
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
โรงพยาบาลขุนตาล 

วันจันทร์ที่ 8  กุมภาพันธ์  2564  เวลา  13.30 - 16.00 น. 
ณ  ห้องประชุมรอยพระบาท โรงพยาบาลขุนตาล 

 

คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางปาลิกา อ่อนค าเหลือง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  ประธานคณะท างาน 
2. นางอาภรณ์ ทองทิพย์  พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ  คณะท างาน 
3. นายสุเมธ เขียวอ้าย  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ   คณะท างาน 
4. นายเอกวัฒน์ วิปันโส  เภสัชกรชานาญการ   คณะท างาน 
๕. นางประภัสสร ยาวิโล   พยาบาลวิชาชีพชานาญการ   คณะท างาน 
๖. นายปุณณพัชญ์ สาแก้ว นักเทคนิคการแพทย์ชานาญการ   คณะท างาน 
๗. นางปฎิญญา ใจแปง   พยาบาลวิชาชีพชานาญการ   คณะท างาน 
8. นางอารีย์ คางาม  พยาบาลวิชาชีพชานาญการ   คณะท างาน 
9.นายภาคิน สุวรรณรินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขฏิบัติการ           คณะท างาน/เลขานุการ 

 เปิดประชุมเวลา 13.30 น. 
 นางปาลิกา อ่อนค าเหลือง ประธานคณะท างาน ได้เปิดการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 
วาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้น าเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA)  เพ่ือขับเคลื่อนมาตรการ 3 ป. 1 ค.            
(ปลูก/ปลูกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย) ในการป้องกันปและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นให้
หน่วยงานภาครัฐป้องกันการทุจริต มีมาตรการสร้างเสริมวัฒนธรรมอง์กรในการป้องกันและปราบปรามการ
ประพฤติมิชอบ และเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรง และรับผิดชอบบริหารการจัดการภารครัฐ
อย่างมีธรรมาภิบาลโรงพยาบาลขุนตาล ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
วาระท่ี 2  ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน  

  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็น
นักการเมืองข้าราชการพนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
หนา้ที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว
หรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบที่ หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น
แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่ง
ในองค์กรต่างๆทั้งในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้
ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบส่งผลให้

EB 19 ข้อ 2 



 
 

บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติการกระท าแบบนี้เป็นการกระท าท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการ

ปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง
อย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้นการวิเคราะห์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆมาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบ
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลขุนตาล 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์
ทับซ้อนทีเ่กิดข้ึนและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุ ท าให้ 

1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 

2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมี
จริยธรรม 

3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต 
และเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบการกระท าผิดวินัย
ของเจ้าหนา้ที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
วาระท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลขุนตาล ประจ าปี 2563 

โรงพยาบาลขุนตาล  มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ดังนี้ 
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 

 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือมีการเอ้ือ  
      ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค 

 - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง 
 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - การรับ – จ่ายเงิน 
 - การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดท าบัญชีทางการเงิน 
 - การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ 
 - การก าหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การก าหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 
 - การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ 



 
 

 - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
  - การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
  - การจัดหาพัสดุ 
  - การจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 
  - การเบิกค่าตอบแทน 
  - การใช้รถราชการ 
  - ฯลฯ 
 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
 - สูญเสียงบประมาณ 
 - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 
  - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 
โรงพยาบาลขุนตาล ก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 4  ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 1. การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
   2. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง    

  3. การรับสินบนและทรัพย์สิน 
  4. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of 
Interest) 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และ
จัดล าดับความเสี่ยงโดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์
ทับซ้อน ได้แก่ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และ
ระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข 
หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน 
(บุคลากร)  

 
ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 

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

 
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 ที่เกิดขึ้น 
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ
จัดแบ่ง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
  



 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเด็นผลประโยชน์
ทับซ้อน 

มีการทับซ้อนอย่างไร โอกาสเกิด
การทุจริต 

(1-5) 

ระดับของ
ผลกระทบ 

(1-5) 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

การจัดซื้อจัดจ้าง หัวหน้า/จนท.พัสดุ เลือกซื้อร้านที่ตนเอง
สนิทหรือเป็นญาติ หรือร้านที่ตนเองคุย
ได้ง่าย 

๔ ๓ ๑๒ 
(ความเสี่ยงระดับปานกลาง ) 

การช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม 

เจ้าหน้าที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
บุคคลที่เป็นญาติ หรือใกล้ชิด สนิทสนม
ก่อน 

๕ ๓ ๑๕ 
(ความเสี่ยงระดับปานกลาง ) 

การจัดโครงการ/
กิจกรรม 

มีการเลือกพ้ืนที่ในการัดโครงการ/
กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการ
ส่วนตัว 

๓ ๒ ๖ 
(ความเสี่ยงระดับต่ า ) 

การพิจารณาคัดเลือก
เพ่ือรับรางวัลต่าง ๆ 

มีการเลือกบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือ
ได้รับผลประโยชน์จากบุคคลที่เลือก 

๒ ๓ ๖ 
(ความเสี่ยงระดับต่ า ) 

การบริหารงานบุคคล มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ
บุคคลที่ตนเองได้รับประโยชน์เข้าท างาน 

๔ ๕ ๒๐ 
(ความเสี่ยงระดับสูง ) 

การรับของขวัญ เจ้าหน้าที่ใช้หน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลือ
ผู้รับบริการให้มีการด าเนินการนั้นๆ ได้
สะดวก 

๕ ๒ ๑๐ 
(ความเสี่ยงระดับปานกลาง ) 

การน าทรัพย์สินของ
ราชการมาใช้ในเรื่อง
ส่วนตัว 

เช่น การใช้อุปกรณ์ส านักงานต่างๆ รถ 
ไฟฟ้า ฯลฯ 

๕ ๕ ๒๕ 
(ความเสี่ยงระดับสูง ) 

การปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่ไม่ได้น าเงินที่ลูกหนี้กองทุนต่าง 
ๆ ฝากมาช าระให้กับการเงิน แต่กลับ
น าไปใช้ส่วนตัว 

๑ ๕ ๕ 
(ความเสี่ยงระดับต่ า ) 

การลงชื่อ เข้า-ออก เวลา
ราชการปฏิบัติหน้าที่ 

การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง ๕ ๕ ๒๕ 
(ความเสี่ยงระดับสูง ) 

การลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 
-การใช้รถ ใช้คน 

การใช้จัดสรรทรัพยากรน าไปใช้มากเกิน
ความจ าเป็น ในแต่ละภารกิจ เช่น  การ
ใช้น ามันเกินความเป็นจริง หรือจ านวน
คนที่มากเกินความจ าเป็น 

๕ ๕ ๒๕ 
(ความเสี่ยงระดับสูง ) 

การจัดประชุม ดูงาน 
สัมมนาต่างๆ 

ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
เจ้าของกิจการ หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
สถานที่ 

๒ ๕ ๑๐ 
(ความเสี่ยงระดับปานกลาง ) 

การออกใบอนุญาตหรือ
การรับรองสิทธิ์ 

หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติหรือ
คนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรอง หรือ
ใบอนุญาตนั้นๆ 

๒ ๕ ๑๐ 
(ความเสี่ยงระดับปานกลาง ) 

 



 
 

ปิดประชุมเวลา  16.00  น. 
   
  
   (นางสาวอุษมา  ทะทา)               (นางปาลิกา  อ่อนค าเหลือง) 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม                          นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

 
 


