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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีไป
แทรกแซง การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จนท าให้เกิดการละท้ิงคุณธรรมใน
การปฏิบัติ หน้าท่ีสาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์ สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้อง
สูญเสียไป โดยผลประโยชน์ท่ีสูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ 
ความเป็นธรรม ในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม 
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผู้ท่ีจงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ใน
เร่ืองดังกล่าวอีก เป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเร่ืองทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา  
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
(Conflict ofinterest  : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันท่ีเป็นบ่อเกิดของปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย 
 การวิเคราะห์ความเส่ียง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเป็นระบบในการบริหาร 
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงท่ีบุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซ่ึงมีอ านาจหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งหน้าท่ี
ท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึงการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว
หรือไม่รู้ตัว ท้ังเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบท่ีหลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไป 
ด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ท้ังในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือการท่ีบุคคลผู้มี
อ านาจ หน้าท่ีตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จาก
ทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตน
เป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระท าแบบนี้เป็นการกระท าท่ีผิดทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 
 การวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ี
เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ท่ีจะท าให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต 
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 สามารถจ าแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังน้ี 
 1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (StrategicRisk : S) หมายถึง ความเส่ียงเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมาย 
และพันธกิจในภาพรวมท่ีเกิดจากเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์ ท่ี
ก าหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย 
เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ ต่อ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 
 2. ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน (OperationalRisk : O)เก่ียวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/
กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 
 3. ความเส่ียงด้านการเงิน (FinancialRisk : F) เป็นความเส่ียงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน เช่น การบริหารการเงินท่ีไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ 
หรือเป็นความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่
สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การ
ควบคุม และการจัดท ารายงานเพ่ือน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 
 4. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (ComplianceRisk : C) เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การ
ร่างสัญญาท่ีไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด 
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
 3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา 
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าท่ีอันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น 
แบบอย่างท่ีดียืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 4. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และประชาชน 
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บทที่ 2 
การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (RiskAssessmentforConflictofInterest) 
 การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสท่ีจะเกิด 
ผลกระทบของความเส่ียงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง และด าเนินการวิเคราะห์ 
และจัดล าดับความเส่ียง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานท่ีจะใช้ในการประเมินความเส่ียง ด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้แก่ ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ 
(Impact) และระดับความเส่ียง ท้ังนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ท่ีไม่
สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินท่ีชัดเจนได้ 
 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
 

ระดับ โอกาสที่เกิด        ค าอธบิาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยคร้ัง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางคร้ัง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยคร้ัง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

  
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน
(บุคลากร) 
 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง  
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานท่ีไม่เหมาะสม  
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยคร้ัง  
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆคร้ัง  

 
ระดับของความเสี่ยง (DegreeofRisk)  
 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเส่ียงระดับสูงมาก (ExtremeRisk : E) 16-20 คะแนน 
2 ความเส่ียงระดับสูง (HighRisk : H) 11-15 คะแนน 
3 ความเส่ียงระดับปานกลาง (ModerateRisk : M) 6-10 คะแนน 
4 ความเส่ียงระดับต่ า (LowRisk : L) 1-5 คะแนน 

 
/ซ่ึงจัดแบ่ง... 
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ซ่ึงจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นท่ีเป็น 4 ส่วนใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้  
 

  

 โรงพยาบาล ตากใบ  มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กระบวนงานท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางท่ีจะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
 - กระบวนงานท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือ 
มีการเอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค 
 - กระบวนงานท่ีมีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องซ่ึงส่งผลทางลบต่อ
ผู้อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - การรับ – จ่ายเงิน 
 - การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดท าบัญชีทางการเงิน 
 - การจัดซ้ือจัดจ้างและการจ้างบริการ 
 - การก าหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การก าหนดคุณสมบัติผู้ท่ีจะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 
 - การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ 
 - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซ้ือจัดจ้าง 
  - การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
  - การจัดหาพัสดุ 
  - การจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 
  - การเบิกค่าตอบแทน 
  - การใช้รถราชการ 
  - ฯลฯ 
 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
 - สูญเสียงบประมาณ 
 - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าท่ีใช้อ านาจหน้าท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าท่ี 
  - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 

/4) แนวทางการป้องกัน... 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสี
สัญลักษณ์ 

ต่ า (Low) 1–5 คะแนน ยอมรับความเส่ียง         สีเขียว 

ปานกลาง (Medium) 6–10 คะแนน ยอมรับความเส่ียง แต่มีมาตรการ 
ควบคุมความเส่ียง 

        สีเหลือง 

เส่ียงสูง (High) 11-15 คะแนน มีมาตรการลดความเส่ียง  สีส้ม 

เส่ียงสูงมาก (Extreme) 16-20 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ า 
หรือถ่ายโอนความเส่ียง 

  สีแดง 
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 4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของ โรงพยาบาลตากใบ รังเกียจการทุจริตทุก
รูปแบบ เช่น 
  - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร 
  - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าท่ี 
  - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าท่ี 
  - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างท่ีดี 
  (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงานเช่น 
  - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 
  - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด 
  - การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
  - จัดช่องทางการร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลตากใบ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
 โรงพยาบาลตากใบก า หนดความเส่ียงท่ีเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 3 ประเด็นหลัก 
ดังนี้ 
 1. กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
 2. การใช้รถราชการ 
   3. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ ( Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้ว จึงน าผลท่ีได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความ
เส่ียง และผลกระทบของความเส่ียงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเส่ียง
ในระดับใดในตารางความเส่ียง ซ่ึงจะท าให้ทราบว่ามีความเส่ียงใดเป็นความเส่ียงสูงสุดท่ีจะต้องบริหาร
จัดการก่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ตาราง... 
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ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาล ตากใบ 
 

ประเด็น   
ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
วัตถุประสงค์  

การประเมินความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

โอกาส ระดับความ
เสี่ยง 

ล าดับความ
เสี่ยง 

1.กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป
ตามระเบียบ การจัดหาพัสดุไม่เป็นไป
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่ 

เพ่ือให้การจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ 
จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอื่นใด
ให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึง
ด าเนินการตามเกณฑ์การประเมิน ITA 

3 12 
สูง 

1 
 

2.การใช้รถ
ราชการ 

1.ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ 
พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
2.ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม 
3.ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบ ารุง รถ
ส่วนกลางและรถรับรอง ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ 
การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุงรถ
ส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. 2526 

เพ่ือให้การใช้รถราชการ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และระเบียบของทาง
ราชการ 

2 6 
ปานกลาง 

2 
 

 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง  
การจัดหาพัสดุ ล าดับ 1 (สูง = 12 คะแนน) 
การใช้รถราชการ  ล าดับ 2 (ปานกลาง= 6 คะแนน) 

 
จากตารางสรุปผลการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดล าดับความส าคัญของความเส่ียงด้าน

ผลประโยชน์ทับซ้อน คณะท างานวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จึงได้น าผลท่ีได้มาก าหนด
มาตรการ วิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
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ความเสี่ยง แนวทางป้องกัน 
1. กระบวนการจัดซ้ือ
จัดจ้าง 

1. จัดท าแผนและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างเปิดเผยต่อ
สาธารณชน 
2.การก าหนดราคากลางโดยผู้เชี่ยวชาญในรูปของคณะกรรมการ 
3.มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา 
4.มีการรายงานการให้หรือรับผลประโยชน์อ่ืนใด 
5. การให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้องในเร่ืองของผลประโยชน์ทับซ้อนและ
กฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข้องในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

3. การใช้รถราชการ 1. ก าหนดมาตรการใช้รถราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
2. มีการบันทึกใบขออนุญาตใช้รถราชการทุกคร้ัง 
3. สร้างจิตส านึกในการใช้รถราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ 
3. หากพบว่ามีการกระท าผิด จะต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา 
อย่างเคร่งครัดเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่เจ้าหน้าท่ีอ่ืน 

 
 


