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ค าน า 
 

   โรงพยาบาลกระบุรี ด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO 
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อก าหนดมาตรการ
ส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ การแก้ไขปัญหาการ
กระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาส าคัญและ พบบ่อย นอกจากนี้ ยังน าความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ท่ีอาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีได้นี้ มาก าหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลกระบุรี เพื่อ
บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย ส าคัญเร่งด่วนหรือภารกิจท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

1.1 หลักการและเหตุผล  
  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา ประโยชน์ส่วน
บุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจใน
กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จนท าให้เกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติ หน้าท่ีสาธารณะ                  
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ สาธารณะของส่วนรวม และ
ท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป  โดยผลประโยชน์ท่ีสูญเสียไปอาจอยู่
ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรม ในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจน
โอกาสในอนาคตต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่าง ไรก็ตาม ท่ามกลางผู้ท่ีจงใจกระท าความผิด ยังพบ
ผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีก เป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหา
ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI)  เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันท่ี
เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในระดับท่ีรุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลัก           
ธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย    

โรงพยาบาลกระบุรี ด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
โดยวิเคราะห์ความเส่ียง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความ
เส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน    

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเป็นระบบในการบริหาร ปัจจัยและ
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน   

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงท่ีบุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ 
พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งหน้าท่ี ท่ีบุคคลนั้น
รับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว หรือไม่รู้ตัว ท้ัง
เจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบท่ีหลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน เท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไป ด ารงต าแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ท้ังในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือการท่ีบุคคลผู้มีอ านาจ หน้าท่ีตัดสินใจให้ญาติพี่น้อง 

หรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการ โดยมิชอบ ส่งผลให้
บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ 
การกระท าแบบนี้เป็นการกระท าท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ความเส่ียงท่ีเป็น
ระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ท่ีจะท าให้เกิดความเสียหาย
จากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ 
ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของ
การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การ
ทุจริตมากเท่านั้น 

สามารถจ าแนกความเส่ียงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้   
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเส่ียงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย และ             

พันธกิจในภาพรวมท่ีเกิดจากเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์ ท่ีก าหนดไว้ 
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ 
โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ขององค์กร    

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียงเนื่องจากระบบงานภายในของ องค์กร/
กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการด าเนินโครงการ   

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเส่ียงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  และ
การเงิน เช่น การบริหารการเงินท่ีไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือ
เป็นความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้อง
กับข้ันตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน  การควบคุม และการ
จัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว   

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้อง กับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียง เนื่องจากความไม่ชัดเจน  ความไม่ทันสมัย
หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาท่ีไม่
ครอบคลุมการด าเนินงาน   

 

การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเส่ียงในด้านต่างๆ  มาด าเนินการ
วิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) และตามบริบทความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลกระบุรี การวิเคราะห์ความเส่ียง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงพยาบาลกระบุรี ทราบถึงความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้น 
สามารถก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
การแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย  
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1.2 วัตถุประสงค์  
1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด ความคิด

แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
2. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ไม่ให้เกิด การแสวงหา 

ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าท่ีอันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธ รรม                       
เป็น แบบอย่างท่ีดียืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  

4. เพื่อสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชาชน 
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บทที่ 2 
การวิเคราะหค์วามเสี่ยงด้านผลประโยชนท์บัซ้อน 

 
2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
  การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสท่ีจะเกิด ผลกระทบของ
ความเส่ียงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับความ
เส่ียง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานท่ีจะใช้ในการประเมินความเส่ียง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ 
ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเส่ียง 
ท้ังนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ท่ีไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินท่ี
ชัดเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
ระดับ โอกาสท่ีเกิด ค าอธิบาย 

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

 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ท่ีส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน 
(บุคลากร)  

ระดับ โอกาสท่ีเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง   
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานท่ีไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 

 

ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเส่ียง โดยพิจารณา 
จากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ
ความเส่ียงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
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ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 

ล าดับ ระดับความเส่ียง ช่วงคะแนน 
1 ความเส่ียงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเส่ียงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเส่ียงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเส่ียงระดับต่ า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

ในการวิเคราะห์ความเส่ียงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) ท่ีได้จาก การพิจารณา 
จัดระดับความส าคัญของความเส่ียงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบ ท่ีเกิดขึ้น 
(Impact) และขอบเขตของระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 
 

ระดับความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) 
 
 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นท่ีเป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ใน
การ จัดแบ่ง ดังนี้ 

 

ระดับความเส่ียง คะแนนระดับความเส่ียง มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 
ต่ า(Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเส่ียง สีเขียว   
ปานกลาง 
(Medium) 

4–8 คะแนน ยอมรับความเส่ียง แต่มีมาตรการ ควบคุม
ความเส่ียง  

สีเหลือง  
 

เส่ียงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเส่ียง สีส้ม  
เส่ียงสูงมาก 
(Extreme) 

15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ า หรือถ่าย
โอนความเส่ียง  

สีแดง 
 

 
 

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 
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2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
     โรงพยาบาลกระบุรี 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ 

การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

1. การจัดหา
พัสดุ 

การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่ง
ซื้อแบ่งจ้างและแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวใน
ต าแหน่งหน้าท่ี 

เพ่ือให้การจัดหาพัสดุ ภาครัฐโดย
การซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือ
โดย วิธีอื่นใดให้สอดคล้องกับ 
ประกาศ ระเบียบ  หลักเกณฑ์ วิธี
ปฏิบัติ และ มติคณะรัฐมนตรีที่ 
เก่ียวข้องรวมถึง ด าเนินการตาม
เกณฑ์การ ประเมินคุณธรรมและ
ความ โปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency 
Assessment : ITA) 

3 5 15 
(สูงมาก) 

2 

2. การจัดท า 
โครงการ 
ฝึกอบรม ศึกษา
ดู งาน ประชุม 
และ สัมมนา  

การจัดท าโครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุม และ 
สัมมนา เป็นเท็จ และไม่
เป็นไป ตามระเบียบที่
เก่ียวข้อง 

เพ่ือให้การจัดท าโครงการ 
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ
สัมมนา ถูกต้องไม่ให้เกิดการ 
แสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตัวใน
ต าแหน่งหน้าท่ี อันมิควรได้โดย
ชอบ ตามกฎหมาย 

4 5 20 
(สูงมาก) 

1 

3. การเบิก 
ค่าตอบแทน 

เบิกค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และใน วันหยุดราชการ  

เพ่ือให้เบิกค่าตอบแทน     การ
ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ 
เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ 
ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าท่ี อันมิควร
ได้โดยชอบตามกฎหมาย 

1 5 5 
(ปาน
กลาง) 

4 

4. การใช้
รถยนต์ราชการ 

1. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตาม 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่า ด้วยรถราชการ พ.ศ. 
2523 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ผู้ใช้รถราชการละเลย การ
ปฏิบัติตามระเบียบ ส านัก 

เพ่ือให้การใช้รถราชการ เป็นไป
ตามระเบียบท่ี เกี่ยวข้องและ
ป้องกันการเกิดผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

2 4 8 
(ปาน
กลาง) 

3 
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ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ 

การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

4. การใช้
รถยนต์ราชการ 

นายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถ
ราชการ พ.ศ. 2523  และ
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 3. เบิกจ่าย
ค่าตอบแทน เหมาจ่ายแทน
การจัดหา รถประจ าต าแหน่ง
ส าหรับ ข้าราชการผู้มีทธิได้รับ 
รถประจ าต าแหน่ง  
4. ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบ ารุง รถ
ส่วนกลางและ รถรับรอง ไม่
เป็นไป ตามระเบียบส านักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่า 
ด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บ 
รักษา การซ่อมบ ารงุ          
รถส่วนกลางและรถรับรอง 
พ.ศ. 2526 

เพ่ือให้การใช้รถราชการ เป็นไป
ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องและ
ป้องกันการ เกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อ 

    

5. การใช้
ทรัพย์สินทาง
ราชการ 

น าทรัพย์สินของทางราชการ
ไปใช้ส่วนตัว 

เพ่ือให้การใช้ทรัพย์สินทางราชการ 
เป็นไปตามระเบียบที่ เก่ียวข้อง
และป้องกันการ             เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

1 3 3 
(ต่ า) 

6 

6. การรับสินบน
หรือรับของขวัญ 

การรับสินบนหรือรับของขวัญ
ของเจ้าหน้าท่ี หรือผู้ที่มีหน้าท่ี
เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

เพ่ือให้การรับของขวัญเป็นไปตาม
ระเบียบที่ เกี่ยวข้องและป้องกัน
การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

1 4 4 
(ปาน
กลาง) 

5 
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2.3 การจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)  
 
   ความเสี่ยงท่ียอมรับได้     ความเสี่ยงท่ียอมรับไม่ได้ 

5 
5  

(4) 
10 15 

20 
(1) และ 

(2) 
25 

4 
4 

(5) 
8 

(3) 
12 16 

20 

3 
3 

(6) 
6 9 12 15 

 2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
 
 
 

จากแผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) ท่ีได้จากการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดล าดับความส าคัญ ของความ
เส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดล าดับความส าคัญของความเส่ียงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ตามตาราง  
 

ตารางผลการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดล าดับความส าคัญของความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเส่ียง 
การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ล าดับ 1 (สูงมาก = 20 คะแนน) 
การจัดหาพัสดุ ล าดับ 2 (สูงมาก = 15 คะแนน) 
การใช้รถราชการ ล าดับ 3 (ปานกลาง = 8 คะแนน) 
การเบิกค่าตอบแทน ล าดับ 4 (ปานกลาง = 5 คะแนน) 
การรับสินบนหรือรับของขวัญ ล าดับ 5 (ปานกลาง = 4 คะแนน) 
การใช้ทรัพย์สินทางราชการ ล าดับ 6 (ต่ า = 3 คะแนน) 

จากตารางผลการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดล าดับความส าคัญของความเส่ียง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน    
โรงพยาบาลกระบุรี น าผลท่ีได้มาก าหนดมาตรการ วิธีการควบคุมเพื่อป้องกัน หรือลดความเส่ียงด้านผลประโยชน์
ทับซ้อนส าหรับเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  

 

 
 
 
 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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บทที่ 3 ภาคผนวก 
คณะท างานวิเคราะหค์วามเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทบัซ้อน 

 
๑. นางสาวศวิตา  เขมะพันธุ์มนัส นายแพทย์ปฏิบัติการ   ท่ีปรึกษา 
๒. นางอุษา  โอสถสุวรรณ์  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  ประธานคณะท างาน 
3.  นางขวัญใจ  คงกาล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รองประธานคณะท างาน 
4. นางกุศล  เกียรติกุล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  คณะท างาน 
5. นางอัญชลี  ฉิมมุสิก  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  คณะท างาน 
6. นางสาวสุทธิภัทร  แก้วมณี แพทย์แผนไทยช านาญการ         คณะท างาน 
7. นางสาวจุฬาลักษณ์  พึ่งแย้ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน คณะท างาน 
8. นางสาวณัฐฐากาญจน์  บุญศิริ เภสัชกรปฏิบัติการ          คณะท างาน 
9. นางสาวจริยา  ด าจีน  นักวิชาการพัสดุ          คณะท างาน  
10. นางสาวเยาวเรศ  โกเมศ นักโภชนาการ    คณะท างาน 
11. นายรุ่งอรุณ  ธาราสุข  พนักงานบริการ    คณะท างาน 
12. นายสุนันท์  สุดพิบูลย์ นักวิชาการพัสดุ    คณะท างาน 
13. นางสาวศิริพร  สุวรรณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  คณะท างานและเลขานุการ         
 


