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บทท่ี ๑ 
บทน า 

 
1. หลักการและเหตุผล 
   

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไป
แทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบัน และสังคมต้องสูญเสียไป 
โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรม
ในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่าง ไรก็ตาม 
ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนา หรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็น
จ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI)  เป็น
ประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในระดับที่
รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย 

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร 
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจาก การ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน   

  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว 
หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน 
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไป 
ด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจ 
หน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการ 
โดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย 
จงึเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระท าแบบนี้เป็นการกระท าที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส  
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ที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต 
กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม 
มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

  การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมมีได้หลายรูปแบบไม่
จ ากัดอยู่เฉพาะในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบ
ของตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย การจ าแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม จ าแนกเป็น 9 รูปแบบ เช่น 
  1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ และผลจากการรับผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจในการ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
  2. การท าธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา 
  3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ โดยใช้อิทธิพลหรือ
ความสัมพันธ์จากที่เคยด ารงต าแหน่งในหน่วยงานนั้นหาประโยชน์จากหน่วยงาน 

4. การท างานพิเศษโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ 
5. การรู้ข้อมูลภายในแล้วน าข้อมูลไปหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองหรือผู้อื่น 
6. การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง 
8. การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวงพ้อง (Nepotism) 
9. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้ น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ  
มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลขอนแก่น 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ที่เกิดขึ้น สามารถก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัย ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย  

2. วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด 
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
  ๒. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
  ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการ
แสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม เป็น แบบอย่างที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
  ๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และประชาชน 
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บทท่ี 2 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด 
ผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และ
จัดล าดับความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์
ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และ
ระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข 
หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้  

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
๔ สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
๒ น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน  

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไมร่้ายแรง 
๓ ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม 
๒ น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
๑ น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง 

 

  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง 
โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15–25 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9–14 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4–8 คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L) 1–3 คะแนน 
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  ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก 
การพิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)  
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact)   

   
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน  

(4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้  
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสี
สัญลักษณ์ 

ต่ า (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ย อ ม รั บ ค ว า ม เ สี่ ย ง  แ ต่ มี

มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง  
สีเหลือง 

เสี่ยงสูง (High) 9–14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15–25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ า

หรือถ่ายโอนความเสี่ยง  
สีแดง 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
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                                 โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelehood) 
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2. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด (Risk Assessment 
for Conflict of   Interest)  
  เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับ
ใด ในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน  

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จึงก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 3 ประเด็น
หลัก ประกอบด้วย (1) การจัดหาพัสดุ (2) การบริหารสัญญาจ้าง  และ (3) การใช้รถราชการ  

 
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 
 

ประเด็น
ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
วัตถุประสงค์ 

การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทบัซ้อน 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 
 

(1) การจัดหา
พัสดุ 

เจ้าหน้าที่ พัสดุเลือก
ซื้อร้านที่ตนเองสนิท
หรือเป็นญาติหรือร้าน
ที่ตนเองคุยได้ง่าย 

เพ่ือให้การจัดหาพัสดุ 
ภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า 
แลกเปลี่ยน หรือโดย วิธีอ่ืน
ใด ให้สอดคล้องกับ 
ประกาศ ระเบียบ  
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และ 
มติคณะรัฐมนตรีที่ 
เกี่ยวข้องรวมถึง ด าเนินการ
ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด า เนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

3 4 12 
(สูง) 

1 

(2) การ
บริหารสัญญา
จ้าง 
 
 
 
 
 
 

สัญญาสิ้นสุดลงโดย
ผู้บริหารสัญญาไม่มี
การเตรียมการ ท าให้
เกิดความไม่ต่อเนื่อง
ของการใช้ทรัพยากร 
 
 
 
 

เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าและต่อเนื่อง 
 

2 
 

5 10 
(สูง) 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประเด็น
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ 

การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทบัซ้อน 
โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
 

(3)  การใช้รถ
ราชการ  
 

ใช้รถราชการไม่
ถูกต้องตาม ระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยรถราชการ 
พ.ศ. 2523 และ
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  

เพ่ือให้การใช้รถราชการ 
เป็นไปตามระเบียบที่ 
เกี่ยวข้อง และป้องกันการ 
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

2 2 4 
(ปาน
กลาง) 

3 

การจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
                       ความเสี่ยงที่ยอมรับได้                   ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelehood) 

 
สรุปผลวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับ
ความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับ
ความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
การจัดหาพัสดุ ล าดับ 1 (สูง = 12 คะแนน) 
การบริหารสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง ล าดับ 2 (สูง = 10 คะแนน) 
การใช้รถราชการ ล าดับ 3 (ปานกลาง = 4 คะแนน) 
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7 
แนวทางการป้องกันแก้ไข 
  จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อน โรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้ก าหนดมาตรการ และแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน หรือลดความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้   

 1. ก าหนดมาตรการ กลไก และวางระบบในการป้องกันความเสี่ยง เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ของเจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงาน ก ากับ ติดตามและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
  2. เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่บุคคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระท าที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ปฏิบัติตามคู่มือการป้องกันการกระท าความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
  3. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน เพ่ือให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
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บทที่ 3 

 
ผลการจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
3.1 ประโยชน์ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 1. บุคลากรเกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนในระบบงานหรือการปฏิบัติงานโดยไม่
ตั้งใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระบบงานหรือการปฏิบัติงานให้ถูกต้องยิ่งขึ้น 
 2. หน่วยงานที่พบปัญหาความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้มีการปรับปรุงแก้ไขหรือมีการก าหนด
มาตรการหรือแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนในหน่วยงาน 
 3. เป็นฐานข้อมูลและองค์ความรู้ส าหรับการบริหาร และการปฏิบัติงานเพื่อลดปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นและเพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพและมุ่งสู่องค์กร
ปลอดจากการทุจริต 
 
3.2 ปัญหาและอุปสรรคของการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 1. การวิเคราะห์ปัญหายังไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกิดข้ึนในหน่วยงาน ท าให้บางกิจกรรมยังมีความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ภายใต้กิจกรรม 
 2. การพบปัญหาความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ยังใช้ระยะเวลาในการด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ที่ล่าช้า ท าให้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ยังคงมีการปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้อง 
 
3.3 แนวทางปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 1. เร่งด าเนินการจัดอบรมหรือสัมมนา เพ่ือให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัด
จ้างให้ถูกต้อง ตามระเบียบ การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือบทลงโทษหากพบผู้กระท าการฝ่าฝืนเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการช่องทางเพ่ือการกระท าการทุจริต 
 2. น าประเด็นความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาปรับปรุงแก้ไข 
 3. ก าหนดให้มีมาตรการหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อชัดเจนเพ่ิมมากข้ึนในรายละเอียด
การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ รวมถึงบรรจุให้เป็นหัวข้อในการก าหนดมาตรฐานความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

9 
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 

1. การจัดหาพัสดุ   
เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซ้ือร้านที่
ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือ
ร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย 

1. จัดท าแนวปฏิบัติในการจัดหาพัสดุแจ้งเวียนหน่วยงานต่างๆ 
2. ในการขอด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุห้ามมิให้หน่วยงานไป
ด าเนินการซื้อหรือจ้างมาก่อนต้องให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอซื้อ
หรือจ้างเสนอผ่านหัวหน้าหน่วยงานจึงจะด าเนินการต่อไปได้ 
3.การจัดหาพัสดุให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ ต้อง
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ ดังนี้ 
      (1) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการจัดหาพัสดุ 
เช่น ระเบียบพัสดุ มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
(เช่น กฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา) 
      (2)  รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอกสาร
ประกวดราคา ตามมาตรา 9 (8) และหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ตัดสินผลในแต่ละโครงการหรือรายการ  
      (3) ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ  
      (4) สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามารตรา 9  
      (5) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงาน
การประเมินผลการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ  
      (6) รายงานข้อมูลผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน   
      (7) รายงานอื่นที่เก่ียวข้อง เช่น รายงานหรือผลการตรวจสอบ
ของส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน         
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ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 

2. การบริหารสัญญาจ้างสัญญา 
สัญญาสิ้นสุดลงโดยผู้บริหาร
สัญญาไม่มีการเตรียมการ ท า
ให้เกิดความไม่ต่อเนื่องของการ
ใช้ทรัพยากร 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้ 
     (1)  ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมอาคาร 
     (2)  ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และ
เหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของ 
หน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด
และข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบ
หรือพิจารณาการสั่งหยุดงานหรือพักงานของผู้ควบคุมงาน แล้ว
รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 
     (3)  ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุออกตรวจงานจ้าง ณ 
สถานที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ท างานจ้างนั้นๆ ตาม
เวลาที่เหมาะสม และเห็นสมควรและจัดท าบันทึกผลการออกตรวจ
งานนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย 
     (4)  นอกจากการด าเนินการตาม (1) และ (2) ในกรณีมีข้อ
สงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูป 
รายการละเอียด และข้อก าหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความ
คลาดเคลื่อนเล็กน้อย หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอ านาจ
สั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่
เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพ่ือให้เป็นไปตามแบบรูป
รายการละเอียด 
     (5)  โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วันท า
การ นับแต่วันที่ประธานกรรมการ 
ได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ท าการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไป
โดยเร็วที่สุด 
     (6)  เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามรูป
รายการละเอียดและข้อก าหนดใน 
สัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่
วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ท าใบรับรองผลการปฏิบัติงาน
ทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน อย่าง
น้อย  2 ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ 
เพ่ือท าการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและ 

 

 



 
 

11 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 

 รายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 
          ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่า ผลงานที่ส่งมอบ
ทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไป 
ตามรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้
รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบและ
สั่งการ แล้วแต่กรณี 
(7)  ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน  โดยท า
ความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่ง
การ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้จึง
ด าเนินการตาม (6) ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้งที่มีขั้นตอนการ
ด าเนินการเป็นระยะๆ อันจ าเป็นต้องมีการควบคุมงานอย่างใกล้ชิด 
หรือมีเงื่อนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน ให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความช านาญ
ทางด้านช่างตามลักษณะของานก่อสร้างจากข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของ
รัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของ
หน่วยงานของรัฐนั้น หรือข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานของรัฐ หรือพนักงานของ
หน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของหน่วยงานของรัฐอ่ืน ตามที่
ได้รับความยินยอมจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นสังกัดแล้วใน
กรณีท่ีลักษณะของงานก่อสร้างมีความจ าเป็นต้องใช้ความรู้ความ
ช านาญหลายด้าน จะแต่งตั้งผู้ควบคุมงานเฉพาะด้านหรือเป็นกลุ่ม
บุคคลก็ได้ 
     ผู้ควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ และโดย
ปกติจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในกรณี
จ าเป็นจะต้องจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้ควบคุมงาน 
ให้ด าเนินการจ้างโดยถือปฏิบัติตามหมวด 4 
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ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 

3. การใช้รถราชการ 
ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตาม 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดท าประกาศก าหนดขั้นตอนการใช้รถส่วนกลางในงาน
สวัสดิการ 
2.  จัดท าประกาศก าหนดขั้นตอนการใช้รถส่วนกลางในราชการ 
3.แจ้งเวียนแนวทางการขอใช้รถราชการ 

 

 


