปนเท็จ และ      

 ไมเก่ียวของกับระเบียบท่ีเก่ียวของ      

 5.3 มาตรการการจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ฯ      

 - จัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดงูาน ประชุม และสัมมนาท่ี   √   

 เปนเท็จ และไมเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ      

 5.4 มาตรการการจัดหาพัสดุ      

 1. การจัดหาพัสดุไมเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ     √ 

 2. มีการแบงซื้อแบงจางในการจัดหาพัสดุชนิดเดียวกัน      

 3. มีการแสวงหาผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาท่ี      

6 มาตรการการรับของแถม  √    

7 มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของหนวยงาน  √    

 

 

ขั้นตอนท่ี 3 การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง  (Risk Identification) ท่ีมีผลตอระดับความรุนแรงของผลกระทบ  

               (Impact) เชงิคุณภาพ ท่ีสงผลกระทบดานการดําเนินงาน (บุคลากร)                

                โรงพยาบาลอัมพวา ไดทําการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ท่ีมีผลตอระดับความรุนแรงของผลกระทบ  

(Impact) เชิงคุณภาพ ท่ีสงผลกระทบดานการดําเนินงานของบุคลากรในหนวยงานถาไมปฏิบัตติามระเบียบท่ีเก่ียวของ 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะหความเสีย่งตามเกณฑท่ีมผีลตอระดับความรุนแรงของผลกระทบ  (Impact) เชิงคุณภาพ ท่ี 

             สงผลกระทบดานการดาํเนินงานของบุคลากร 

 

 

ลําดับ ข้ันตอนการปฏิบัต ิ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  (Impact) เชิงคุณภาพ 
ท่ี ตามมาตรการความเสี่ยงดานตางๆ ท้ัง ๔ ดาน 1 2 3 4 5 
 ท่ีมีความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานท่ีอาจจะเกิด 

ผลประโยชนทับซอนได 

สรางความ
ไมสะดวกใน

การ
ปฏิบัติงาน
นานๆคร้ัง 

สราง
ความไม
สะดวกใน

การ
ปฏิบัติ 
งาน

บอยคร้ัง 

สราง
บรรยา 
กาศใน 
การทํา 
งานที่ไม 
เหมาะสม 

ถูกลงโทษ 
ทางวินัย 

ไมรายแรง 

ถูกลงโทษ 
ทางวินัย 
รายแรง 

1 มาตรการป้องกนัการรับสนิบนการให้และรับของขวญัแก่

ข้าราชการชัน้ผู้ใหญ่หรือผู้บงัคบับญัชาในเทศกาลปีใหม ่

    √ 

2 มาตรการการป้องกนัการรับสนิบนในกระบวนการเบิกจา่ยยา

ตามสวสัดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ  ตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี ๑๒ กนัยายน ๒๕๖๐ 

    √ 

3 มาตรการป้องกนัการรับสนิบนในการจดัซือ้จดัจ้าง     √ 

4 มาตรการการป้องกนัการรับสนิบนประเด็นการเงินบริจาค

และทรัพย์สนิบริจาค 

    √ 



5 มาตรการการป้องกนัการทจุริต และแก้ไขการกระทําผิดวินยั

ของเจ้าหน้าท่ีรัฐในสงักดัสาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

     

 5.1 มาตรการการใชรถราชการ      
 1. ใชรถราชการไมถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี     √ 
 วาดวยรถราชการ พ.ศ.2523 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม      

 2. ผูใชรถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายก      

 รัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.2523 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม      

 3. ใช เก็บ รักษา ซอมบํารุงรถ ไมเปนไปตามระเบียบสํานักงาน      

 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยหลักเกณฑการใชรถ การเก็บ      

 รักษา การซอมบํารุง รถสวนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526      

 5.2 มาตรการการเบิกคาตอบแทน      

 1. เบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวัน    √  

 หยุดราชการเปนเท็จ และไมเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ      

 2. เบิกคาเบ้ียเลี้ยงเหมาจายและเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมี      

 พิเศษของผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เปนเท็จ และ      

 ไมเก่ียวของกับระเบียบท่ีเก่ียวของ      

 5.3 มาตรการการจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ฯ      

 - จัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดงูาน ประชุม และสัมมนาท่ี     √ 

 เปนเท็จ และไมเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ      

 5.4 มาตรการการจัดหาพัสดุ      

 1. การจัดหาพัสดุไมเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ     √ 

 2. มีการแบงซื้อแบงจางในการจัดหาพัสดุชนิดเดียวกัน      

 3. มีการแสวงหาผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาท่ี      

6 มาตรการการรับของแถม     √ 

7 มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของหนวยงาน     √ 

 

 

ขั้นตอนท่ี 4 ระดับความเสี่ยง  (Degree of Risk)  

                จากการท่ี สํานักงานสาธารณสุขอําเภออัมพวา ไดทําการวิเคราะหความเสีย่งตามเกณฑระดับโอกาสท่ีจะเกิด

ความเสีย่ง (Likelihood) เชิงคุณภาพ  และ การวิเคราะหความเสี่ยงตามเกณฑท่ีมีผลตอระดับความรนุแรงของผลกระทบ  

(Impact) เชิงคุณภาพ ท่ีสงผลกระทบดานการดําเนินงานของบุคลากร  ท่ีอาจจะ เกิดผลประโยชนทับซอนได น้ัน จึงไดนํามา

จัดหาระดับความเสีย่ง  (Degree of Risk) ตามสูตร  

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ (Likelihood x Impact)   ไดดังน้ี 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี ๔ แสดงผลการวิเคราะหความเสีย่งตามระดับความเสี่ยง 

ลําดับ ข้ันตอนการปฏิบัต ิ ผลการประเมิน ลําดับ 
ท่ี ตามมาตรการความเสี่ยงดานตางๆ ท้ัง 4 ดาน 

ท่ีอาจจะเกิดผลประโยชนทับซอน 
โอกาสท่ีจะเกิดความ
เสี่ยง  (Likelihood) 

ความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) 

คะแนน ท่ี 

1 มาตรการป้องกนัการรับสนิบนการให้และรับของขวญัแก่

ข้าราชการชัน้ผู้ใหญ่หรือผู้บงัคบับญัชาในเทศกาลปีใหม ่

5 5 25 1 

2 มาตรการการป้องกนัการรับสนิบนในกระบวนการเบิกจา่ยยา

ตามสวสัดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ  ตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี ๑๒ กนัยายน ๒๕๖๐ 

5 5 25 2 

3 มาตรการป้องกนัการรับสนิบนในการจดัซือ้จดัจ้าง 5 5 25 3 

4 มาตรการการป้องกนัการรับสนิบนประเด็นการเงินบริจาคและ

ทรัพย์สนิบริจาค 

5 5 25 4 

5 มาตรการการป้องกนัการทจุริต และแก้ไขการกระทําผิดวินยั

ของเจ้าหน้าท่ีรัฐในสงักดัสาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

    

 5.1 มาตรการการใชรถราชการ 4 5 20  
 1. ใชรถราชการไมถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี    8 
 วาดวยรถราชการ พ.ศ.2523 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม     
 2. ผูใชรถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายก     
 รัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.2523 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม     
 3. ใช เก็บ รักษา ซอมบํารุงรถ ไมเปนไปตามระเบียบสํานักงาน     
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยหลักเกณฑการใชรถ การเก็บ     
 รักษา การซอมบํารุง รถสวนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526     

 5.2 มาตรการการเบิกคาตอบแทน 4 4 16  
 1. เบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวัน    9 
 หยุดราชการเปนเท็จ และไมเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ     
 2. เบิกคาเบ้ียเลี้ยงเหมาจายและเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมี     
 พิเศษของผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เปนเท็จ และ     
 ไมเก่ียวของกับระเบียบท่ีเก่ียวของ     

 5.3 มาตรการการจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ฯ 3 5 15 10 
 - จัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดงูาน ประชุม และสัมมนาท่ี     
 เปนเท็จ และไมเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ     

 5.4 มาตรการการจัดหาพัสดุ 
1. การจัดหาพัสดุไมเปนไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
2. มีการแบงซ้ือแบงจางในการจดัหาพัสดุชนิดเดียวกัน 
3. มีการแสวงหาผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาท่ี 

5 5 25 5 

6 มาตรการการรับของแถม 5 5 25 6 
7 มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของหนวยงาน 5 5 25 7 

 

 

 



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนวยงาน โรงพยาบาลอัมพวา 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
ความเสีย่งการปองกันการรับสินบนการใหและรับของขวัญแก
ขาราชการช้ันผูใหญหรือผูบังคับบัญชาในเทศกาลปใหม   
การปองกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจายยาตาม
สวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ  ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐  มาตรการปองกันการรับ
สินบนในการจัดซื้อจัดจาง  มาตรการการปองกันการรับ
สินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพยสินบรจิาค  ดานการ
จัดหาพัสดุ  มาตรการการรับของแถม มาตรการการจัด
สวัสดิการภายในของหนวยงาน 

1.  จัดทําคูมือ ประกาศเ พ่ือปองกันความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิด
ผลประโยชนทับซอนและมีการประชาสัมพันธช้ีแจง ในหนวยงาน
หรือกิจกรรมพัฒนาตางๆ ท้ังในหนวยงาน หรือสื่อสารตางๆใหเปนไป
ตามขอกําหนด กฎระเบียบตางๆ รวมถึงพระราชบัญญัติการจดัซื้อจดั
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือระเบียบฯท่ี
เก่ียวของ 
 2. มีการตรวจรับ ตรวจสอบ และสงมอบพัสดุตางๆใหเปนไปตาม
จํานวนหรือปริมาณและคุณภาพและเพ่ือประโยชนตามวัตถุประสงค
ของโครงการ และการดําเนินกิจกรรมตางๆอยาง  เหมาะสม 
  3. มีกระบวนการปองกัน ตรวจสอบ และดําเนินการ การมี
ผลประโยชนทับซอน หรือการเอ้ือประโยชนของเจาหนาท่ีผู ท่ี
เก่ียวของกับการจัดหาพัสดุ กับผูรับจาง ผูขาย และ/หรือ ผูมีความ
เก่ียวของในประโยชนดังกลาว 

 
ความเสี่ยงการใชรถของทางราชการ 

 
    1.  ยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติของราชการอยาง
เครงครัด (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 
๒๕๒๓ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมและระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข วาดวยหลักเกณฑการใช การเก็บรักษา การซอมบํารุง
รถสวนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖) 
2. กําหนดใหผูไปราชการเสนอแบบฟอรมการขออนุมัติไปราชการ
ผานผูบังคับบัญชาตามลําดับ       (แบบขออนุมัติการใชรถ) 
3. การขอใชรถราชการน้ัน ผูขอจะตองแสดงหลักฐานการไป
ราชการตอผูบังคับบัญชาเทาท่ีจะสามารถแสดงได 
4. หามขาราชการหรือบุคลากรนํารถราชการไปใชในกิจการ
สวนตัว หรือใหบุคคลอ่ืนนําไปใช ท้ังในเวลาราชการและนอกเวลา
ราชการ หรือนอกสถานท่ีปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในสถานท่ีท่ีไม
เหมาะสมหรือไมเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการ 
5. ใหมีการรายงานในสมุดบันทึกการใช รถยนตทุกครั้งท่ีมีการใช
รถยนตราชการ  
6. การเก็บรักษารถราชการ ใหเก็บในสถานท่ีเก็บหรือบริเวณของ
สวนราชการน้ัน และหากจําเปนไมมีสถานท่ีเก็บท่ีปลอดภัยหรือมี
ราการจําเปนหรือเรงดวน ใหทําบันทึกขออนุญาตตอผูบังคับบัญชา
เปนการช่ัวคราวหรือเปนครั้งคราว 
7. ใหผูบังคับบัญชา กํากับ ดูแล ตรวจสอบ การใชรถ การเบิกจาย
คาเช้ือเพลิง คาซอมบํารุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง 
และดําเนินการตางๆ ใหเปนไปตามระเบียบโดยเครงครัด 
 
 
 



ความเสี่ยงการการเบิกคาตอบแทน 1. ยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติของราชการอยางเครงครัด 
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจาย
คาตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 ขอบังคับ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2552 และฉบับอ่ืนๆ หรือมีการ
จัดทําคูมือ มาตรฐาน กระบวนการปฏิบัติงาน 
 2. เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี พึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล กําชับให
ผูปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด กรณี
พบวามีการประพฤติปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบท่ี
เก่ียวของใหรายงานตอผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันโดยทันทีเพ่ือ
พิจารณาแกไข  ยกเวนหรือดําเนินการอ่ืนท่ีเหมาะสม เพ่ือใหเกิด
ความถูกตองและเปนธรรม 
3. ใหผูบังคับบัญชา กํากับ ดูแล ตรวจสอบ การเบิกคาตอบใหเปนไป
ตามระเบียบ โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดําเนินการ
ตางๆ ใหเปนไปตามระเบียบโดยเครงครัด และเกิดประสิทธิภาพ
อยางตอเน่ือง 

 
ความเสี่ยงการการจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุมและสัมมนาตางๆ 

 

  1. การจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน   ประชุมและสัมมนา
ตางๆ ใหมีเปาประสงคและรายละเอียดการดําเนินการฝกอบรม 
ศึกษาดูงานและสัมมนาตางๆท่ีสอดคลองกับการแกปญหาและ
พัฒนางานของหนวยงานหรือองคกรอยางชัดเจน 
 2.  การเบิกจายคาใชจ ายตางๆ จะตองเปนไปตามผลการ
ดําเนินงานท่ีเปนจริงท้ังทางดานการดําเนินงาน  จํานวนผูเขา
อบรม ระยะเวลา และการจัดการตางๆท่ีสอดคลองและเปนไปตาม
ระเบียบท่ีเก่ียวของ 
3. จัดใหมีระบบการตรวจสอบ ตดิตาม สรุปประเมินผลและ
รายงานการดําเนินการ โดยมีสวนรวมของผูมสีวนไดสวนเสียใน
หนวยงานและภายนอกทุกโครงการ     

  
การกํากับติดตาม 

                             1. มีการกํากับติดตามผลตามมาตรการตางๆตามประกาศน้ี  โดยทีมตรวจสอบภายในของโรงพยาบาล

อัมพวารวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอยางนอยปละ 1 ครั้งและมีการรายงานผลการตรวจสอบใหผูบังคับบัญชาทราบ 

                             2. ใหเจาหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติตามมาตรการดังกลาว มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบประกาศตางๆ

อยางเครงครัด โดยมีผูบังคับบัญชาคอยควบคุม กํากับและติดตามอยางตอเน่ือง เมื่อพบวามีการกระทําท่ีผิดวินัยใหรายงานผลให

ผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับข้ัน 
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