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บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 ความเสี่ยง (Risk) คือการวัดความสามารถ ที่จะด าเนินการให้วัตถุประสงค์ของ งานประสบ
ความส าเร็จ ภายใต้การตัดสินใจ งบประมาณ ก าหนดเวลา และข้อจ ากัดด้านเทคนิค ที่ผเชิญอยู่ ความเสี่ยงจึง
อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อันเนื่องมาจากความไม่แน่นนอน และความจ ากัดของทรัพยากร การจัดการความ
เสี่ยง หรือการบริหารความเสี่ยง (Risk management) คือการจัดการความเสี่ยง ทั้งในกระบวนการในการระบุ 
วิเคราะห์ ประเมิน ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงที่มันพันธ์ กับ กิจกรรม หน้าที่และกระบวนการ
ท างาน เพ่ือให้ลดองค์กรความเสียหาย จากความเสี่ยงมากที่สุดอันเนื่องมาจากภัยที่ องค์กรต้องเผชิญใน
ช่วงเวลาหนึ่ง หรือเรียกว่าอุบัติภัย (Acciden) 

 ผลประโยชน์ทับช้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับช้อนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
หรือ Confict of Intersts  หมายถึง สภาณการณ์หรือการกระท าท่ีบุคลล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ 
พนักงานบริษัท หรือผู้บริการมีผลประโยชน์ส่วนตัวมาก จนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่  ใน
ต าแหน่งหน้าที่ท่ีบุคคลรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือการที่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐตัดสินใจ หรือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือหรือพวกพ้อง มากกว่า
ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท าดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนาในรูปแบบที่
หลากหลายจนกระทั่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นการกระท าผิด ตัวอย่างการกระท า ดังกล่าวมีให้พบ
เห็นได้มากในสังคม ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดการสินใจ ที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตน
เป็นหลักได้ส่งผลเสียหายให้เกิดขึ้น กับประเทศชาติก่อให้เกิด การกระท าผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ที่ต้องค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ แต่ท าหน้าที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติ หน้าที่โดยค านึงถึง 
ประโยชน์ส่วนตน หรือพวกพ้องเป็นหลัก 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับช้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยง ที่
เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและการควบคุมกระบวนการ ปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุ ของโอการที่จะเกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติงาน  ที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับช้อน หรือ ความขัดแย้ง ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือยิ่งมี              
สถานการณ์หรือ สถานการณ์การขัดกัน ของประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด  ก็ยิ่งมีโอกาส
ก่อให้เกิดหรือน าไปสู่ การทุจริตมากเท่านั้น สามรถจ าแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  หมายถึง สถานการณ์ และเหตุการณ์ ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ ที่ 



ก าหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ ไม่เหมาะสม รวมถึงความมาสอดคล้องกันระหว่าง นโยบาย
เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม อันส่งผลกระทบ ต่อวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายองค์กร 

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน เกี่ยวข้องประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดย
ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบ งานภายในองค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี 
หรือนวัฒกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ด าเนินโครงการ 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบิหาร งบประมาณ และการเช่น การบริกหาร 
เงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาด ประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้อง
กับการเงินองค์กร เช่นงบประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการ การด าเนินการ 
เป็นต้นเนื่องจากการขาดการข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดท ารายงานเพ่ือน ามาใช้
ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ  
โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง ไม่ชัดเจนความ ไม่ทันสมัยหรือการครอบคลุมของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ครอบคลุมการด าเนินการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับช้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มาด าเนินการวิเคราะห์ตาม
กรอบมาตรฐาน และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับช้อนของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับช้อนนี้จะช่วยให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบถึง
ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับช้อนที่เกิดขึ้นสามารถก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกป้องกันการทุจริต การ
บริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญ
และพบบ่อย นอกจากนี้ ยังบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 
อีกด้วย 
1.2 วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด
และแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล 
 3. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้ เกิดแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่ อันมิควรมิได้โดยชอบกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 4. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา ต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย และ
ประชาชน 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับช้อน 

 

2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับช้อน 
 การวิเคราะห์ความเสียงด้านผลประโยชน์ทับช้อน เป็นการวิเคราะห์โอกาสที่ จะเกิดผลกระทบของ
ความเสี่ยงเพ่ือประเมินโอกาส และผลกระทบที่จะเกิดข้ึน และด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง 
โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้การประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับช้อน ได้แก่ ระดับ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับความเสี่ยงโดยก าหนดเกณฑ์ในเชิง
คุณภาพ เนื่องจากข้อมูลเป็นเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือเงินได้ 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

ระดับ โอกาส ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก มีโอกาสขึ้นน้อยมาก 
2 น้อย มีโอกาสขึ้นน้อย 
3 ปานกลาง มีโอกาสขึ้นปานกลาง 
4 มาก มีโอกาสขึ้นมาก 
5 มากที่สุด มีโอกาสขึ้นมากที่สุด 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ส่งผลต่อบุคลากร 
ระดับ โอกาส ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน 
2 น้อย ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน 
3 ปานกลาง บรรยากาศการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม 
4 สูง ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง 
5 สูงมาก ลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 

 ระดับความเสี่ยง แสดงถึงความส าคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจาดผลคูณของระดับโอ
การที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบ ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 
ระดับดังนี ้
ระดับความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน เซตสี มาตรฐานการควบคุม 

ระดับความเสี่ยงต่ า 1-3 คะแนน เขียว ยอมรับความเสี่ยง 



ระดับความเสี่ ยงปาน
กลาง 

4-9 คะแนน เหลือง ยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรฐานการควบคุม 

ระดับความเสี่ยงสูง 10-16 คะแนน ส้ม มาตรฐานการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ระดับความเสี่ยงสูงมาก 17-25 คะแนน แดง ต้องมีมาตรฐานการควบคุมความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
โดยการหยุด ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม 

ตารางระดับความเสี่ยง(Dergree of Risk) 
ค ว า ม รุ น แ ร ง ข อ ง
ผลกระทบ(Impact) 

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 
โอกาสที่จะเกิดความเสียง (likelihood) 

 2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับช้อน โรงพยาบาลกุมภวาปีได้ศึกษาถึงปัญหา และ
แนวโน้มโอกาสในการเกิดผลประโยชน์ทับช้อน ที่พบว่ามีความเสี่ยง พบมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับ
ช้อน ดังนี้ 

 1. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  2. การใช้รถยนต์ทางราชการ 

2.3 ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ 

ประเด็น
ความ
เสี่ยง 

ปัจจัยความเสี่ยง วัตถุประสงค์ การประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์
ทับช้อน 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ
ความ
เสียง 

1. การ
จัดซื้อจัด
จ้างพัสดุ  

- การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่
เจ้าหน้าที่พัสดุ 
- ครุภัณฑ์ที่ซ้ือมาสูญหาย
ก่อนส่งมอบ 

- เพ่ือให้ไปเป็นตาม
ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

3 
 
 
 

3 
 
 
 

9 
 
 
 

1 
 
 
 



2. การใช้
รถยนต์
ทาง
ราชการ 

- การซ่อมบ ารุงรักษาโดย
ไม่มีการวางแผนไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การเก็บ 
รักษา การซ่อมบ ารุง รถ
ส่วนกลางและรถรับรอง 
พ.ศ. 2526 

ท าให้ค่าใช้จ่าย
ซ่อมแซมมากกว่า
แผนการรักษาและ
ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์
การใช้รถราชการ
เพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับช้อน 

2 3 6 2 

 

 

2.4 ตารางระดับความเสี่ยง(Dergree of Risk) 

ค ว า ม รุ น แ ร ง ข อ ง
ผลกระทบ(Impact) 

      
      
   (1)   

   (2)   
      

 1 2 3 4 5 
โอกาสที่จะเกิดความเสียง (likelihood) 

 จากการวิเคราะห์แผนภูมิความเสี่ยง (Risk map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดล าดับ
ความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับช้อน สามารถสรุปวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับ
ความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับช้อน   ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับช้อน ล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
1. การจัดชื้อจัดจ้างและการจัดหาครุภัณฑ์ ล าดับที่1 (ระดับความเสี่ยง = 9 คะแนน) 
2. การใช้รถยนต์ทางราชการ ล าดับที่ 2 (ระดับความเสี่ยง = 6 คะแนน) 

2.5 สรุปผลภาพรวมของผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับช้อน  จากการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับช้อนและการจัดล าคับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับช้อน ของ
โรงพยาบาลกุมภวาปี โดยให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  ล าดับที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาครุภัณฑ์ อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง  
(ระดับความเสี่ยง = 9 คะแนน)  มีความส าคัญจะต้องควบคุมระบบการจัดหาพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบ หรือ
กฎหมาย ข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจ้างอย่างเคร่งครัด 
 ล าดับที่ 2 การใช้รถยนต์ราชการ อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง 
(ระดับความเสี่ยง = 6 คะแนน) มีความส าคัญที่จะต้องแก้ไขเพ่ือให้การใช้รถราชการเป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้องและป้องกันผลประโยชน์ทับช้อน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 3  
ผลการจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับช้อน 

3.1 ประโยชน์ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงของผลประโยชน์ทับช้อน 
     1. บุคลากรเกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในระบบงาน หรือ การปฏิบัติงาน โดยไม่
ตั้งใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระบบงานหรือการปฏิบัติงานให้ถูกต้องยิ่งขึ้น 
 2. หน่วยงานปัญหาความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับช้อน ได้มีการปรับปรุงแก้ไข หรือได้ก าหนด
มาตรการ แนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 3. เป็นฐานข้อมูลของผู้บริหาร เพ่ือลดปัญหาการทุจริต และการบริหารความเสี่ยงด้านผลประโยชน์
ทับช้อน ให้มีประสิทธิภาพ น าไปสู่องค์ปลดทุจริต 
3.2  ปัญหาและอุปสรรคของการวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับช้อน 
 1. การวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับช้อนไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกิดข้ึนในหน่วยงาน  
 2. การพบปัญหาความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับช้อน ยังแก้ไขล่าช้า 
 3. หน่วยไม่ให้ความส าคัญ กับปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะยังไม่ส่งผลกระทบต่อบุคลากร หรือองค์กร ซึ่ง
บังเพิกเฉยอยู ่
3.3. แนวทางการปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ด้านผลประโยชน์ทับช้อน 
 1. เร่งด าเนินการ อบรมให้บุคลากรทราบและให้ตระหนักถึงหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 2. น าประเด็นความเสี่ยงผลประโยชน์ทับช้อน มาวิเคราะห์แก้ไข โดยเพ่ิมเติมข้อมูลการาจัดซื้อจัดจ้าง 
การใช้รถยนต์ราชการ ให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมถึงประเด็นที่ต้องแก่ไข 
 3. ก าหนดมาตรการหลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องชัดเจนเพ่ิมมากขึ้นในรายละเอียดการ
ปฏิบัติงานต่างๆ  รวมถึงมาตรฐานความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ เพ่ือศักยภาพขององค์กรให้ปลอด
ทุตจริต 
  

รายชื่อคณะท างานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับช้อน 
1. นายเกรียงศักดิ์ เอกพงษ์  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี   ประธานคณะท างาน 
2. นายชัยสิทธิ์ ทาปลัด  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปช านาญการ        รองคณะท างาน 



3. นายพรภิรมย์ หมวดไทสง ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ    คณะท างาน 
4. นางสาวกฤษณา  ภูจิตร  ต าแหน่งนิติกร             เลขานุการคณะท างาน

     


