
คำนำ 
 
  โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป ดำเนินการวิเคราะห์
ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที ่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการ
ปฏิบ ัต ิงานที ่อาจเก ิดผลประโยชน์ท ับซ ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring 
Organization of the tread way Commission) เพื่อกาหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกัน
การทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น
ปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
ที่ได้นี้ มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลทองแสนขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนทั้ง ๔ มาตรการ ตามมาตรการป้องกันการทุจริต และ
แก้ไขการกระทำผิดวินัย 
 
        กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
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 บทที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๒.๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน     ๖ 
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๑.๑. หลักการและเหตุผล 
  จากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่รุนแรงมากขึ้นในประเทศไทย โดยการเปิดเผยผลการจัด 
ลำดับดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย (Transparency Thailand) ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดทำโดยองค์กรโปร่งใสนานาชาติ (TI : Transparency International) ผลการจัดอันดับ พบว่า
ประเทศไทยได้คะแนน ๓๖ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อันดับโลก  
      - อันดับที่ ๑๐๔ จากทั้งหมด ๑๘๐ ประเทศ  
      - อันดับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อันดับที่ ๑๙ จากทั้งหมด ๓๑ ประเทศ  
      - อันดับในภูมิภาคอาเซียน อันดับที่ ๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๐ ประเทศ  
  อย่างไรก็ตามคะแนนและอันดับของประเทศไทยถือว่าดีขึ้นจากการจัดอันดับเมื่อปี ๒๕๕๙ 
โดยครั้งนั้นประเทศไทยได้ ๓๕ คะแนน และอยู่ในอันดับ ๑๐๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า ประเทศไทยได้คะแนน 
๓๖ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่ลำดับที่ ๙๙ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๓๖ ประเทศทั่วโลก 
จากผลดัชนีวัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชั่นของประเทศต่างๆ แสดงให้เห็นว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นยังคง
เป็นปัญหาสำคัญท่ีทุกประเทศต้องเร่งแก้ไข มิเช่นนั้นจะทำให้เกิดปัญหาอ่ืนตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง ที่สำคัญมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะถือว่าเป็นการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไป
แทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ชาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ
ส่วนรวมและทำให้ประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์  
ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงินคุณภาพการให้บริการและความเป็นในสังคม รวมถึง
คุณค่าอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจ
กระทำความผิดยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมากจน
นำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหา
ทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยัง
สะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 
 
 
 
 



  การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื ่องที่มีความสำคัญดังกล่าวข้างต้น ในเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) กำหนดให้มีการประเมินด้าน
การต่อต้านการทุจริตในองค์กร เกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการ
ประเม ินตามแบบสำรวจใช ้หล ักฐานเช ิงประจ ักษ์  (Evidence - Based Integrity and Transparency 
Assessment : EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
และให้การบริหารราชการของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลทองแสนขัน ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลตาม
หลักธรรมาภิบาล มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน  
เพ่ือกำหนดมาตรการสำคัญในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหา
การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาที่สำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังนาความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้ มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาล 
ทองแสนขันอีกด้วย 
  โรงพยาบาลทองแสนขัน โดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO ( The Committee of Sponsoring Organization of the Tread 
way Commission ) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ความเสี่ยง (RISK) คือ การวัดความสามารถที่จะดำเนินการให้วัตถุประสงค์ของงานประสบ
ความสำเร็จภายใต้การตัดสินใจ งบประมาณ กำหนดเวลา และข้อจำกัดด้านเทคนิคที่เผชิญอยู่ ความเสี่ยงจึง
อาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอน และความจำกัดของทรัพยากร การจัดการความเสี่ยง
หรือการบริหารความเสี ่ยง (Risk Assessment) คือการจัดการความเสี ่ยง ทั ้งในกระบวนการในการระบุ
วิเคราะห์ (Risk Analysis) ประเมิน (Risk Assessment) ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับ
กิจกรรม หน้าที่กระบวนการทางาน เพ่ือให้องค์กรลดความเสียหายจากความเสี่ยงมากที่สุด อันเนื่องมาจากภัย
ที่องค์กรต้องเผชิญในช่วงเวลาหนึ่ง หรือเรียกว่า อุบัติภัย (Accident) 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ 
ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว
หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น 
แต่รวมถึงประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิเช่น การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่ง
ในองค์กรต่างๆ ทั้งในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้
ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผล
ให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 



  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่เป็นระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้
เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเปิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมี
สถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาส
ก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทจุริตมากเท่านั้น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ
มาดำเน ินการว ิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations  
of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาล
ทองแสนขัน การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี ้ จะช่วยให้โรงพยาบาลทองแสนขัน  
ทราบถึงความเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้น สามารถกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการ
ป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย 
 
๑.๒. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื ่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 
ตลอดจนการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๒. เพื่อใช้กำหนดเป็นแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานที่เป็น
รูปธรรมและชัดเจน ผ่านกลไกการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการกำกับติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง 
  ๓. เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน เพ่ือพัฒนาไปสู่การกำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ของหน่วยงาน 
  ๔. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ไม่ให้เกิดการแสวงหา 
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย 
  ๕. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
ศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน 
  ๖. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
เป็นแบบอย่างท่ีดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 



บทท่ี ๒ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
๒.๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์และ
จัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์
ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (impact)  
และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็น
ตัวเลข หรือจานวนเงินที่ชัดเจนได้ 
 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 

๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ 
๔ สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
๒ น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน 
(บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
๓ ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม 
๒ น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
๑ น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

 

  ระดับความเสี ่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี ่ยง  
โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้ 
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โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 
ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 

๑ ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) ๑๕ - ๒๕ คะแนน 
๒ ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) ๙ - ๑๔ คะแนน 
๓ ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Moderate Risk : M) ๔ - ๘ คะแนน 
๔ ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Low Risk : L) ๑ - ๓ คะแนน 

 

  ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกาหนดแผนภูมความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ
พิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ
จัดแบ่ง ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 
ต่ำ (LOW) ๑ - ๓ คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 

ปานกลาง (Medium) ๔ - ๘ คะแนน ยอมรับความเสี่ยง  
แต่มีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง 

สีเหลือง 

เสี่ยงสูง (High) ๙ - ๑๔ คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) ๑๕ - ๒๕ คะแนน มีมาตรการลด และ

ประเมินช้าหรือถ่ายโอน
ความเสี่ยง 

สีแดง 

 
ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 
๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 
๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 
๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 

          ๑         ๒        ๓        ๔        ๕  

ระดับความเสี่ยง    =  โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ตา่งๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 



๒.๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
  เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของแต่ปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ
ผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ที่พบว่ามีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน ดังนี้ 

    ๑. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 
    ๒. การจัดทาโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา 
    ๓. การเบิกค่าตอบแทน 
    ๔. การใช้รถราชการ 

๒.๓. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
โรงพยาบาลทองแสนขัน 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสีย่ง วัตถุประสงค ์
การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ลำดับ 

ความเสี่ยง 
๑. การจัดหาพัสด ุ การจัดหาพัสด ุ

ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย และเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

๕ ๕ ๒๕ ๑ 

๒. การจัดทำ
โครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุม 
และสัมมนา 

การจัดทำโครงการ
ฝึกอบรมศึกษาดูงาน 
ประชุม และสัมมนา  
เป็นเท็จและไม่เป็นไป
ตามระเบียบที่เกีย่วขอ้ง 

เพื่อให้การจัดทาโครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
ถูกต้องไม่ได้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตวัในตำแหน่ง
หน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตาม
กฎหมาย 

๕ ๕ ๒๕ ๑ 

๓. การเบิก 
ค่าตอบแทน 

เบิกค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและในวันหยุด 
ราชการ ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ให้กับหน่วยบริการ 
ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ค่าตอบแทน
โดยไม่ทำเวชปฏิบัติ
ส่วนตัวและ หรือ
ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล
เอกชน ค่าเบี้ยเล้ียง 
เหมาจ่าย และเงินเพิ่ม
สำหรับตำแหน่ง (พตส.) 

เพื่อให้การเบิกค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ค่าตอบแทนเจ้าหนา้ที่ที่ปฏิบัติงาน
ให้กับหน่วยบริการค่าตอบแทน 
ไม่ทำเวช เบี้ยเล้ียงเหมาจา่ย  
และเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่ง 
(พตส.) 

๔ ๔ ๑๖ ๒ 
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โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

ความเสีย่งท่ียอมรับได ้ ความเสีย่งท่ียอมรับไม่ได ้

ความเสีย่งท่ียอมรับได ้

ความเสีย่งท่ียอมรับไม่ได ้

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสีย่ง วัตถุประสงค ์
การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ลำดับ 

ความเสี่ยง 
๔. การใช้รถ
ราชการ 

๑. ใช้รถราชการไม่เป็นไป
ตามระเบียบสำนกั
นายกรัฐมนตรีว่าดว้ย 
รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ 
และแก้ไขเพิ่ม 
๒. ผู้ใช้รถราชการ ละเลย
การปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการ 
๓. การใช้ การเก็บรักษา 
ซ่อมบำรุงรถราชการ 
ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขวา่ด้วย
หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บ
รักษา การซ่อมบำรุงรถ
ส่วนกลางและรถรับรอง  
พ.ศ. ๒๕๒๖ 

เพื่อให้การใช้รถราชการเป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้องและป้องกันการ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

๔ ๔ ๑๖ ๒ 

 
๒.๔. การจัดทาแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
 
 
 

๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 
๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 
๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 
๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 

          ๑         ๒        ๓        ๔        ๕  

 
  จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสำคัญ
ของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทักซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสำคัญของ
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ตามตารางที่ ๓ 
 
 
 



ตารางท่ี ๓ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 
การจัดหาพัสดุ ลำดับ ๑ (สูงมาก = ๒๕ คะแนน ) 
การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ลำดับ ๑ (สูงมาก = ๒๕ คะแนน ) 
การเบิกค่าตอบแทน ลำดับ ๒ (สูงมาก = ๑๖ คะแนน ) 
การใช้รถราชการ ลำดับ ๒ (สูงมาก = ๑๖ คะแนน ) 

 

  จากตารางที่ ๓ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลทองแสนขัน นำผลที่ได้มากำหนดมาตรการ วิธีการควบคุมเพื่อป้องกัน หรือ
ลดความเสี ่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำตัวชี ้ว ัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลทองแสนขัน กำหนดประเด็นการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในมิติภายนอก การประเมินประสิทธิผล ตัวชี้วัดที่ ๒ ภารกิจหลักของกระทรวงสาธารณสุขและ
ภารกิจหลักของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลทองแสนขัน ดังนี้ 
  ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม
ภารกิจหลัก/แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน หรืองานประจาตามปกติ (Function Based) 
  ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม
นโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) 
  ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรลุเป้าหมายในการ 
ดำเนินงานตามภารกิจพ้ืนที่ (Area Based) 
  ดังนั้น ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที ่ได้ร ับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขกำหนด 
  ๑. มาตรการสำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบ
ได้และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยใน ๔ ประเด็น คือ 
(๑) การจัดหาพัสดุ (๒) การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา (๓) การเบิกค่าตอบแทน 
และ (๔) การใช้รถราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป 
  ๒. นำประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมา
จัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลทองแสนขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป 
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คณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

  
๑. นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน ประธานคณะทำงาน 

 ๒. นายเฉลิมพล  พงษ์พิชิต นายแพทย์ชำนาญการ   รองประธาน 
 ๓. นางสาวสุมิตรา  จันทร์แยง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
 ๔. นางสาวเลขา  ดีแท้  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
 ๕. นางกานต์ธิดา  เชื้อภักดี เภสัชกรชำนาญการพิเศษ   คณะทำงาน 
 ๖. นายจิรชาติ  เชื้อภักด ี  ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
 ๗. นางสาวพรพิมล  นาคะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  คณะทำงาน 

๘. นางขนิษฐา  ข้างโต  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  คณะทำงาน 
๙. นางพัชริน  หาญประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  คณะทำงาน 
๑๐. นางสาวดุจดาว  อ่อนคง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  คณะทำงาน 
๑๑. วภิาพร  วงษ์ยอด  นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ  คณะทำงาน 

 ๑๒. นางสุจิตรา  จอมดวง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  คณะทำงาน 
 ๑๓. นางสาวศิวพร  ชุ่มเย็น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  คณะทำงาน 
 ๑๔. นางสาวสุปรียา  บุญจันทร์ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ  คณะทำงาน 
 ๑๕. นายธนกฤต  เพชรวิรัตน์ นักโภชการปฏิบัติการ   คณะทำงาน 
 ๑๖. นางสาววิยดา  มาวรรณ์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ   คณะทำงาน 

๑๗. นายพีรวัส  แสงทอง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ    คณะทำงานและเลขานุการ 
 ๑๘. นายมาวุฒิ  รักดี  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    คณะทำงานและผู้ช่วยเลขาฯ 

ชำนาญงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน 


