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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่งเพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้
ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในหน้าที่สาธารณะ ขาด
ความเป็นอิสระ ขาดความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม 
และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร สถาบัน และสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่
ในรูปผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืนๆ ตลอดจน
โอกาสในอน าคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิดยังพบ
ผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตน าหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวเป็นจ านวนมาก  จนน าไปสู่การถูกกล่าวหา
ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญาผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม(Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐใน
ปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาด
หลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศด้วย 
 โรงพยาบาลสามร้อยยอด ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
มาตรฐาน COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread Commission) 
เป็นกรอบในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้น
รับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจเกิดข้ึนอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้ง
เจตน าและไม่เจตน า และมีรูปแบบหลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กร
ต่างๆทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้อง
หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้น
ขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การ
กระท าแบบนี้เป็นการกระท าที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่
เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือยังมีสถานการณ์ 
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หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอการ
ก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
 สามารถจ าแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและ 
พันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์ที
ก าหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย 
เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลประทบต่อ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน(Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/
กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการด าเนินงาน 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน(Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ 
การเงิน เช่น การบริหารเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือ
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่
สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การ
ควบคุม และการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ(Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับการ 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรม การร่าง
สัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้ น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆมา
ด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organization 
of the Tread Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบถึงความเสี่ยงด้านผล ประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน สามารถก าหนดมาตรการ
ส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการ
กระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย
ส าคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ(Agenda Based) อีกด้วย 
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1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลแระโยชน์ส่วนรวม 
 2. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 3. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดี ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 4. เพือ่สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้มารับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และประชาชน 
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บทที่ 2 
กรอบการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
1. กรอบการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  

การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า
การด าเนินงานขององค์กรจะไม่มีการทุจริต มาตรฐาน COSO 2013 เป็นการควบคุมภายในตามแนวทางใหม่ 
ท าให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่ใช้งานอยู่ท าหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม แต่ละองค์ประกอบต้องทางาน
ร่วมกันอย่างบูรณาการตั้งแต่ต้นจนจบ หากมีประเด็นที่ยังอ่อนแอ เป็นจุดอ่อน หรือไม่เพียงพอจะต้องรายงาน
และป้อนกลับถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีหน้าที่ด าเนินการแก้ไขทันทีในกรอบเวลาที่เหมาะสม  

สิ่งที่เป็นความเชื่อของ COSO 2013 คือ การเปลี่ยนแปลงของระบบควบคุมภายใน ควรจะ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของธุรกิจ หรือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการด าเนินงานที่เคยด าเนินงานเองสู่การว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอกด าเนินการแทน
ซึ่งต้องท าให้ขยายการก ากับควบคุมออกไปสู่บุคลากรผู้ให้บริการภายนอก ด าเนินการแทนซึ่งต้องท าให้ขยาย
การก ากับควบคุมออกไปสู่บุคลากรผู้ให้บริการภายนอกด้วยการปรับกรอบแนวทางการควบคุมภายในจาก 
COSO 1992 สู่ COSO 2013 จึงท าให้  

(1) กิจกรรมต่างๆ มีการทบทวนระดับกลยุทธ์ว่าควรจะมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือเป็นการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในหรือไม่  

(2) ท าให้กิจกรรมมีโอกาสในการบูรณาการและเชื่อมโยงหน้าที่ในการค้นหาความเสี่ยงและการก ากับ
การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ให้แทรกแซงในระหว่างการด าเนินการธุรกรรมกิจกรรมให้
ชัดเจนขึ้น  

(3) ท าให้กิจกรรมต้องมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในต้องท าให้ 1. มีอยู่ 2. ปฏิบัติได้จริง ในการท า
หน้าที่ก ากับภาระงานต่างๆภายในกิจการ  
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2. กรอบแนวคิดการควบคุมภายใน 

สภาพแวดล้อม  1. องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม  
2. คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแล  
3. คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจสั่งการชัดเจน  
4. องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน  
5. องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน  

การประเมินความเสี่ยง  6. ก าหนดเป้าหมายชัดเจน  
7. ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม  
8. พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต  
9. ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน  

กิจกรรมการควบคุม  10. ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
11. พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม  
12. ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้  

สารสนเทศและการสื่อสาร  13. องค์กรมีข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ  
14. มี การสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้ควบคุมภายในด าเนินการต่อไปได้  
15. มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุม
ภายใน  

กิจกรรมการก ากับติดตามและ
ประเมินผล  

16. ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
17. ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม  

 
ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้องมีอยู่จริงและปฏิบัติได้ 

อีกท้ังท างานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กันจะทาให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล  
ส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะเน้นมาตรฐาน COSO 2013 

องค์ประกอบที่ 2 หลักการที่ 8 ในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตเป็นหลัก  
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
1. การระบุความเสี่ยง  
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  
3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (หาค่าความเสี่ยงรวม)  
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  
5. แผนบริหารความเสี่ยง  
6. การจัดท ารายงานการเฝ้าระวังความเสี่ยง  
7. จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง  
8. การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง  
9. การรายงานผลการด าเนินงานแผนการบริหารความเสี่ยง  
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3. กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมี 4 กระบวนการ ดังนี้ 
กรอบหรือกระบวนงาน นิยาม  

Corrective  แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิดขึ้น สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้วท า
อย่างไรจะไม่ให้เกิดซ้ าอีก  

Detective  เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ท าอย่างไรจะตรวจ
พบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยท า
การลดระดับความเสี่ยงหรือให้ข้อมูลเบาะแสแก่ผู้บริหาร  

Preventive  ป้องกัน หลีกเลี่ยงพฤติกรรมน าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระท า
ผิดในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามี
โอกาสสูงที่จะเกิดซ้ าอีก (Know Factors) ทั้งท่ีรู้ว่าท าไปมี
ความเสี่ยงต่อการทุจริตจะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Work 
Flow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่าให้การทุจริตเข้ามาได้อีก  

Forecasting  การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้อง
ปรามล่วงหน้าในประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความ
เสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 
(Unknow factors)  

 

4.องค์ประกอบท่ีท าให้เกิดการทุจริต 
 ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunityหรือโอกาส ซึ่งเกิด
จากช่องไขว้ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุม ก ากับการควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ 
Rationalization หรือการหาเหตุผลสนับสนุนการกระท าตามทฤษฎีสาเหลี่ยมการทุจริต(Fraud Triangle) 
 
5. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

ความเสี่ยงการทุจริตแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้  
1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ

ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558)  

2. ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  
3. ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  
ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
1. การระบุความเสี่ยง  
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  
3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (หาค่าความเสี่ยงรวม)  
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  
5. แผนบริหารความเสี่ยง  
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6. การจัดท ารายงานการเฝ้าระวังความเสี่ยง  
7. จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง  
8. การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง  
9. การรายงานผลการด าเนินงานแผนการบริหารความเสี่ยง  
 

6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน มี 9 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การระบุความ

เสี่ยง 2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (หาค่าความเสี่ยงรวม) 4. การประเมิน
การควบคุมความเสี่ยง 5. แผนบริหารความเสี่ยง 6. การจัดท ารายงานการเฝ้าระวังความเสี่ยง 7. จัดท าระบบ
การบริหารความเสี่ยง 8. การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 9. การรายงานผลการด าเนินงานแผนการ
บริหารความเสี่ยง Download ได้ทาง 
http://www.stopcorruption.moph.go.th/index.php/main/p_detail/page/427 
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บทที่ 3 
การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

โรงพยาบาลสามร้อยยอด 
 

การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลสามร้อยยอดไดก้ าหนดขั้นตอน
การประเมินความเสี่ยง เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนกระบวนงานที่จะเมิน
ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากภาระงานด้านภารกิจสนับสนุนตามอ านาจ
หน้าที่ของโรงพยาบาลสามร้อยยอด จ านวน 7กระบวนงาน ได้แก่ (1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (2) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนด้านการจัดท าโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา (3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน (4) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถทางราชการ (5) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนด้านการน าวัสดุอุปกรณ์ทางราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว (6) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการการจ่ายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช้ยาเกินความจ าเป็น 
(7) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการสั่งซื้อยาเกินความจ าเป็นในการ
รักษาผู้ป่วย ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตสูงจ านวน 8 ขั้นตอน ใน 9 ขั้นตอน ก าหนดขั้นตอนในการ
ประเมินความเสี่ยงเพื่อด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผละประโยชน์ทับซ้อน
จากภาระงานด้านภารกิจด้านสนับสนุน  

ส าหรับขั้นตอนที่ 9 เป็นการรายงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่ง
จะด าเนินงานรายงานภายหลังจากด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  

โรงพยาบาลสามร้อยยอด ได้พิจารณาเลือกประเด็นความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งจะด าเนินการรายงานภายหลังจากการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากภาระงานด้าน
ภารกิจสนับสนุนตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยได้น าประเด็นความเสี่ยงจาก
การปฏิบัติงานตามค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 4195/2561 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 
2561 ได้ท าการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากภาระงานด้าน
ภารกิจด้านสนับสนุน จ านวน 5 กระบวนงาน และได้น าความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนมาทา
การพิจารณา และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพิ่มอีก 2 กระบวนงาน ซึ่งเป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ทรัพยากรของทางราชการโดยมีความเสี่ยง  

(1) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  
(2) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดท าโครงการฝึกอบรม 

ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา  
(3) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน  
(4) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถทางราชการ  
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(5) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการน าวัสดุอุปกรณ์ทาง

ราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว  
(6) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการการจ่ายยา และ

เวชภัณฑ์ที่มิใช้ยาเกินความจ าเป็น 
(7) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการสั่งซื้อยาเกินความจ าเป็น

ในการรักษาผู้ป่วย 

 

ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วยด้าน  
                (1) การจัดซื้อจัดจ้าง  
                 (2) การจัดท าโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา  
                 (3) การเบิกจ่ายค่าตอบแทน  
                 (4) การใช้รถทางราชการ  
                 (5) น าวสัดุอุปกรณ์ทางราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว  
                 (6) การจ่ายยา และเวชภัณฑท์ี่มิใช้ยาเกินความจ าเป็น 
                 (7) การสั่งซื้อยาเกินความจาเปน็ในการรักษาผู้ปว่ย  
ชื่อกระบวนงาน  
                 (1) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัตงิานที่อาจเกิดผลประโยชนท์ับซ้อนดา้นการจัดซื้อจัดจ้าง  
                 (2) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัตงิานที่อาจเกิดผลประโยชนท์ับซ้อนดา้นการจัดท าโครงการฝึกอบรม 
ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา  
                 (3) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัตงิานที่อาจเกิดผลประโยชนท์ับซ้อนดา้นการเบิกจ่ายค่าตอบแทน  
                 (4) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัตงิานที่อาจเกิดผลประโยชนท์ับซ้อนดา้นการใช้รถทางราชการ  
                 (5) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัตงิานที่อาจเกิดผลประโยชนท์ับซ้อนดา้นการน าวสัดุอุปกรณ์ทางราชการไป
ใช้ในกิจการส่วนตวั  
                (6) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัตงิานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อนดา้นการจา่ยยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
เกินความจ าเปน็ 
                (7) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัตงิานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนดา้นการสัง่ซื้อยาเกินความจ าเป็นในการ
รักษาผู้ป่วย  
  
                                         ชื่อหน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสามร้อยยอด  
                                                      ผู้รับผิดชอบ นายภพ  วงศ์ประสาร 
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ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  
ตารางท่ี 1 ระบุความเสี่ยง (Know factor และ Unknow Factors) 

ล าดับ ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบตัิงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know factor Unknow Factors 

1  กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการ
จัดหาพัสดุ  
ขั้นตอนย่อยท่ีคาดว่าจะเกิดความเสี่ยง  
-มีโอกาสเกดิความเสี่ยงเนื่องจากผูท้ี่รับผิดชอบหน้าท่ีในการจดัซื้อ จดัหาพัสดุ และผู้ท า
หน้าท่ีในการบริหารคลังพัสดุ  
-การสั่งซื้อพัสดุ ครุภณัฑ์ จากญาติสายตรง (บิดา มารดา ญาติ)  

  
 
√ 
√ 

2  กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการ
จัดท าโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสมัมนา  
- ผู้รับผดิชอบโครงการฯ : การเบกิ – การจ่าย ค่าอาหาร กรณไีม่มคีวามรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบการเงินการคลังอาจมโีอกาสเสี่ยงในการปฏิบตัิไม่ถูกต้องตามระเบยีบที่เกี่ยวข้อง 
และอาจท าให้เกดิการหาผลประโยชน์ให้ตัวเองได้ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตัง้ใจ  

 
√ 

 

3  กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทน  
- การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ : บางครั้งอาจไมไ่ด้ท าบันทึกเพื่อ
ช้ีแจงเหตุผล ความจ าเป็นในการขอปฏิบัติงานดังกล่าวอาจท าให้การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนไมส่มเหตุ สมผล และการปฏิบัติงานไมส่อดคล้องกับความจ าเป็นเร่งด่วน
ตามความจริงอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าแรงของโรงพยาบาลที่สูงขึ้น  

  
√ 
 

4  กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้
รถทางราชการ  
- การขอใช้รถราชการ ไม่ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยรถราชการ 
พ.ศ.2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเตมิ  
-การให้ข้อมูลอนัเป็นเท็จแก่ รพ. ในด้านการซ่อมบ ารุงดูแลรักษารถทางราชการ  
-การจัดท าข้อมูลการใช้รถทางราชการเป็นเท็จ  

  
√ 
√ 
√ 

5  กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านน า
วัสดุอุปกรณ์ทางราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว  
- บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการดูแล ควบคุม วัสดุ อุปกรณ์ทางราชการแพทย์ไปใช้ใน 
Clinic ของตัวเอง  

 
√ 

 

6  กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการ
การจ่ายยา และเวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยาเกินความจ าเป็น 
- มีการจัดหาบคุคลมารับยาแทนหลายๆ ราย เพื่อน ายาทีไ่ด้จากแพทย์สั่งไปใช้ประโยชน์
ทางธุรกิจของตนเอง  

  
√ 

7  กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการ
สั่งซื้อยาเกินความจ าเป็นในการรักษาผู้ป่วย  
- เจ้าหน้าท่ี / ผู้ที่มีหน้าทีส่ั่งจ่ายยาท าการสั่งยาเกินความจ าเป็นเนือ่งจาก มีความสนิท
สนมกับผู้แทนจ าหน่ายยาของบริษัทเป็นการส่วนตัว ซึ่งอาจมีผลประโยชน์ร่วมกันเชิง
ธุรกิจ  

  
√ 
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ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความส่ียง  
ตารางท่ี 2 แสดงสถานความเสี่ยง ลาดับ 

ล าดับ ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบตัิงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1  กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้าน

การจัดหาพสัดุ  
ขั้นตอนย่อยท่ีคาดว่าจะเกิดความเสี่ยง  
-มีโอกาสเกดิความเสี่ยงเนื่องจากผูท้ี่รับผิดชอบหน้าท่ีในการจดัซื้อ จดัหาพัสดุ และ
ผู้ท าหน้าทีใ่นการบรหิารคลังพัสดุ  
-การสั่งซื้อพัสดุ ครุภณัฑ์ จากญาติสายตรง (บิดา มารดา ญาติ)  

 
 
√ 
√ 

   

2  กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้าน
การจัดท าโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสมัมนา  
- ผู้รับผดิชอบโครงการฯ : การเบกิ – การจ่าย ค่าอาหาร กรณไีม่มคีวามรู้ความ
เข้าใจในระเบียบการเงินการคลังอาจมีโอกาสเสีย่งในการปฏิบตัิไม่ถกูต้องตาม
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง และอาจท าใหเ้กิดการหาผลประโยชน์ให้ตัวเองได้ทั้งที่ตั้งใจและ
ไม่ตั้งใจ  

   
√ 

 

3  กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้าน
การเบิกจ่ายค่าตอบแทน  
- การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ : บางครั้งอาจไมไ่ด้ท าบันทึก
เพื่อช้ีแจงเหตุผล ความจ าเป็นในการขอปฏิบัติงานดังกล่าวอาจท าใหก้ารเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนไมส่มเหตุ สมผล และการปฏิบัติงานไมส่อดคล้องกับความจ าเป็น
เร่งด่วนตามความจริงอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าแรงของโรงพยาบาลที่สูงข้ึน  

 
√ 

   

4  กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้าน
การใช้รถทางราชการ  
- การขอใช้รถราชการ ไม่ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยรถราชการ 
พ.ศ.2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเตมิ  
-การให้ข้อมูลอนัเป็นเท็จแก่ รพ. ในด้านการซ่อมบ ารุงดูแลรักษารถทางราชการ  
-การจัดท าข้อมูลการใช้รถทางราชการเป็นเท็จ  

 
 
√ 
√ 

 
√ 

 √ 

5  กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านน า
วัสดุอุปกรณ์ทางราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว  
- บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการดูแล ควบคุม วัสดุ อุปกรณ์ทางราชการแพทย์ไปใช้
ใน Clinic ของตัวเอง  

  
√ 

  

6  กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้าน
การการจ่ายยา และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยาเกินความจ าเป็น 
- มีการจัดหาบคุคลมารับยาแทนหลายๆ ราย เพื่อน ายาทีไ่ด้จากแพทย์สั่งไปใช้
ประโยชน์ทางธุรกิจของตนเอง  

 
√ 

   

7  กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้าน
การสั่งซื้อยาเกินความจ าเป็นในการรักษาผู้ป่วย  
- เจ้าหน้าท่ี / ผู้ที่มีหน้าทีส่ั่งจ่ายยาท าการสั่งยาเกินความจ าเป็นเนื่องจาก มีความ
สนิทสนมกับผู้แทนจ าหน่ายยาของบริษัทเป็นการส่วนตัว ซึ่งอาจมีผลประโยชน์
ร่วมกันเชิงธุรกิจ  

 
√ 
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ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)  
ตารางท่ี ๓ Scoring ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ 

ล าดับ ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ระดับความ
จ าเป็นของ
การเฝ้าระวัง 

3 2 1 

ระดับความ
จ าเป็นของ
ผลกระทบ 

3 2 1 

ระดับความ
จ าเป็นของ
การเฝ้าระวัง 

3 2 1 
๑  กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ  

ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง  
-มีโอกาสเกิดความเสี่ยงเนื่องจากผู้ที่รับผิดชอบหน้าที่ในการจัดซื้อ จัดหาพัสดุ และผู้ที่ท าหน้าที่
ในการบริหารคลังพัสดุเป็นบุคคลเดียวกัน  
- การสั่งซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ จากญาติสายตรง (บิดา มารดา ญาติ)  

 
 
 

3 
3 

 
 
 

2 
2 

 
 
 

6 
6 

๒  กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อนด้านการจัดท า
โครงการ ฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา  
ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง  
-ผู้รับผิดชอบโครงการฯ : เช่น การเบิก -จ่าย ค่าอาหาร กรณีไม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ
การเงินการคลังอาจมีโอกาสเสี่ยงในการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียนที่เกี่ยวข้อง และอาจท าให้
เกิดการหาผลประโยชน์ให้ตัวเองได้ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ  

 
 
 

3 

 
 
 

3 
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๓  กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อนด้านการเบิกจ่าย 
ค่าตอบแทน  
ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง  
-การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ : บางคร้ังอาจไม่ได้ท าบันทึกเพ่ือชี้แจง
เหตุผล ความจ าเป็นในการขอปฏิบัติงานดังกล่าวอาจท าให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่สมเหตุ สม
ผล และการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกบัความจ าเป็นเร่งด่วนตามความเป็นจริงอาจส่งผลกระทบ
ต่อต้นทุนค่าแรงของโรงพยาบาลฯที่สงูขึ้น  

 
 
 

2 

 
 
 

2 

 
 
 

4 

๔  กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อนด้านการใช้รถทาง
ราชการ  
ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง  
-การขอใช้รถราชการ ไม่ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  
- การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จแก่ รพ. ในด้านการซ่อมบ ารุงดูแลรักษารถทางราชการ  
- การจัดท าข้อมูลการใช้รถทางราชการเป็นเท็จ  

 
 
 

2 
 

2 
2 

 
 
 

2 
 

2 
2 

 
 
 

4 
 

4 
4 

๕  กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อนด้านการน าวัสดุ 
อุปกรณ์ ทางราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว  
ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง  
-บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการดูแล ควบคุม วัสดุ อุปกรณ์ทางราชการน าวัสดุและอุปกรณ์
ดังกล่าวไปใช้เพ่ือ การส่วนตัว เช่น น าวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ไปใช้ใน Clinic ของตัวเอง  

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

6 

๖  กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อนด้านการจ่ายยา 
และ เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาเกิดความจ าเป็น 
ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง  
-มีการจัดหาบุคคลมารับยาแทนหลายๆ ราย เพ่ือน ายาที่ได้จากแพทย์สั่งไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ
ของตนเอง  

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

๗  กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการสั่งซื้อยา
เกินความจ าเป็นในการรักษาผู้ป่วย  
ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง  
-เจ้าหน้าที่/ผู้ที่มีหน้าที่สัง่จ่ายยาท าการสั่งยาเกินความจ าเป็นเนื่องจาก มีความสนิทสนมกับ
ผู้แทนจ าหน่ายยาของบริษัทเป็นการส่วนตัว ซึ่งอาจมีผลประโยชน์ร่วมกันเชงิธุรกิจ  

 
 
 

2 

 
 
 

2 

 
 
 

4 
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ตารางที่ 3.1 ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง 
ลาดับ ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบตัิงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมหรือ

ขั้นตอนหลัก 
กิจกรรมหรือ
ขั้นตอนรอง 

(MUST) (SHOULD) 
1  กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจดัหา

พัสดุ  
ขั้นตอนย่อยท่ีคาดว่าจะเกิดความเสี่ยง  
-มีโอกาสเกดิความเสี่ยงเนื่องจากผูท้ี่รับผิดชอบหน้าท่ีในการจดัซื้อ จดัหาพัสดุ และผู้ท าหน้าที่
ในการบริหารคลังพัสดุ  
-การสั่งซื้อพัสดุ ครุภณัฑ์ จากญาติสายตรง (บิดา มารดา ญาติ)  

  
 
- 
- 

2  กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจดัท า
โครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสมัมนา  
- ผู้รับผดิชอบโครงการฯ : การเบกิ – การจ่าย ค่าอาหาร กรณไีม่มคีวามรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบการเงินการคลังอาจมโีอกาสเสี่ยงในการปฏิบตัิไม่ถูกต้องตามระเบยีบที่เกี่ยวข้อง และ
อาจท าให้เกิดการหาผลประโยชน์ให้ตัวเองได้ทั้งที่ตั้งใจและไมต่ั้งใจ  

 
√ 

 
- 

3  กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกจา่ย
ค่าตอบแทน  
- การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ : บางครั้งอาจไมไ่ด้ทาบันทึกเพื่อช้ีแจง
เหตุผล ความจ าเป็นในการขอปฏบิัติงานดังกล่าวอาจท าให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่สมเหตุ 
สมผล และการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับความจ าเป็นเร่งด่วนตามความจริงอาจส่งผลกระทบ
ต่อต้นทุนค่าแรงของโรงพยาบาลทีสู่งขึ้น  

  
- 

4  กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถ
ทางราชการ  
- การขอใช้รถราชการ ไม่ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยรถราชการ พ.ศ.
2523 และฉบับแกไ้ขเพิ่มเติม  
-การให้ข้อมูลอนัเป็นเท็จแก่ รพ. ในด้านการซ่อมบ ารุงดูแลรักษารถทางราชการ  
-การจัดท าข้อมูลการใช้รถทางราชการเป็นเท็จ  

  
- 
- 
- 

5  กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านน าวัสดุ
อุปกรณ์ทางราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว  
- บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการดูแล ควบคุม วัสดุ อุปกรณ์ทางราชการแพทย์ไปใช้ใน Clinic 
ของตัวเอง  

 
√ 

 
- 

6  กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการการจ่าย
ยา และเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยาเกินความจ าเป็น 
- มีการจัดหาบคุคลมารับยาแทนหลายๆ ราย เพื่อน ายาทีไ่ด้จากแพทย์สั่งไปใช้ประโยชน์ทาง
ธุรกิจของตนเอง  

  
- 

7  กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการสั่งซื้อยา
เกินความจ าเป็นในการรักษาผู้ป่วย  
- เจ้าหน้าท่ี / ผู้ที่มีหน้าทีส่ั่งจ่ายยาท าการสั่งยาเกินความจ าเป็นเนื่องจาก มีความสนิทสนมกับ
ผู้แทนจ าหน่ายยาของบริษัทเป็นการส่วนตัว ซึ่งอาจมผีลประโยชน์รว่มกันเชิงธุรกิจ 

  
 
- 
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ตารางท่ี ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balance Scorecard โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 
ผู้ที่มีส่วนไดส้่วนเสยี Stakeholders รวมถึง หน่วยงานก ากับดูแลพนัธมิตร ภาคี
เครือข่าย 

 x X 

ผลกระทบทางการเงิน รายไดล้ด รายจ่ายเพิ่ม Financial  x X 
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุม่เป้าหมาย Customer/User  x X 
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process  x  
กระทบด้านการเรยีนรู้ องค์ความรู ้Learning & Growth x x  
 
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 
ตารางท่ี 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

 

 
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบตัิงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

คุณภาพการ
จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเส่ียงการทจุริต 
ค่าความ

เส่ียงระดับ
ระดับต่ า 

ค่าความเส่ียง
ระดับระดับ
ปานกลาง 

ค่าความ
เส่ียงระดับ
ระดับสูง 

กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการ
จัดหาพัสดุ  
ขั้นตอนย่อยท่ีคาดว่าจะเกิดความเสี่ยง  
-มีโอกาสเกดิความเสี่ยงเนื่องจากผูท้ี่รับผิดชอบหน้าท่ีในการจดัซื้อ จดัหาพัสดุ และ
ผู้ท าหน้าทีใ่นการบรหิารคลังพัสดุ  
-การสั่งซื้อพัสดุ ครุภณัฑ์ จากญาติสายตรง (บิดา มารดา ญาติ)  

 
 
 
ด ี
 
ด ี

   
 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการ
จัดท าโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสมัมนา  
- ผู้รับผดิชอบโครงการฯ : การเบกิ – การจ่าย ค่าอาหาร กรณไีม่มคีวามรู้ความเข้าใจ
ในระเบียบการเงินการคลังอาจมโีอกาสเสีย่งในการปฏิบตัิไม่ถูกต้องตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และอาจท าให้เกิดการหาผลประโยชน์ให้ตัวเองได้ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ  

 
 

พอใช้ 

   
 

สูง 

กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทน  
- การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ : บางครั้งอาจไมไ่ด้ทาบันทึก
เพื่อช้ีแจงเหตุผล ความจ าเปน็ในการขอปฏิบัติงานดังกล่าวอาจท าใหก้ารเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนไมส่มเหตุ สมผล และการปฏิบัติงานไมส่อดคล้องกับความจ าเป็นเร่งด่วน
ตามความจริงอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าแรงของโรงพยาบาลที่สูงขึ้น  

 
 
ด ี

   
 

ปานกลาง 

กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการ
ใช้รถทางราชการ  
- การขอใช้รถราชการ ไม่ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยรถราชการ 
พ.ศ.2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเตมิ  
-การให้ข้อมูลอนัเป็นเท็จแก่ รพ. ในด้านการซ่อมบ ารุงดูแลรักษารถทางราชการ  
-การจัดท าข้อมูลการใช้รถทางราชการเป็นเท็จ  

 
 
ด ี
 
ด ี
ด ี

   
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
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ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบตัิงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

คุณภาพการ
จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเส่ียงการทจุริต 
ค่าความ

เส่ียงระดับ
ระดับต่ า 

ค่าความเส่ียง
ระดับระดับ
ปานกลาง 

ค่าความ
เส่ียงระดับ
ระดับสูง 

กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านน า
วัสดุอุปกรณ์ทางราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว  
- บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการดูแล ควบคุม วัสดุ อุปกรณ์ทางราชการแพทย์ไปใช้ใน 
Clinic ของตัวเอง  

 
 

พอใช้ 

   
 

สูง 

กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการ
การจ่ายยา และเวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยาเกินความจ าเป็น 
- มีการจัดหาบคุคลมารับยาแทนหลายๆ ราย เพื่อน ายาทีไ่ด้จากแพทย์สั่งไปใช้
ประโยชน์ทางธุรกิจของตนเอง  

 
 
ด ี

   
 

ต่ า 

กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการ
สั่งซื้อยาเกินความจ าเป็นในการรักษาผู้ป่วย  
- เจ้าหน้าท่ี / ผู้ที่มีหน้าท่ีสั่งจ่ายยาท าการสั่งยาเกินความจ าเป็นเนื่องจาก มีความ
สนิทสนมกับผู้แทนจ าหน่ายยาของบริษัทเป็นการส่วนตัว ซึ่งอาจมีผลประโยชน์
ร่วมกันเชิงธุรกิจ 

 
 
ด ี

   
 

ปานกลาง 

หมายเหตุ : ดี คือ จัดการได้ทันที      พอใช้ คือ บางครั้งยังจัดการไม่ได้  ต่ า คือ จดัการไม่ได ้

 

ขั้นตอนที่ 5  แผนบริหารความเสี่ยง 
ตารางท่ี 5 แผนบริหารความเสี่ยง ชื่อ แผนบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจ
เกิดจากการปฏิบัติงาน 
ล าดับ แผนบริหารความเสี่ยง มาตรการป้องกันการทุจรติ 

1 กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนด้านการจดัท าโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา  
- ผู้รับผดิชอบโครงการฯ : การเบกิ – การจ่าย ค่าอาหาร กรณไีม่มคีวามรู้
ความเข้าใจในระเบียบการเงินการคลังอาจมีโอกาสเสี่ยงในการปฏิบตัิไม่
ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และอาจท าให้เกดิการหาผลประโยชน์ให้
ตัวเองได้ทั้งที่ตั้งใจและไมต่ั้งใจ 

 
 
-งานการเงินทบทวนและให้ความรู้เพื่อสรา้งความ
เข้าใจแก่ผู้เขียนโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

-รวบรวมข้อมลูเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้น 

-ก าหนดแนวทางเพื่อให้เหมาะสม เพื่อลดและขจัด
ความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 

2 กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนด้านน าวัสดุอุปกรณ์ทางราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว  
- บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการดูแล ควบคุม วัสดุ อุปกรณ์ทางราชการ
แพทย์ไปใช้ใน Clinic ของตัวเอง 

 
 
-ท าทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจา่ย
อย่างเคร่งครัด 

-สร้างจิตส านึกท่ีดีให้กับเจา้หน้าท่ี 

-สร้างกลไกการตรวจสอบที่สามารถน าไปใช้ได้จริง 
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ขั้นตอนที่ 6  การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวัง 
ตารางท่ี 6  รายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง  

ล าดับ มาตรการป้องกันการทุจรติ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต สถานะความเสีย่ง 
เขียว เหลือง แดง 

1 กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจดัท าโครงการฝึกอบรม 
ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา  
- ผู้รับผดิชอบโครงการฯ : การเบกิ – การจ่าย ค่าอาหาร 
กรณไีม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบการเงินการคลัง
อาจมีโอกาสเสี่ยงในการปฏิบัตไิมถู่กต้องตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และอาจท าให้เกิดการหาผลประโยชน์ให้
ตัวเองได้ทั้งทีต่ั้งใจและไมต่ั้งใจ 

 -มีโอกาสที่ผู้จดัท าโครงการ
ฝึกอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน 
และสมัมนา อาจจะท าให้เกิด
การหาผลประโยชน์ให้กับตัวเอง
ได้ทั้งที่จั้งใจและไม่ตั้งใจ 

  √ 

2 กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนด้านน าวัสดุอุปกรณ์ทางราชการไป
ใช้ในกิจการส่วนตัว  
- บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการดูแล ควบคุม วัสดุ 
อุปกรณ์ทางราชการแพทยไ์ปใช้ใน Clinic ของตัวเอง 

 -มีโอกาสที่เจ้าหนา้ที่จะน าวัสดุ
อุปกรณ์ของทางราชการไปใช้
เพื่อการส่วนตัว 

  √ 

หมายเหต ุ สีแดง หมายถึง เกินกว่าการยอมรบั 

  สีเหลือง หมายถึง เกิดขึ้นแต่ยอมรบัได้ 
  สีเขียว หมายถึง ยังไม่เกิดการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 
 

ขั้นตอนที่ 7  การจัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 
ตารางท่ี 7  การจัดท าระบบความเสี่ยง 
 7.1 สถานะสีแดง RED เกิดกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

ความเสีย่งการทุจรติ 

(สถานะสีแดง) 
มาตรการการป้องกันการทุจริต(เพิม่เติม) 

กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจดัท าโครงการฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษา ดูงาน และสมัมนา  
- ผู้รับผดิชอบโครงการฯ : การเบกิ – การจ่าย ค่าอาหาร 
กรณไีม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบการเงินการคลังอาจมี
โอกาสเสี่ยงในการปฏิบตัิไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
และอาจท าให้เกดิการหาผลประโยชน์ให้ตัวเองได้ทั้งที่ตั้งใจ
และไม่ตั้งใจ 

 
 
 
-สร้างเครือข่ายภายในจังหวัดเพื่อเป็นพ่ีเลี้ยงในการให้
ค าปรึกษาในกรณีการจดัท าโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษา 
ดูงาน และสมัมนา  
-จัดอบรมให้ความรู้การจัดท าโครงการฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษา ดูงาน และสมัมนา 

กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนด้านน าวัสดุอุปกรณ์ทางราชการไปใช้ใน
กิจการส่วนตัว  
- บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการดูแล ควบคุม วัสดุ อุปกรณ์
ทางราชการแพทย์ไปใช้ใน Clinic ของตัวเอง 

 
 
 
 
-สร้างกลไกการตรวจสอบที่สามารถน าไปใช้ได้จริง 
-ก าหนดรูปแบบในการสุ่มตรวจสอบความถูกต้อง โปร่งใส ใน
การท าทะเบียบควบคุมการใช้และการเบิกจ่าย 
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ขั้นตอนที่ 8  การจัดท ารายงานบริหารความเสี่ยง 
 คณะท างานฯ  จัดท ารายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผล 
ประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลสามร้อยยอด ที่มีสถานะเป็นสีแดง(เกินกว่าการยอมรับได้ และต้องก าหนด
กิจกรรมเพ่ิมเติมในระบบบริหารความเสี่ยง) เพ่ือควบคุม ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลสามร้อยยอด 
ตารางท่ี 8  รายงานการบริหารความเสี่ยง 
ล าดับ สรุปสถานะความเสีย่งการทุจรติ(เขียว เหลือง แดง) 

เขียว เหลือง แดง 
1   กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์

ทับซ้อนด้านการจดัท าโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และ
สัมมนา  
- ผู้รับผดิชอบโครงการฯ : การเบกิ – การจ่าย ค่าอาหาร กรณไีม่มี
ความรู้ความเข้าใจในระเบียบการเงินการคลังอาจมีโอกาสเสี่ยงในการ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และอาจท าให้เกิดการหา
ผลประโยชน์ให้ตัวเองได้ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ 

2   กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนด้านน าวัสดุอุปกรณ์ทางราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว  
- บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการดูแล ควบคุม วัสดุ อุปกรณ์ทาง
ราชการแพทย์ไปใช้ใน Clinic ของตัวเอง 
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ภาคผนวก 

 

ผู้จัดท า 
 

ท่ีปรึกษา 

 นางสาววศินี  วีระไวทยะ  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 

      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสามร้อยยอด 

 

ผู้จัดท า 

 โรงพยาบาลสามร้อยยอด 


