
 

 

 

 

 

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัตงิาน 

ที่อาจเกิดผลประโยชนท์ับซ้อน 

โรงพยาบาลขุนตาล 
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ค าน า 

โรงพยาบาลขุนตาล ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ

ซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The 

Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อก าหนดมาตรการ

ส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการ

กระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยนอกจากนี้ยังน าความเสี่ยงเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มาก าหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาล  

ขุนตาล อีกด้วยเพื่อบรรลุเปา้หมายตามยุทธศาสตรช์าติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓                       

(พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔) 

 

 โรงพยาบาลขุนตาล 

๑๔   มกราคม ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
ค าน า           หน้า 

สารบัญ           ก 

ส่วนท่ี ๑ บทน า          ๑ 

 1. หลักการและเหตุผล         ๑ 

 2. วัตถุประสงค์          ๓ 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ๕ 

2. มาตรการป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ๗ 
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 ส่วนท่ี ๑ 

บทน า 

1. หลักการและเหตุผล 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์

ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ 

ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่

สาธารณะขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ

ส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์

ที่สูญเสียไปอ าจอยู่ในรูป ของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึง

คุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจ

กระท าความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตน าหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จน

น าไปสู่การถูกกล่าวห าร้องเรยีนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกัน

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหา

ทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงข้ึน และยัง

สะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย 

โรงพยาบาลขุนตาล ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ

ซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The 

Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์

ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย

และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่

อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ด้านดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย 

และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ 

ก าหนดไว้และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมาย

กลยุทธ์โครงสร้างองค์กรภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือ

เป้าหมายขององค์กร 

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล

หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/ 



           ๒ 

กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ         

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ

การเงินเช่นการบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมท าให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือ

เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัการเงนิขององค์การเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้อง

กับข้ันตอนการด าเนินการเป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุมและการ

จัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆโดยความเสีย่งที่อาจเกดิข้ึนเป็นความเสีย่งเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่ทันสมัย

หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบยีบข้อบงัคับต่างๆรวมถึงการท านิติกรรมสญัญาการรา่งสญัญาที่ไม่

ครอบคลุมการด าเนินงานส าเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัยคือ 

1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการ

เปลี่ยนแปลงระบบงานความเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง

การควบคุมก ากับดูแลไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเป็นต้น 

2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

หรือสภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้น 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง

ข้าราชการพนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่

บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และสง่ผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดข้ึนอย่างรู้ตัวหรือไม่

รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบที่ หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่

รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งใน

องค์กรต่างๆทั้งในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหนา้ที่ตัดสินใจให้

ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีสว่นได้ส่วนเสียได้รบัสมัปทานหรอืผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบส่งผลให้

บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่ เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดข้ึนกับ

ประเทศชาติการกระท าแบบนี้เป็นการกระท าที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ 

ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของ

โอกาส ที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้ง

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับการ 



๓ 

ทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้นการวิเคราะห์ความ

เสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆมาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบ

มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 

และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลขุนตาล 

           

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนน้ีจะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์

ทับซ้อนที่เกิดข้ึนและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุ ท าให้ 

1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ

รับผิดชอบไม่เพียงพอ 

2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรมความมี

จริยธรรม 

3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต 

และเพื่อก าหนดมาตรการหรอืแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจรติประพฤติมิชอบการกระท าผิดวินัย

ของเจ้าหนา้ที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด

ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวง

ห าผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรม

จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

๔. เพื่อสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียและประชาชน 

 

 



          ๔ 

   ส่วนท่ี 2 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of 

Interest) 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด

ผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการ

วิเคราะห์ และจัดล าดับความเสี่ยงโดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความ

เสี่ยง ดา้นผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรง

ของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูล

เชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 

 

เกณฑ์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) เชิงคุณภาพ ท่ีส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน 

(บุคลากร)  

 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง  

 



            ๕ 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา จาก

ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ

ความเสี่ยงแต่ละส าเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

 

 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณา จัด

ระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่ เกิดข้ึน 

(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ

จัดแบ่ง ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            ๖ 

 

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

โรงพยาบาลขุนตาล  

  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเด็นผลประโยชน์
ทับซ้อน 

มีการทับซ้อนอยา่งไร โอกาสเกิด
การทุจริต 

(1-5) 

ระดับของ
ผลกระทบ 

(1-5) 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

การจัดซื้อจัดจ้าง หัวหน้า/จนท.พสัดุ เลือกซื้อร้านที่
ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ หรือร้านที่
ตนเองคุยได้ง่าย 

๔ ๓ ๑๒ 
(ความเสี่ยงระดบัปานกลาง ) 

การช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม 

เจ้าหน้าที่จะพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือบุคคลทีเ่ป็นญาติ หรือใกล้ชิด 
สนิทสนมก่อน 

๕ ๓ ๑๕ 
(ความเสี่ยงระดบัปานกลาง ) 

การจัดโครงการ/
กิจกรรม 

มีการเลือกพื้นที่ในการัดโครงการ/
กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการ
ส่วนตัว 

๓ ๒ ๖ 
(ความเสี่ยงระดบัต ่า ) 

การพิจารณาคัดเลือก
เพื่อรบัรางวัลต่าง ๆ 

มีการเลือกบุคคลที่มีความสมัพันธ์หรือ
ได้รับผลประโยชนจ์ากบุคคลที่เลือก 

๒ ๓ ๖ 
(ความเสี่ยงระดบัต ่า ) 

การบริหารงานบุคคล มีการรับบุคคลทีเ่ป็นเครือญาติหรอื
บุคคลที่ตนเองได้รบัประโยชน์เข้า
ท างาน 

๔ ๕ ๒๐ 
(ความเสี่ยงระดบัสงู ) 

การรบัของขวัญ เจ้าหน้าที่ใช้หน้าทีร่ับผิดชอบช่วยเหลือ
ผู้รบับริการให้มีการด าเนินการนั้นๆ ได้
สะดวก 

๕ ๒ ๑๐ 
(ความเสี่ยงระดบัปานกลาง ) 

การน าทรัพย์สินของ
ราชการมาใช้ในเรื่อง
ส่วนตัว 

เช่น การใช้อุปกรณ์ส านักงานต่างๆ รถ 
ไฟฟ้า ฯลฯ 

๕ ๕ ๒๕ 
(ความเสี่ยงระดบัสงู ) 

การปฏิบัตหิน้าที่โดยมิ เจ้าหน้าที่ไม่ได้น าเงินที่ลกูหนี้กองทุน ๑ ๕ ๕ 



ชอบของเจ้าหน้าที ่ ต่าง ๆ ฝากมาช าระให้กับการเงิน แต่
กลับน าไปใช้ส่วนตัว 

(ความเสี่ยงระดบัต ่า ) 

การลงช่ือ เข้า-ออก 
เวลาราชการปฏิบัติ
หน้าที ่

การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจรงิ ๕ ๕ ๒๕ 
(ความเสี่ยงระดบัสงู ) 

 
 
 
 
 
 
 

    

ประเด็นผลประโยชน์
ทับซ้อน 

มีการทับซ้อนอยา่งไร โอกาสเกิด
การทุจริต 

(1-5) 

ระดับของ
ผลกระทบ 

(1-5) 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

การลงพื้นที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจรงิ 
-การใช้รถ ใช้คน 

การใช้จัดสรรทรพัยากรน าไปใช้มาก
เกินความจ าเป็น ในแต่ละภารกจิ เช่น  
การใช้น ามันเกินความเป็นจริง หรือ
จ านวนคนที่มากเกินความจ าเป็น 

๕ ๕ ๒๕ 
(ความเสี่ยงระดบัสงู ) 

การจัดประชุม ดูงาน 
สัมมนาต่างๆ 

ผู้รบัผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับเจ้าของกจิการ หรอื ผู้มสี่วน
เกี่ยวข้องกบัสถานที ่

๒ ๕ ๑๐ 
(ความเสี่ยงระดบัปานกลาง ) 

การออกใบอนุญาต
หรือการรับรองสิทธ์ิ 

หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติหรอื
คนรู้จักทีม่ายื่นขอใบรับรอง หรือ
ใบอนุญาตนั้นๆ 

๒ ๕ ๑๐ 
(ความเสี่ยงระดบัปานกลาง ) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


