
รายงานการประชุม 
คณะท างานวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อน 

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมปัญญา  โรงพยาบาลทัพทัน 

 

ผู้เข้าประชุม 
๑. นายวิชา  มงคลชัยอรัญญา นายแพทย์ช านาญการ    ประธานกรรมการ 
๒. นางวราภรณ์  พิมพ์สีทา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   รองประธานฯ 
๓. นางณัฐมา  พิทักษ์อรรณพ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๔. นางลดาวัลย์  ตงลิ้ม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    กรรมการ 
๕. นางณัฐชานันท์  โพธิชัย นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ   กรรมการ 
๖. นางบุบผา  น้อยมาลัย  แพทย์แผนไทยช านาญการ   กรรมการ 
๗. นายธนัท  ศรียากูล  เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน   กรรมการ 
๘. นางนฤมล  เกตุกรรม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
๙. นางอังศุมาลี  ยอดนิล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
1๐. นางพัชรี  ผ่องโสภา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
1๑. นายจตุรงค์  เพชรสุริยา เภสัชกรปฏิบัติการ    กรรมการ 
1๒. นางสาวศศินา  คงห้วยรอบ นักโภชนาการปฏิบัติการ    กรรมการ 
1๓. นางสุนันท์  แม้นพยัคฆ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ            เลขานุการ  
1๔. นางศศิรัชต์  ศิริโยธา  ทันตแพทย์ช านาญการ             ผู้ช่วยเลขานุการ 
1๕. นางสุรีรัตน์  อ่ าทุ่งพงศ์ นักกายภาพบ าบัดช านาญการ            ผู้ช่วยเลขานุการ 
1๖. นางสาวพิศพร  เลยะกุล นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ            ผู้ช่วยเลขานุการ 
เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. 
 นายวิชา  มงคลชัยอรัญญา  นายแพทย์ช านาญการ ประธานในการประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุม
และด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระสรุปได้ดังนี ้

วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ตามข้อก าหนดของแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ในตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของหน่วยบริการในสังกัด

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมิน ITA (ร้อยละ 92) แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาล
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ซึ่งในคู่มือแนวทางการตอบแบบสอบถามเชิงประจักษ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในหัวข้อ MOIT 18 ก าหนดให้หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

วาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 
- ไมมี - 
 

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  
- ไมมี – 
 



 
 

 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
๔.๑ ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment – ITA) กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประธาน
คณะท างาน กล่าวว่า ตามที่ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ไดก าหนดปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ นั้น ทั้งนี้ ขณะนี้
อยู่ระหว่างการที่หน่วยงานที่รับการประเมินจัดส่งแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๔.๒ ค าอธิบายแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ MOIT18 โดยศูนย์ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประธานคณะท างาน กล่าวว่าตามที่ศูนย์ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไดก าหนดค าอธิบายแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
MOIT18 โดยศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีประเด็น
ค าถาม คือหน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน หลักฐานที่ต้องมี 
ดังนี้ 

1) หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงาน  

2) สรุปผลรายงานการประชุมเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงกับกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
3) รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
4) หนังสือเสนอผู้บริหารเพ่ือทราบ และสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน 
5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 

วาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๕.๑ พิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ประธานคณะท างาน กลา่วว่า การตอบแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ประเด็น 
ค าถาม MOIT18 “หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชนทับซ้อนของหน่วยงาน
อย่างไร” นั้น ในประเด็นค าถาม MOIT18(๓) ก าหนดว่า“มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม” เพ่ือให้การด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 (Integrity and Transparency 
Assessment - ITA) ในการตอบแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence–Based) ประเด็นค าถาม 
MOIT18  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาวิเคราะห์
ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ของโรงพยาบาลทัพทัน ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการ
ไดจัดท า (ร่าง) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนมาเพ่ือร่วมกัน
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซ้อน ซ่ึงที่ประชุมไดร่วมกันวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอ้น โดยมีปจัจัยเสี่ยงสรุปได ดังนี้ 



              การวิเคราะห์ ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
         ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริง ที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว
หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารง
ต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่
ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิ
ชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิด
ขึ้นกับประเทศชาติ การกระท าแบบนี้เป็นการกระท าท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนจึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่
เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์
หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาส
ก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

 สามารถจ าแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 
            1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและ
พันธกิจ ในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนด
ไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์ 
โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายขององค์กร 
           2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/
กระบวนการ   เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการด าเนิน โครงการ 
           3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์
หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่
สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผนการ
ควบคุม และการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 
           4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ( Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน  ความไม่
ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญาการ
ร่างสัญญาที่ไม่ ครอบคลุมการด าเนินงาน 
 



              การวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้ น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มา
ด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
theTread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลวาริชภูมิ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงพยาบาลวาริชภูมิทราบถึงความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การ
บริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็นปัญหาส าคัญ
และพบบ่อย นอกจากนี้ ยังบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เป็นพิเศษ 
(Agenda Based) อีกด้วย 
วัตถุประสงค์ 
          1. เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
          ๒. เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
          ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นแบบอย่างที่ด ียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
          ๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและประชาชน 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับ
ความเสี่ยงโดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง ( Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับ
ความเสี่ยง ทั้งนี้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรื อ
จ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 
 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่มีความแน่นอนที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต  และอาจส่งผล
กระทบเชิงลบ สร้างความสูญเสีย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้  
 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ปัจจัยหรือสาเหตุที่ไม่พึงประสงค์อันส่งผลกระทบเชิงลบหรือลด
โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุเหตุการณ์เสี่ยง (Risk 
Identification) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) และการประเมินระดับความเสี่ยง (Risk 
Evaluation)โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงนั้นๆ   
 โอกาส (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
 ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยง 
          ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน
โอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ 
 

 



เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
๔ สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
๒ น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน 
(บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไมร่้ายแรง 
๓ ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม 
๒ น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
๑ น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง 

  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง 
โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (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 ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L) 1–3 คะแนน 

 

  ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก 
การพิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ 
ทีเ่กิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)  
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact)   

   

 



ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ 
จัดแบ่ง ดังนี้  
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสี
สัญลักษณ์ 

ต่ า (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ย อ ม รั บ ค ว า ม เ สี่ ย ง  แ ต่ มี

มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง  
สีเหลือง 

เสี่ยงสูง (High) 9–14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15–25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ า

หรือถ่ายโอนความเสี่ยง  
สีแดง 

 
ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
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                                 โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelehood) 
 

 
 กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีขั้นตอนการด าเนินงานและหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย  
4 ขั้นตอน คือ 
 1) การระบุเหตุการณ์เสี่ยง (Risk Identification): การค้นหาความเสี่ยง ส ารวจเหตุการณ์ที่เป็น
ความเสี่ยง ปัจจัยหรือสาเหตุของความเสี่ยง รวมทั้งความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งสามารถหาได้
จากค าร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน การออกแบบสอบถาม การศึกษาเอกสารและต ารา
วิชาการต่างๆ เป็นต้น 
 2) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis): การพิจารณาถึงความถี่ ความรุนแรง และ
ความส าคัญของเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ว่ามีความถี่และความรุนแรงมากน้อยเพียงใด  ซึ่งต้องอาศัย
ประสบการณ์ ข้อมูลในอดีต และความมีวิสัยทัศน์ เพ่ือให้สามารถประเมินผลกระทบได้อย่างค่อนข้างแม่นย า 

 

 

 

 



 3) การประเมินผลความเสี่ยง (Risk Evaluation): การประเมินผลการจัดการความเสี่ยงจะบ่งบอก
ถึงความสามารถที่จะท าให้ความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงนั้นลดลง  โดยศึกษาถึงเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนย้อนหลังเพ่ือดูความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยง 
 4) การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment): การหาวิธีการเพ่ือน ามาใช้ในการจัดการกับความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยวิธีการที่น ามาใช้นั้นต้องสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงานหรือองค์กร 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
โรงพยาบาลทัพทัน 
 จากการออกตรวจสอบ ประเมิน นิเทศ ติดตาม โดยคณะกรรมการควบคุมภายในและตรวจสอบ
ภายในระดับจังหวัดอุทัยธานี เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรงของผลกระทบ
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แล้วน าผลที่ได้มาพิจารณาความาสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 
ในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
   โรงพยาบาลทัพทัน จึงก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 6 
ประเด็นหลัก ตามข้อตรวจพบที่ได้จากการออกตรวจสอบและควบคุมภายในหน่วยรับตรวจ ประกอบด้วย (1) 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (2) การเบิกค่าตอบแทน (3) การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ
สัมมนา (4) การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน (5) การเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาล และ (6) การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
 

 

ประเด็นความเสี่ยง 

 

ปัจจัยเสี่ยง 

 

วัตถุประสงค์ 

การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

โอกาส 

 

ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 

ล าดับ 

ความเสี่ยง 

(1) กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

 

 

 

 

 

การจัดหาพัสดุไม่เป็นไป
ตามระเบียบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.
2560 เช่น การแบ่งซื้อ
แบ่งจ้าง และแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวใน
ต าแหน่งหน้าท่ี 

 

เพ่ือให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ 
โดยการซื้อ จ้าง เช่า 
แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอื่น
ใด ให้สอดคล้องกับประกาศ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธี
ปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรี
ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึง
ด าเนินการตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
Integrity and 
Transparency 
Assessment :ITA) 
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๑๒ 

(สูง) 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 



 

ประเด็นความเสี่ยง 

 

ปัจจัยเสี่ยง 

 

วัตถุประสงค์ 

การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

โอกาส 

 

ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 

ล าดับ 

ความเสี่ยง 

(2) การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน 

 

 

 

 

เบิกค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและใน
วันหยุดราชการ 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีท่ี
ปฏิบัติงานให้กับหน่วย
บริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
ค่าตอบแทนโดยไม่ท า
เวชปฏิบัติส่วนตัวและ
หรือปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลเอกชน ค่า
เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและ
เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่ง
ท่ีมีเหตุพิเศษของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุข (พ.ต.ส.)
เป็นเท็จ ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  

เพ่ือให้การเบิกค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยบริการ ค่าตอบแทน
โดยไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัว
และหรือปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลเอกชน ค่าเบี้ย
เลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพ่ิม
ส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุ
พิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
การสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 
เป็นไปตามระเบียบท่ี
เก่ียวข้องไม่ให้เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าท่ีอัน
มิควรได้โดยชอบตาม
กฎหมาย 

 

 

๓ 2 ๖ 

(ปานกลาง) 

5 

(3) การจัดท า
โครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุม 
และสัมมนา 

การจัดท าโครงการ
ฝึกอบรมศึกษาดูงาน 
ประชุม และสัมมนา เป็น
เท็จ และไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้การจัดท าโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม 
และสัมมนาถูกต้อง ไม่ให้เกิด
การแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัว ในต าแหน่งหน้าที่อัน
มิควรได้ โดยชอบตาม
กฎหมาย 

 

 

 

 

 

๒ ๑ ๒ 

(ต่ า) 

 

6 



 

ประเด็นความเสี่ยง 

 

ปัจจัยเสี่ยง 

 

วัตถุประสงค์ 

การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

โอกาส 

 

ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 

ล าดับ 

ความเสี่ยง 

(4) การน า
ทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้
ประโยชน์ส่วนตน 

 

 

 

 

 

 

 

1. การน าทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ส่วนตัว 
เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ 
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก น า
รถยนต์ไปใช้กิจส่วนตัว 

2. การรับงานนอกโดย
น าเครื่องมือและอุปกรณ์
ของโรงพยาบาลไปใช้ 
หรือการใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ของ
โรงพยาบาลในการ
ท างานส่วนตัว 

เพ่ือให้การใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการเป็นไปตาม
ระเบียบท่ีเก่ียวข้องและ
ป้องกันการเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ๕ ๒0  

(สูงมาก) 

 ๑ 

(5) การเบิกจ่าย
ตามสิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาล 

1. การเบิกยาและ
เวชภัณฑ์ไปใช้โดยไม่ได้
เจ็บป่วยจริง หรือการ
จ่ายยาและเวชภัณฑ์เกิน
ความจ าเป็น 

2. การสวมสิทธิการ    
ช็อปปิ้งยา 

เพ่ือให้การเบิกจ่ายตามสิทธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาล
เป็นไปตามเกณฑ์จริยธรรม
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและ
การส่งเสริมการขายยาของ
หน่วยงาน 
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(ปานกลาง) 

 4 



 

ประเด็นความเสี่ยง 

 

ปัจจัยเสี่ยง 

 

วัตถุประสงค์ 

การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

โอกาส 

 

ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 

ล าดับ 

ความเสี่ยง 

(6) การปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติ
หน้าท่ีโดยมิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

1. การรับผลประโยชน์
หรือการเรียกร้องสิ่ง
ตอบแทนจากการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ 

2. การท าธุรกิจท่ีเบียด
บังเวลาราชการ/งาน
โดยรวมของหน่วยงาน 

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่เรียก
รับสินบนหรือประโยชน์อื่น
ใด 
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(สูง) 
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2.3 การจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa

ct
) 

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 

โอการที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 ความเสี่ยงทีย่อมรับได้ 

ความเสี่ยงทีย่อมรับไม่ได้ 

ความเสี่ยงทีย่อมรับไม่ได้ ความเสี่ยงทีย่อมรับได้ 



 
Zone สีแดงระดับความเสี่ยงสูง ค่าระหว่าง 15 – 25 คะแนน  
Zone สีส้มระดับความเสี่ยงค่อนข้างสูง ค่าระหว่าง 9 – 14 คะแนน  
Zone สีเหลืองระดับความเสี่ยงค่อนข้างต่ า ค่าระหว่าง 4 – 8 คะแนน  
Zone สีเขียวระดับความเสี่ยงต่ า ค่าระหว่าง 1 – 3 คะแนน  

 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 

การใช้รถราชการ ล าดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน) 

การจัดหาพัสดุ ล าดับ ๒ (สูง = ๑2 คะแนน) 

การเบิกค่าตอบแทน ล าดับ ๓ (ปานกลาง =  6 คะแนน) 

การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ล าดับ ๔ (ต่ า =  ๒ คะแนน) 

 
 จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัด ล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อน โรงพยาบาลทัพทันเห็นว่า การใช้รถราชการ เป็นประเด็นปัญหาที่มีความเสี่ยงสูงสุด จึงเห็นควรจัดท า
คู่มือการใช้รถยนต์โรงพยาบาลทัพทัน เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือป้องกันความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับ
ซ้อน ของโรงพยาบาลทัพทัน และมอบหมายให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปจัดท ารายงานเสนอผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลทัพทัน และน าข้อมูลดังกลา่วไปจัดท าคูมือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชนทับซ้อน 
ต่อไป 
 

วาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
- ไมมี - 

 

เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 

ลงชื่อ         พิศพร            ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
     (นางสาวพิศพร  เลยะกุล) 

                                                                นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
 

ลงชื่อ           วราภรณ์       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นางวราภรณ์  พิมพ์สีทา) 
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