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ค าน า 

ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน  ป.ป.ช.)  
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ต่อมา ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้หยิบยกเครื่องมือดังกล่าวมาขยายผลสู่หน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ตัวชี้วัดที่ ๘ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เปิดเผยการด า เนินการของหน่วยงานเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์
ทับซ้อนอย่างเป็นระบบ และการให้องค์ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือเป็นการปลูกฝัง และปรับฐานความคิด
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้มีความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้ 
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานนิติการ จึงจัดการประชุมเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และจัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยว กับผลประโยชน์ทับซ้อน 
ของหน่วยงานขึ้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้มีความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวออกจาก
ประโยชน์ส่วนรวมได้ 

 

 

                                                                                               โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
                                                                       25 มีนาคม 2565  
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บทท่ี ๑ 
บทน า 

ความเป็นมา  
  เนื่องจากปัจจุบันผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการ
แสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
ของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์  
ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืนๆ 
ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบ
ผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียน
เรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของ
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้นและยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย  

  ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลูกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย) ของ
กระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินผลที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับความโปร่งใสและต่อต้าน
การทุจริตในองค์กร และมีเกณฑ์การประเมินในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ตัวชี้วัดที่ 10) โรงพยาบาล
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จึงได้ท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
เพ่ือน าไปสู่การก าหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพ่ือให้บุคลากร
ในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ได้รับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจจะน าไปสู่การ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้ จนน าไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ราชการที่โปร่งใส 
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บทท่ี 2 
ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการใดๆ ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือการด าเนินการที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือ 
พวกพ้อง ท าให้การใช้อ านาจหน้าที่ เป็น ไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐโดยการกระท าที่ เข้าข่าย
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถแบ่งได้ ๙ รูปแบบ คือ 
1. การรับผลประโยชน์ต่ างๆ (Accepting benefits) คือการรับสินบน รับของขวัญ  หรือ

ผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆที่ไม่เหมาะสม และมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เช่น หน่วยงานราชการรับเงิน
บริจาคสร้างส านักงานจากนักธุรกิจ หรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน การใช้งบประมาณของรัฐเพ่ือจัดซื้อ
จัดจ้างแล้วเจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน    

2. การท าธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) คือ สถานการณ์ที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานที่ตนสังกัด เช่น การใช้ต าแหน่งหน้าที่ท าให้หน่วยงานท า
สัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเอง หรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดินของตนเองในการจัดสร้าง
ส านักงาน   

3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-Employment) คือ การ
ไปท างานหลังออกจากงานเดิม โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากที่เคยด ารงต าแหน่งมารับงาน หรือเอา
ประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง  
  4. การท างานพิเศษ (Outside employment or Moonlighting) คือ การเป็นที่ปรึกษาและการ
จ้างงานให้แก่ตนเอง รวมถึงการใช้ต าแหน่ง สถานภาพการท างานสาธารณะในการเข้าไปเป็นนายจ้างของภาคเอกชน 
หรือเป็นเจ้าของเอง นอกจากนี้ยังรวมถึงการใช้เวลา และเครื่องมือของรัฐในการท างานพิเศษภายนอกที่ไม่ใช่อ านาจ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานด้วย  
  5. การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) คือการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็นในข้อมูลลับของทาง
ราชการแล้วน าข้อมูลไปเปิดเผย เพ่ือรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อ่ืนๆ หรือน าข้อมูลไป
เปิดเผยให้แก่ญาติหรือพวกพ้องในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลนั้นๆ  
  6. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ส่วนตน (Using your employer’s property for 
private advantage) เช่น การน าเครื่องใช้ส านักงานต่างๆกลับไปใช้ที่บ้าน การน ารถยนต์ของส านักงานไปใช้เพ่ืองาน
ส่วนตัว  
  7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง (Pork barreling) เช่น 
การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณสาธารณะเพ่ือ
การหาเสียงเลือกตั้ง 
  ๘. การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism)  
  ๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน  
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บทท่ี 3 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่
เป็นระบบในการบริหารงานปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเป็นประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  ซึ่งประเภทของความเสี่ยงสามารถจ าแนกได้ 4 ด้าน ดังนี้   

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการก าหนดแผนกลยุทธ์ 
แผนด าเนินการ และการน าแผนดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม นอกจากนี้ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอกอันส่งผลกระทบต่อการก าหนดกลยุทธ์ หรือการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก 
เป้าหมาย และแนวทางการด าเนินงานขององค์กร 

2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการ หรือกิจกรรมภายในองค์กร รวมทั้งความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูล
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลความรู้ต่างๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดซึ่งความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติการจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน และการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กรใน
ภาพรวม  
  3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยง
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ
และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่
เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ  
  4. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือ
ความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่
ครอบคลุมการด าเนินงาน   
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         บทท่ี 4 
                                   กรอบแนวทางวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่จะเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมิน
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) เพ่ือจัดระดับความเสี่ยง โดยมีวิธีการโดยสรุป ดังนี้  
  4.1 ก าหนดเหตุการณ์ประเด็นความเสี่ยงของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่างๆที่สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน  
  4.2 ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

 ตารางที ่1 เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

                                                                                                         

ตารางที่ 2 เกณฑค์วามรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงานของบุคลากร 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการด าเนินงานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

  4.3 วิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) ซึ่งจะบ่งบอกถึงล าดับความส าคัญในการบริหาร
ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ)  
 

 

 

ระดับความเสี่ยง  = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ × ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
            Likelihood × Impact 
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ตารางที่ 3  แสดงระดับความเสี่ยง ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

ระด ับความเสีย ่ ง คะแนนระด ับความเส ี่ยง มาตรการก  าหนด การแสดงส ีสัญล ักษณ์ 
เส ี่ยงส ูงมาก (Extreme) 15 - 25 คะแนน ม ีมาตรการลดและประเม ินช้า 

หร ือถ ่ายโอนความเส ี่ยง 

ส ีแดง  

  

เส ี่ยงส ูง (High) 9 - 14 คะแนน ม ีมาตรการลดความเส ี่ยง สีส ้ม 
 

ปานกลาง (Medium) 4 - 8 คะแนน ยอมร ับความเส ี่ยงแต ่ม ีมาตรการ 
ควบค ุมความเส ี่ยง 

ส ีเหล ือง 
 

ต่ า(LOW) 1 - 3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 

 

ตารางระด ับของความเส ี่ยง (Degree of Risk) 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  4.4 จัดท าตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ตารางที่ 4 ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยท่ีอาจเกิด 
ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 
โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 
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       บทท่ี 5 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจ

เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะท าประโยชน์ ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือมี การ

เอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค 
- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่ มีส่ วนเกี่ยวข้องซึ่ งส่ งผล  

ทางลบต่อผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- การรับ – จ่ายเงิน 
- การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดท าบัญชีทางการเงิน 
- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ 
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
- การจัดหาพัสดุ 
- การจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 
- การเบิกค่าตอบแทน 
- การใช้รถราชการ 
- ฯลฯ 
3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
- สูญเสียงบประมาณ 
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าที่กระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 
4) แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

(1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของโรงพยาบาล ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงพยาบาล 
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ ให้แก่เจ้าหน้าที ่
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ 
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี 
 (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาล 

อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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บทท่ี 6 
รายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง 
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

มาตรการ/ กิจกรรม/ แนวทาง 

ตรวจสอบกระบวนการการจัดซื้อ/จัดจ้าง  ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 
- เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บริหารสัญญา
ล่าช้าในบางขั้นตอน  เช่น  ขั้นตอนการส่งเอกสารให้      
กลุ่มงานการเงิน 
- เจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
 
 

มาตรการ/ กิจกรรม/ แนวทาง 
๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุม  ก ากับ  ดูแลให้เจ้าหน้าที่
พั สดุ และเจ้ าหน้ าที่ ที่ เกี่ ยวข้ องให้ ปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง     
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด   
2. เสริมสร้าง ให้ความรู้  แก่ เจ้าหน้าที่ พัสดุและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เข้าใจระเบียบ
และถือปฏิบัติตามระเบียบได้อ่างถูกต้อง  

การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    
และในวันหยุดราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ให้กับหน่วยบริการในสังกัดโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์       
โดยไม่ปฏิบัติงานจริง 

1. สร้างความรู้ความเข้าใจระเบียบ  ข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบ
ได ้ 
2. ผู้บังคับบัญชาต้องมีการควบคุม   ก ากับดูแล 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ และต้องควบคุม ก ากับ
ดูแลเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ปฏิบัติตามระเบียบการ
เบิกจ่ายการเงินและการคลัง กฎหมาย ข้อบังคับ มติ 
หลักเกณฑ์ตามท่ีก าหนดอย่างเคร่งครัด  
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลเจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตาม 
มาตรการด้านคุณ ธรรมและความโปร่งใสอย่าง 
เคร่งครัด 
4. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบพร้อมรับรองก ากับใน
เอกสารหลักฐานการปฏิบัติงานจริง 

 
 
 
 
 
 



8 
 

 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง 

เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรการ/ กิจกรรม/ แนวทาง 

การน ารถยนต์ของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
และได้น าไปท าภารกิจส่วนตัวด้วยในคราวเดียวกัน 

1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ 
อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์  
ทับซ้อน  

2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนอย่าง
เคร่งครัด  

3. จัดท าแนวทางการพัฒนาและส่ งเสริมการ
ปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพ่ือให้ 
เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้ศึกษาและยึดถือเป็นแนวทางใน 
การปฏิบัติ  

4. จัดให้มีหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลาง  
ทางราชการ  
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บทที่ 7 
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ 

   
ก าหนดความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
1. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ 
2. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน (การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การเดินทาง 

ไปราชการ หรือการ ประชุม อบรม สัมมนา) 
๓. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว (รถยนต์ของทางราชการ วัสดุส านักงาน) 

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ
ผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตาราง
ความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
 
ตารางการวิเคราะห์ความเสีย่งด้านผลประโยชน์ทับซ ้อน 

 

 

ประเด็นความเสี่ยง 

 

ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
โอกาส ผลกระ 

ทบ 
ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

๑. การจัดซื้อจัดจ้างและการ ๑) มีระเบียบ กฎหมายเกี่ยวข้องค่อนข้างมาก 2 ๔ 8 

จัดหาพัสดุ และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด 

๒) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอน 

โดยอาจมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวท าให้เกิด 

ความผิดพลาดได ้

๓ ) ผู้ปฏิบัติงานมี คว าม รู้ ค ว า ม เ ข ้ า ใ จ 

ไม่เพ ี ย งพอหร ื อม ี ป ระสบการณ ์ ในกา ร 

ปฏิบัติงานน้อย 

๔) ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความประมาท 
เลินเล่อ 
๕) ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริต ประพฤติมิชอบ 
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ประเด็นความเสี่ยง 

 

ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
โอกาส ผลกระ 

ทบ 
ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

๒.การเบกิจา่ยค่าตอบแทน 
( ก า ร เ บิ ก ค่า ต อบ แ ท น ก า ร 
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
การเดินทางไปราชการ หรือการ 
ประชุม อบรม สัมมนา) 

๑)การควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบเรื่อง 
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจเกิดข้อผิดพลาด 
ไม่เป็นไปตามระเบ ียบ ข้อกฎหมายที่ก าหนด 
๒) ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ ระเบียบ 
ข้อกฎหมาย ไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ 
ในการปฏิบัติงานน้อย 
๓) ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความประมาท 
เลินเล่อ 
๔) ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริต ประพฤติมิชอบ 

๒ ๓ ๖ 

๓.การนำทรัพย์สินของทางราชการ 
ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว (รถยนต์ 
ของทางราชการ วัสดุสำนักงาน) 

๑)ผู ้ปฏิบ ัต ิงานขาดความ รู ้ค ว าม เข้า ใจ 
เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น 
ระเบียบสำ นัก น า ย ก ร ั ฐ มน ต ร ี ว ่ าด้วย รถ
ราชการ 
๒) ขาดการควบคุม  การกำกับ  ติดตาม
หรือ ตรวจสอบการใช ้ทร ัพย์สินของทางราชการ 

๒ ๒ ๔ 

 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)  
 

     

 (1)    

 (2)    

 (3)    

     

 
 
 

             โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 

 
 
 

ความรุนแรงของ 

ผลกระทบ (Impact) 

1 

2 

3 

4 

5 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

1 2 4 3 5 
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       บทท่ี 8 
การจัดล าดับความเสี่ยง 

 
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความ

เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้ดังนี้ 
 
 

ประเดน็ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสด ุ ลำดับ ๑ (ระดับความเสีย่งปานกลาง = 8) 
๒. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ลำดับ ๒ (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = ๖) 
3. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใชป้ระโยชน์สว่นตวั ลำดับ 3 (ระดับความเสีย่งปานกลาง = ๔) 
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   บทท่ี 9 

                  มาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  
 
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดล าดับของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความ

เสี่ยงปานกลาง ท าให้เห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่ต้องมีมาตรการป้องกันเพ่ือควบคุมความเสี่ยง โรงพยาบาลชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์ จึงได้ก าหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
หน่วยงาน ดังนี้  

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ  
๑) จัดท าแผนการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจระเบียบ  

ข้อกฎหมาย เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบ ข้อกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ า เสมอ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้  

๒) ก าหนดแผนอัตราก าลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ  
๓) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 

ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด  
๔) หากพบว่ามีการกระท าผิดจะต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด  
๕) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ  

มิชอบ ให้บุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการฝึกอบรม การมอบนโยบายของผู้บริหาร และการเผยแพร่กิจกรรมด้านการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสร้างจิตส านึกสุจริต  

๒. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน  
๑) สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้

ปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้  
๒) สร้างองค์ความรู้ รวบรวมและสรุประเบียบ ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง เผยแพร่ให้

ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน  
๓) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้

เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
๔) ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
๓. การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว  
๑) สร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
๒) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้

เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายโดยเคร่งครัด  
๓) ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
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บทท่ี 10 

การก ากับติดตาม 

 
๑. ให้หัวหน้าหน่วยงานก าชับบุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกัน

ผลประโยชน์ ทับซ้อนในหน่วยงานอย่างเคร่งครัด  
  ๒. ให้หัวหน้าหน่วยงาน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน ทุก ๆ 
6 เดือน กรณีเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในหน่วยงาน ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที 
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