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บทท่ี ๑ 
บทนํา 

 
๑.๑ หลักการและเหตุผล 
 ความเสี่ยง (Risk) คือ การวัดความสามารถ ท่ีจะดําเนินการใหวัตถุประสงคของงานประสบ
ความสําเร็จ ภายใตการตัดสินใจ งบประมาณ กําหนดเวลา และขอจํากัดดานเทคนิคท่ีเผชิญอยู ความเสี่ยงจึง
อาจเกิดข้ึนไดตลอดเวลา อันเนื่องมาจากความไมแนนอน และความจํากัดของทรัพยากร การจัดการความเสี่ยง
หรือการบริหารความเสี่ยง (Risk management) คือ การจัดการความเสี่ยง ท้ังในกระบวนการในการระบุ
วิเคราะห (Risk analysis) ประเมิน (Risk assessment) ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงท่ีสัมพันธกับ
กิจกรรม หนาท่ีและกระบวนการทํางาน เพ่ือใหองคกรลดความเสียหายจากความเสี่ยงมากท่ีสุด อัน
เนื่องมาจากภัยท่ีองคกรตองเผชิญในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือเรียกวา อุบัติภัย (Accident) 
 ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนทับซอนและผลประโยชน สวนรวม
หรือ Conflict of Interests หมายถึง สถานการณหรือการกระทําท่ีบุคคลไมวาจะเปนนักการเมือง ขาราชการ 
พนักงาน บริษัท หรือผูบริการมีผลประโยชนสวนตัวมากจนมีผลตอการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติ หนาท่ีใน
ตําแหนงหนาท่ีท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนของสวนรวม กลาวคือ การท่ีเจาหนาท่ี
ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงของตนอันกอใหเกิดประโยชนตอตนเองหรือพวกพองมากกวา
ประโยชนสวนรวม ซ่ึงการกระทําดังกลาวจะเกิดข้ึนอยางรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนาและไมเจตนาในรูปแบบท่ี
หลากหลาย จนกระท่ังกลายเปนธรรมเสียมปฏิบัติท่ีไมเห็นวาเปนความผิด ตัวอยางการกระทําดังกลาวมีใหพบ
เห็นไดมากในสังคม สงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชนสวนตนเปน
หลักไดสงผลเสียหายใหเกิดข้ึนกับประเทศชาติกอใหเกิดการกระทําท่ีผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
เจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคํานึงถึงประโยชนสาธารณะ แตทําหนาท่ีกลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึง
ประโยชนสวนตนหรือพวกพองเปนหลัก 
 การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเปน
ระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทําใหเกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจะเปนผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ยิ่งมีสถานการณ
หรือสถานการณของการขัดกันของประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมมากเทาใด ก็ยิ่งมีโอกาสกอใหเกิด
หรือนําไปสูการทุจริตมากเทานั้น 
 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคณะกรรมการ
วิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจจะเกิดผลประโยชนซอน ไดดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยง
เก่ียวกับการปฏิบัติงานอันอาจเกิดผลประโยชนทับซอน โดยวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานจาก
โครงการ กิจกรรม หรือการดําเนินงานจากแผนบริหารความเสี่ยงสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปากพนัง เพ่ือ
นํามาวิเคราะหหาสาเหตุ หรือปจจัยของความเสี่ยงอันเกิดจากผลประโยชนทับซอนในการดําเนินงาน 
๑.๒ วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี ไมใหเกิดการแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย 
 ๒. เพ่ือสรางความนาเชื่อถือในการบริหารราชการใหกับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 
 ๓. เพ่ือแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  



บทท่ี ๒ 
การวิเคราะหความเส่ียง ดานผลประโยชนทับซอน 

๒.๑ การวิเคราะหความเส่ียง ดานผลประโยชนทับซอน 
 การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบของ
ความเสี่ยง เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน และดําเนินการวิเคราะหและจัดลําดับความเสี่ยง โดย
กําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน ไดแก ระดับ
โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยงโดย
กําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพ เนื่องจากขอมูลเปนเชิงพรรณนาท่ีไมสามารถระบุเปนตัวเลข หรือจํานวนเงินได 
เกณฑระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) 

ระดับ โอกาส คําอธิบาย 
๑ นอยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนนอยมา 
๒ นอย มีโอกาสเกิดข้ึนนอย 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนปานกลาง 
๔ มาก มีโอกาสเกิดข้ึนมาก 
๕ มากท่ีสุด มีโอกาสเกิดข้ึนมากท่ีสุด 

 
เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ท่ีสงผลตอบุคลากร 

ระดับ โอกาส คําอธิบาย 
๑ นอยมาก สรางความไมสะดวงตอการปฏิบัติงาน 
๒ นอย ไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง 
๓ ปานกลาง บรรยากาศการปฏิบัติงานไมเหมาะสม 
๔ มาก ลงโทษทางวินัยไมรายแรง 
๕ มากท่ีสุด ลงโทษทางวินัยอยางรายแรง 

 
 ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก
ผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ
ความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กําหนดเกณฑไว ๔ ระดับ ดังนี้ 
ระดับความเส่ียง (Degree of Risk) 
 

ระดับความเส่ียง ชวงคะแนน เขตสี มาตรการควบคุม 
ระดับความเสี่ยงต่ํา ๑ – ๓ คะแนน เขียว ยอมรับความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยงปานกลาง ๔ – ๙ คะแนน เหลือง ยอมรับความเสี่ยง แตควรมี

มาตรการควบคุม 
ระดับความเสี่ยงสูง ๑๐ – ๑๖ คะแนน สม ตองมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง 

ใหอยูในระดับท่ียอมรับได 
ระดับความเสี่ยงสูงมาก ๑๗ – ๒๕ คะแนน แดง ตองมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง 

หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยการ 
หยุด ยกเลิก เปลี่ยนแปลงกิจกรรม 



ตารางระดับความเส่ียง (Degree of Risk) 
 

ความรุนแรง 
ผลกระทบ 
(Impact) 

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

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

๒.๒ การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
 คณะกรรมการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอปากพนัง ไดรวมกันวิเคราะห ศึกษาถึงปญหาและแนวโนม โอกาสในการเกิดผลประโยชนทับ
ซอน ท่ีพบวามีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชนทับซอน ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2564 ดังนี้ 
 ๑. การจัดซ้ือจัดจางและการจัดหาพัสดุ เนื่องจากหากพบข้ันตอนการกระทําท่ีไมโปรงใส หรือการ
กระทําผิด หรือละเวน หรือประมาท จะสงผลเสียตอองคกรในภาพรวม รวมถึงการบริหารงานในข้ันตอน
ภายในองคกร และอาจรวมถึงการเอ้ือประโยชนใหซ่ึงกันและกันของเจาหนาท่ี ผูท่ีเก่ียวของ หรือหนวยงานท่ี
ติดตอราชการ ซ่ึงสงผลเสียหายในตอภาพลักษณขององคกรเปนอยางยิ่ง 
 ๒. การเบิกจายคาตอบแทน เนื่องจากสาเหตุบุคลากรมีการเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ โดยไมเกิดการปฏิบัติงานจริง เกิดผลประโยชนทับซอนในเรื่องของการรายงานผลการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการอันเปนเท็จ ใหไดมาซ่ึงคาตอบแทนพิเศษท่ีไมควรไดรับ หรืออางผลการปฏิบัติงานจากบุคคล
อ่ืน รวมถึงการรายงานผลการดําเนินงานประจํา คัดลอกเปนผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอีกดวย 
๒.๓ ตารางการวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชน ทับซอน (Risk Assessment Plan for Conflict of 
Interest) 

ประเด็น
ความเส่ียง 

ปจจัยเส่ียง วัตถุประสงค 

การประเมินความเส่ียง 
ดานผลประโยชนทับซอน 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เส่ียง 

ลําดับ
ความ
เส่ียง 

(๑) 
จัดซ้ือจัดจาง

และ 
การจัดหา

พัสดุ 

การจัดซ้ือจัดจาง 
ไมเปนไปตาม
ระเบียบท่ีเก่ียวของ
หรือมีการจัดหา
พัสดุท่ีไมเปนไป
ตามขอกําหนดมา
ทดแทน 

เพ่ือใหการจัดซ้ือจัดจาง และ
การจัดหาพัสดุ ใหเปนไปตาม
ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ 
วิธีปฏิบัติ และดําเนินการตาม
เกณฑการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment 
: ITA) 

๕ ๔ ๒๐ ๑ 



(๒) 
การเบิกจาย
คาตอบแทน 

บุคลากรเบิก
คาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ โดย
ไมปฏิบัติงานจริง 
หรือไมชี้แจงผล
ปฏิบัติงานสวน
บุคคลตอผูบริหาร 

เพ่ือใหการเบิกจายคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ มีความโปรงใส
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
และการเบิกจายคาตอบแทนได
จริง โดยรายงานผลการ
ปฏิบัติงานสวนบุคคล โดยไม
อางอิง หรือคัดลอกผลการ
ปฏิบัติงานจากบุคคลอ่ืน 

๕ ๓ ๑๕ ๒ 

 
๒.๔ การจัดทําแผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) 
 

ความรุนแรงของ 
ผลกระทบ 
(Impact) 

๕      
๔     (๑) 
๓     (๒) 
๒      
๑      

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

 
 จากการจัดทําแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ท่ีไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับ
ความสําคัญของความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน สามารถสรุปวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับ
ความสําคัญของความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนได ดังนี้ 
ผลการวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับ
ซอน 

ลําดับความสําคัญของความเส่ียง 

(๑) จัดซ้ือจัดจาง และ การจัดหาพัสด ุ ลําดับ ๑ (ระดับความเสี่ยงสูงมาก = ๒๐ คะแนน) 
(๒) การเบิกจายคาตอบแทน ลําดับ ๒ (ระดับความเสี่ยงสูง = ๑๕ คะแนน) 

 
๒.๕ สรุปภาพรวมของผลการวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 
 จากผลการวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน และจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงดาน
ผลประโยชนทับซอน ของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โดยคณะกรรมการฯ จัดลําดับความสําคัญ ดังนี้ 
 ลําดับท่ี ๑ การจัดซ้ือจัดจาง และการจัดหาวัสดุ   อยูในระดับความเสี่ยงสูงมา (ระดับความเสี่ยงสูง
มาก = ๒๐ คะแนน) มีความสําคัญท่ีควรตองรีบแกไข โดยศึกษาปญหาท่ีเก่ียวของพบวา บุคลากรหรือผูปฏิบัติ
ไมทราบหรือยังขาดการศึกษาระเบียบ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของแบบสมํ่าเสมอ รวมถึงขาดการพัฒนาทักษะท่ี
เก่ียวของในการปฏิบัติงาน หรือในสายอาชีพ 
 ลําดับท่ี ๒ การเบิกจายคาตอบแทน อยูในระดับความเสี่ยงสูง (ระดับความเสี่ยงสูง = ๑๕ คะแนน) มี
ความสําคัญท่ีควรตองรีบแกไข โดยศึกษาปญหาท่ีเก่ียวของพบวา ข้ันตอนการสงผลการปฏิบัติงานยังขาดการ



ตรวจสอบท่ีมีความรัดกุม โดยผูท่ีไดรับมอบหมาย ผูบริหารควรกําชับผูท่ีไดรับมอบหมายใหมีการตรวจสอบผล
การปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามขอกําหนดท่ีไดมีการตกลงไว หรือตรวจสอบวามีการปฏิบัติงานจริงหรือไม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี ๓ 
ผลการจัดการความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 

๓.๑ ประโยชนของการวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 
 ๑. บุคลากรเกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในระบบงานหรือการปฏิบัติงานโดยไมตั้งใจ 
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระบบงานหรือการปฏิบัติงานใหถูกตองยิ่งข้ึน 
 ๒. หนวยงานท่ีพบปญหาความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน ไดมีการปรับปรุงแกไข หรือมีการ
กําหนดมาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติ ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนในหนวยงาน 
 ๓. เปนฐานขอมูลและองคความรูสําหรับการบริหาร และการปฏิบัติงานเพ่ือลดปญหาการทุจริต
คอรรัปชั่น และเพ่ือใหการบริหารจัดการความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนมีประสิทธิภาพ และมุงสูองคกร
ปลอดจากการทุจริต 

๓.๒ ปญหาและอุปสรรคของการวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 
 ๑. การวิเคราะหปญหายังไมครอบคลุมทุกกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในหนวยงาน ทําใหบางกิจกรรมยังมีความ
เสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนอยูภายใตกิจกรรม 
 ๒. การพบปญหาความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน ยังใชระยะเวลาในการดําเนินการปรับปรุงแกไข
ท่ีลาชา ทําใหในชวงระยะเวลาดังกลาว ยังคงมีการปฏิบัติงานตามแบบวิธีเดิม 
 ๓. หนวยงานไมใหความสําคัญ หรือยังมองไมเห็นปญหาท่ีเกิดข้ึนท่ีจะสงผลตอบุคลากร หรืองคกรจึง
เกิดการเพิกเฉย หรือไมปฏิบัติตามแนวทางท่ีถูกตอง 

๓.๓ แนวทางปรับปรุงแกไขความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 
 ๑. เรงดําเนินการจัดอบรมหรือสัมมนา เพ่ือใหบุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑการจัดซ้ือจัด
จางใหถูกตองตามระเบียบ การศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของ หรือบทลงโทษ หากพบผูกระทําการฝาฝน เพ่ือ
ปองกันความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน หรือการหาชองทางเพ่ือกระทําการทุจริต 
 ๒. นําประเด็นความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน ท่ีมีการวิเคราะหความเสี่ยงมา ปรับปรุงแกไข
กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖4 ของสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอปากพนัง โดยเพ่ิมเติมขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง การจัดหาพัสดุ และวิธีการเบิกจาย
คาตอบแทน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของคูมือ และครอบคลุมเนื้อหาท่ีเก่ียวของมากข้ึน 
 ๓. กําหนดใหมีมาตรการหลักเกณฑ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของชัดเจนเพ่ิมมากข้ึนในรายละเอียด
การปฏิบัติงานในดานตางๆ รวมถึงบรรจุใหเปนหัวขอในการกําหนดมาตรฐานความโปรงใสในการดําเนินงาน 
ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สํานักงานสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปากพนัง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
องคกร ในดานความโปรงใส และปลอดจากการทุจริต 
 

คณะกรรมการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดประโยชนทับซอน 
                                          โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

 



แบบรายงานการประเมินความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

หนวยงาน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
         
 

ช่ือแผนบริหารความเส่ียง 
เกี่วกับผลประโยชนทับซอน 

         มาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง 

๑. การจัดหาพัสดุการไดรับของแถมหรือ
ผลประโยชนจากการจัดซ้ือจัดจาง 

๑. ใหการจัดหาพัสดุภาครัฐเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีปฏิบัติและ
มติรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ  
๒. จัดประชุมชี้แจงเจาหนาท่ีรับทราบเรื่องการจัดซ้ือจัดจางตาม
ระเบียบ  
๓. มีการตรวจสอบพัสดุประจําป 
๔. มีบันทึกขอมูลลงในระบบบริหารการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐใน
กรณีงบประมาณเกิน5,000 บาท 
5.คณะกรรมการตรวจสอบภายในลงติดตามผลการปฏิบัติปละ1 
ครั้ง 
 

2. การเบิกคาตอบแทนเกินสิทธิ์ท่ีควรจะ
ไดรับ 

๑. จัดใหมีการลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในสมุดลงเวลา
ทุกครั้งท่ีมีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
๒ . ในกรณี เดินทางไปราชการ (ประชุม )ตรงกับวัน ท่ีตอง 
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหดําเนินการจัดทําบันทึก การ
แลกเปลี่ยนเวรนอกเวลาราชการทุกครั้งไวเปนลาย ลักษณอักษร
๓. จัดทําเอกสารเบิกจายคาตอบแทน เปนปจจุบันประจําทุก
เดือน และมีการตรวจสอบดวยเจาหนาท่ีพัสดุ และสงเอกสารแก
ผูบริหารตรวจสอบ  
และลงชื่อรับรอง กอนสงขออนุมัติเบิกจายทุกครั้ง 
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