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ผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizationsof the 
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ที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย
นอกจากนี้ยังน าความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มาก าหนดเป็นคู่มือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอีกด้วยเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1. หลักการและเหตุผล 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา ประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจ
ในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความ
เป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผล
ประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของ
ผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาส  
ในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท า
ความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา
การทุจรติประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ อีกด้วย   

โรงพยาบาลปากพะยูน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ด้านดังนี้ 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย

และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้าง
องค์กรภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร /กระบวนการ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการด าเนิน
โครงการ 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงินเช่นการบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมท าให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็น
ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการเงินขององค์การเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอน
การด าเนินการเป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุมและการจัดท ารายงาน                        
เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 
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4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่ทันสมัย
หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมถึงการท านิติกรรมสัญญาการร่างสัญญา  
ที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัยคือ 
  1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการ
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง  
การควบคุมก ากับดูแลไม่ท่ัวถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเป็นต้น 
  2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
หรือสภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้น   

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ
พนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่
และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา
และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆท่ีไม่ใช่ในรูปตัว
เงินหรือทรัพย์สินก็ได้อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆทั้งในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ
และบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับ
สัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรมเนื่องจากยึด
ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติการกระท าแบบนี้เป็นการกระท าที่ผิดทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท าให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ
น าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาด าเนินการ
วิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ทราบถึงความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท าให้  

1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ
ไม่เพียงพอ 

2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึด

มั่นในหลักธรรมาภิบาล 
พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต 

และเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
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2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  ๒. เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
  ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่
ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  ๔. เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชน 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ  
ความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับความเสี่ยง 
โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่  
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ 
ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข 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 ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (บุคลากร) 

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

 
  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา 
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
   
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 ความเสี่ยงระดับต่า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 
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 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณา 
จัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 

ระดับความเสี่ยง= โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

  

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 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) 
 
 
 
 

ควา
ม

รุนแ
รง

ของ
ผล
กระ
ทบ 
(Im
pac
t) 
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
โรงพยาบาลปากพะยูน  

โรงพยาบาลปากพะยูน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางท่ีจะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
  - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือมีการ

เอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค 
 - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบต่อ

ผู้อื่นที่เก่ียวข้อง 
2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

  - การรับ – จ่ายเงิน 
  - การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดท าบัญชีทางการเงิน 
  - การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ 
  - การก าหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การก าหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 
  - การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ 
  - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
  - การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
  - การจัดหาพัสดุ 
  - การจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 
  - การเบิกค่าตอบแทน 
  - การใช้รถราชการ 

3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
  - สูญเสียงบประมาณ 
  - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 
  - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 

4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 (1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของโรงพยาบาลปากพะยูน เช่น 

- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงพยาบาลปากพะยูน 
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ 
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี 

 (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงานเช่น 
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาล

ปากพะยูนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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สรุปผลการวิเคราะห์ความเส่ียงที่เกี่ยวกับผลประโยชนท์ับซ้อนโรงพยาบาลปากพะยูน ประจ าปีพ.ศ. 2561 
โรงพยาบาลปากพะยูน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

จ านวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
2. การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
3. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
4. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  

ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ  
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง 
ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 5 5 25 (1) 
2 การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 3 5 15 (2) 
3 การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 3 4 12 (3) 
4 การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 2 4 8 (4) 

 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
  

5   (2)  (1) 

4  (4) (3)   

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้ 
 

ความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 
(Impact) 
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ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ล าดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน) 
การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ล าดับ 2 (สูงมาก = 15 คะแนน) 
การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ ล าดับ 3 (สูง = 12 คะแนน) 
การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ล าดับ 4 (ปานกลาง = 8 คะแนน) 

 
 จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับคือสูงมากสูงและปานกลาง
โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาล  
ปากพะยูน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
เ     เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 

มีมาตรการลด และประเมินซ้ า หรือถ่าย
โอนความเสี่ยง 
 

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
- การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน ์

       เสี่ยงสูง (High) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ 

- การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

 ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง 

- การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ต่ า  (Low) - - 
 

 

 
 
 



3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                                                       
 

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
60 

ก.พ. 
60 

มี.ค. 
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

มิ.ย. 
60 

ก.ค. 
60 

ส.ค. 
60 

ก.ย. 
60 

1. กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 

5 5 25 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ ข้าราชการ และ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
แนวทาง การจัดซ้ือจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ 
อย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซ้ือจัดจ้างจัดท า
รายงานสรุปการจัดซ้ือจัดจ้างรายไตรมาสและ 
เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง
กับการจัดซ้ือจัดจ้าง รับรองถึงความ 
ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 
4. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซ้ือ 
จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 

         

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
งานพัสดุ 

2. การใช้อ านาจหน้าที ่ 
เรียกรับผลประโยชน์ /                 
การให้และการรับของขวัญ
สินน้ าใจ เพื่อหวัง
ความก้าวหน้า 

3 5 15 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ 
บุคลากรให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไข ปัญหาการทุจริตของโรงพยาบาลปาก
พะยูนอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ 
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
เรื่องการรับของขวัญสินน้ าใจ อย่างเคร่งครัด 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลปากพะยูน 

         ฝ่ายบริหารทั่วไป 
งานทรัพยากรบุคคล 
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ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
60 

ก.พ. 
60 

มี.ค. 
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

มิ.ย. 
60 

ก.ค. 
60 

ส.ค. 
60 

ก.ย. 
60 

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ
ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

3 4 12 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่าย
การเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลข้าราชการ และ
บุคลากรให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์          
การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้น
การปฏิบัติหน้าท่ีและการประพฤติมิชอบ 
อย่างเคร่งครัด 

         

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
งานการเงินและบัญช ี

4. การเอื้อประโยชน์ต่อพวก
พ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 

2 4 8 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ
โปร่งใสการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลการประกาศ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 
การละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีและการ 
ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด่าเนินการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบให้ครอบคลุม และท่ัวถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อ
ร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในด่าเนินการ
สร้างจิตส านึกให้ข้าราชการรังเกียจ 
การทุจริตทุกรูปแบบ 

         ฝ่ายบริหารทั่วไป 
งานพัสดุ 



 

ค าสั่งโรงพยาบาลปากพะยูน       
ที่  745/2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน   
และด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลปากพะยูน 

                                         ....................................................................      

ด้วย  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ก าหดให้โรงพยาบาลปากพะยูนจัดท ารายงานวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงการ
ด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในโรงพยาบาล ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3(พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดท า
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกันปราบปรามการทุจริต  และประพฤติมิชอบ 
ประจ าปี ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตส านึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้าง
กลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

โรงพยาบาลปากพะยูน จึงแต่งตั้งคณะท างานจัดแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
โรงพยาบาลปากพะยูน เพ่ือเป็นการรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของโรงพยาบาล    
ปากพะยูน (ITA) ตอบสนองนโยบายของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และเป็นไปอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะท างาน ประกอบด้วย 

1. นายพิพัฒน์  พิพัฒน์รัตนเสรี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากพะยูน  ประธาน 
2. นางสาวศุภวัลย์  รักมาก พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ   คณะท างาน 
3. นางสาวฉลวย  ซีญาดา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   คณะท างาน 
4. นายมนูศักดิ์  หนุนอนันต์ พนักงานขับรถยนต์    คณะท างาน 
5. นายประไพ  เศรษฐรักษา เจ้าพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค  คณะท างาน 
6. นางสาวนิชาภา  เพชรพัฒนาไกร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   คณะท างาน 
7. นางสาวพิมประไพ  บัวแก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   คณะท างาน 
8. นางสาวละออง  ทองสีอ่อ่น พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   คณะท างาน 
9. นางสมร  บุญวิสูตร  เภสัชกรช านาญการพิเศษ    คณะท างาน 
10. นางสาวพิราภรณ์  เสนแก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   คณะท างาน 
11. นางรัตนา  สมบูรณ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   คณะท างาน 
12. นางสุจิน  แท่นเกิด  พนักงานเวชสถิติช านาญงาน   คณะท างาน 
13. นางสาวลักษณา  กลับคง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   คณะท างาน 
14. นายบัณฑิต  วิวัฒนานุกูล ทันตแพทย์ปฏิบัติการ    คณะท างาน 
15. นางสาวสุวนี  ชูสิง  นักวิชาการเงินและบัญชี    คณะท างาน 
16. นางสาวคัคนางค์  เส้งมี นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ   คณะท างาน 
17. นายส าราญ  ทองศรีชุม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป     คณะท างานและเลขานุการ 
18. นางจินตนา  มีเสน  เจ้าพนักงานพัสดุ         คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 
 



15 
 
 

ให้คณะท างานที่ได้รับการแต่งตั้ง ร่วมกันจัดท ารายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลปากพะยูน เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงในการด าเนินการภายใต้โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบประจ าปี ให้ประสบผลส าเร็จ
ตามความประสงค์ และเพ่ือประโยชน์สูงสุดของทางราชการ หากมีปัญหาอุปสรรคใดๆ ให้รายงานต่อผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลปากพะยูน ทราบทันท ี 

    ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง ณ วันที่ 19  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 

 
 
 
             (นายพิพัฒน์  พิพัฒน์รัตนเสรี) 

นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
           ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากพะยูน 
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วิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเด็น
ผลประโยชน์

ทับซ้อน 
ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ 

โอกาส 
(1-5) 

ผลกระทบ 
(1-5) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง  

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 

กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1. การจัดหาพัสดุที่ไม่
เป็นไปอย่างโปร่งใส่และ
ประหยัดงบ ประมาณของ
ทางราชการ 

2. การเบิกจ่ายพัสดุที่
ใช้กับการประชุม อบรม
มากเกิดความจ าเป็น 

เพ่ือให้การจัดหาพัสดุโดย
การจัดซื้อ จัดจ้าง เช่า 
แลกเปลี่ยน หรือวิธีอ่ืนใด
ให้สอดคล้องกับประกาศ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธี
ปฏิบัติและมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงด าเนินการตาม
เกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

5 5 25 1 

การพิจารณา
เพ่ือคัดเลือก
บุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงาน 

มีการคัดเลือกบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์หรือได้รับ
ผลประโยชน์จากบุคคลที่
เลือก 
 

เพ่ือให้การคัดเลือกบุคคล
เข้ามาปฏิบัติเป็นไปตามที่
ระเบียบก าหนดโปร่งใส
ตรวจสอบได้ จะได้มาซึ่ง
บุคคลที่มีความรู้
ความสามารถมาปฏิบัติงาน 

3 5 55 2 

การเบิกจ่าย
งบประมาณท่ี
ไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

เบิกค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและในวันหยุด 
ราชการ ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้การเบิกค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ให้กับหน่วยบริการ 
ค่าตอบแทนโดยไม่ท าเวช
ปฏิบัติส่วนตัวและหรือ
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
เอกชน ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมา
จ่ายและและเงินเพ่ิมส าหรับ
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุข (พ.ต.ส.)เป็นไป
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวใน
ต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้
โดยชอบตามกฏหมาย 

3 4 12 3 
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ประเด็น
ผลประโยชน์

ทับซ้อน 
ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ 

โอกาส 
(1-5) 

ผลกระทบ 
(1-5) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง  

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 

การเอ้ือ
ประโยชน์ต่อ
พวกพ้องในการ
ในการจัดซื้อจัด
จ้าง 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/
เจ้าหน้าที่ เลือกซื้อ
พัสดุจากผู้จ าหน่าย 
ผู้รับจ้างที่สนิท/ญาติ 
หรือจากร้านค้าที่เอ้ือ
ประโยชน์  

 2 4 8 4 

 

 

 


