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ค าน า 

   โรงพยาบาลหนองวัวซอ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดมาตรการกลไกในการป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และแก้ปัญหาการกระท าวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น
ปัญหาส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังน ารายงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์ มาก าหนดกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาล 
หนองวัวซอ  เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่าง มีประสิทธิภาพ  

โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
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  บทที่ ๑ 
บทน า 

๑.๑ หลักการและเหตุผล 
ความเสี่ยง (Risk) คือ การวัดความสามารถ ที่จะด าเนินการให้วัตถุประสงค์ของ งานประสบ 

ความส าเร็จ ภายใต้การตัดสินใจ งบประมาณ ก าหนดเวลา และข้อจ ากัดด้านเทคนิค ที่เผชิญอยู่ ความเสี่ยง   
จึงอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอน และความจ ากัดของทรัพยากร การจัดการ     
ความเสี่ยง หรือ การบริหารความเสี่ยง (Risk management) คือ การจัดการความเสี่ยง ทั้งในกระบวนการ          
ในการระบุ วิเคราะห์ (Risk analysis) ประเมิน (Risk assessment) ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยง   
ที่สัมพันธ์ กับ กิจกรรม หน้าที่และกระบวนการท างาน เพื่อให้องค์กรลดความเสียหาย จากความเสี่ยงมากที่สุด 
อันเนื่องมาจากภัยที่องค์กรต้องเผชิญในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือเรียกว่า อุบัติภัย (Accident) 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ 
ส่วนรวม หรือ Conflict of Interests หมายถึง สถานการณ์หรือการกระท าที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงาน บริษัท หรือผู้บริการมีผลประโยชน์ส่วนตัวมาก จนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติ
หน้าที่ ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การที่ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจ หรือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือ พวกพ้อง 
มากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท าดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา และไม่เจตนา ใน 
รูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่างการกระท า 
ดังกล่าวมีให้พบเห็นได้มากในสังคม ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจ ที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการ ยึด
ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักได้ส่งผลเสียหายให้เกิดขึ้น กับประเทศชาติก่อให้เกิด การกระท าที่ผิดจริยธรรม 
และ จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ต้องค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ แต่ท าหน้าที่กลับตัดสินใจหรือ
ปฏิบัติ หน้าที่โดยค านึงถึง ประโยชน์ส่วนตน หรือพวกพ้องเป็นหลัก 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์  ความ
เสี่ยง ที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการ ปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุ ของโอกาสที่จะท าให้
เกิด ความเสียหายจากการปฏิบัติงาน ที่อาจเปิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ ความขัดแย้ง ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่อง เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมี
สถานการณ์หรือ สภาวะการณ์ของการขัดกัน ของประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมี
โอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่ การทุจริตมากเท่านั้น   สามารถจ าแนกความเสี่ยงออกเป็น ๔ ลักษณะ ดังนี้ 

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ บรรลุ
เป้าหมาย และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของ สถานการณ์และ เหตุการณ์ ภายนอกที่ส่งผลต่อ
กลยุทธ์ ที่ก าหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ ไม่เหมาะสม รวมถึงความ ไม่สอดคล้องกันระหว่าง 
นโยบายเป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ  
ต่อวัตถุประสงค์หรือ เป้าหมายขององค์กร 

๒. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบ งานภายในของ
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 
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๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร 
งบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาด ประสิทธิภาพ และไม่ทัน
ต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่
เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการ ด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ 
การวางแผน การควบคุม และการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้อง 
กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจาก ความไม่ชัดเจนความ 
ไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา     
การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงานการวิเคราะห์  ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้
น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆมาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์
ทับซ้อนของส านักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้      
จะช่วยให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น         
สามารถก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังบรรลุ
เป้าหมายตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) อีกด้วย 
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

๒. เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

๔. เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๒ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์โอกาสที่ จะเกิดผลกระทบ ของ

ความเสี่ยง เพ่ือประเมินโอกาส และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และด าเนินการ วิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง 
โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการ ประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง 
โดยก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากข้อมูลเป็นเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือ จ านวนเงินได้ 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

ระดับ โอกาส ค าอิิบาย 
๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก 
๒ น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง 
๔ มาก มีโอกาสเกิดขึ้นมาก 
๕ มากที่สุด มีโอกาสเกิดขึ้นมากท่ีสุด 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อบุคลากร 
ระดับ ความรุนแรง ค าอิิบาย 

๑ น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน 
๒ น้อย ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
๓ ปานกลาง บรรยากาศการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม 
๔ สูง ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง 
๕ สูงมาก ลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย พิจารณาจาก
ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรง ของผลกระทบ (Impact) ของ
ความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้ 
ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน เขตสี มาตรการควบคุม 
ระดับความเสี่ยงต่ า ๑ – ๓ คะแนน เขียว ยอมรับความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยงปานกลาง ๔ – ๙ คะแนน เหลือง ยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการควบคุม 
ระดับความเสี่ยงสูง 
 

๑๐ – ๑๖ คะแนน ส้ม ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง  
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ระดับความเสี่ยงสูงมาก 
 

๑๗ – ๒๕ 
คะแนน 
 

แดง 
 

ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง หรือ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยการ หยุด ยกเลิก
เปลี่ยนแปลงกิจกรรม 
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๕ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 
๔ ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 
๓ ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 
๒ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 
๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

๒.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
โรงพยาบาลหนองวัวซอ ได้ศึกษาถึงปัญหา และแนวโน้ม โอกาสในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ที่พบว่ามี
ความความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้            

๑. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ       ๒. การใช้รถยนต์ของทางราชการ  
 

๒.๓ ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment Plan for Conflict of Interest) 

ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ 
การประเมินความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
(๑) จัดซ้ือจัดจ้าง 
และ การจัดหาพัสดุ 

การจัด ซ้ือจัดจ้ าง ไม่ เป็นไปตาม
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง หรือมีการจัดหา
พัสดุท่ีไม่เป็นไปตามข้อ ก าหนดมา
ทดแทน 

เพื่อให้การจัดซ้ือจัดจ้าง และการ
จัดหาพัสดุ ให้เป็นไปตามประกาศ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์  วิธีปฏิบัติ 
และด าเนินการตามเกณฑ์การ
ประ เ มิ น คุณธ ร รมแล ะควา ม
โปร่ง ใสในการด า เนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(Integrity  
and  Transparency 
Assessment : ITA) 

๔ ๔ ๑๖ ๑ 

(๒) การใช้รถราชการ ๑.  ใช้ รถราชการไม่ถู กต้องตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม 
๒. ผู้ใช้รถราชการละเลยการ ปฏิบัติ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
๓. เก็บรักษาซ่อมบ ารุงรถส่วนกลาง
และรถรับรอง ไม่เป็นไปตามระเบียบ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บ 
รักษา  การซ่อมบ ารุง รถส่วนกลาง
และรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ 

เพื่อให้การใช้รถราชการเป็นไป
ตามระเบียบท่ี เกี่ ยวข้องและ
ป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

๔ ๓ ๑๒ ๒ 
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๒.๔ การจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
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๕      
๔    (๑)  
๓          (๒)  
๒      
๑      

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

จากการจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและ จัดล าดับ
ความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปวิเคราะห์ความเสี่ยง  และจัดล าดับ
ความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 

(๑) จัดซื้อจัดจ้าง และ การจัดหาพัสดุ ล าดับ ๑ (ระดับความเสี่ยงสูง = ๑๖ คะแนน) 
(๒) การใช้รถยนต์ของทางราชการ ล าดับ ๒ (ระดับความเสี่ยงสูง = ๑๒ คะแนน) 
 ๒.๕ สรุปภาพรวมของผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จากผลการวิเคราะห์ ความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ ทับซ้อน ของโรงพยาบาล
หนองวัวซอ โดยจัดล าดับความส าคัญดังนี้ 

ล าดับที่ ๑ การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาวัสดุ อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง  
     (ระดับความเสี่ยงสูง = ๑๖ คะแนน) มีความส าคัญที่ควรต้องรีบแก้ไข โดยศึกษาปัญหาที่
เกี่ยวข้องพบว่า บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติ ไม่ทราบหรือยังขาดการศึกษาระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องแบบ
สม่ าเสมอ รวมถึงขาดการพัฒนาทักษะที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน  หรือในสายอาชีพ 

ล าดับที่ ๒ การใช้รถยนต์ของทางราชการ   อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง  
     (ระดับความเสี่ยงสูง = ๑๒ คะแนน) มีความส าคัญที่ควรต้องรีบแก้ไข เพ่ือให้การใช้รถ
ราชการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๓ 
ผลการจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

๓.๑ ประโยชน์ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑. บุคลากรเกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระบบงานหรือ การปฏิบัติงาน โดย ไม่

ตั้งใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระบบงานหรือการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องยิ่งขึ้น 
๒. หน่วยงานที่พบปัญหาความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้มีการปรับปรุงแก้ไข หรือมีการ

ก าหนดมาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในหน่วยงาน 
๓. เป็นฐานข้อมูลและองค์ความรู้ส าหรับการบริหาร และการปฏิบัติงานเพ่ือลดปัญหา การทุจริต

คอร์รัปชั่น และเพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน มีประสิทธิภาพ และมุ่งสู่องค์กร
ปลอดจากการทุจริต 
๓.๒ ปัญหาและอุปสรรคของการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. การวิเคราะห์ปัญหายังไม่คลอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท าให้  บางกิจกรรม ยังมี
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ภายใต้กิจกรรม 

๒. การพบปัญหาความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ยังใช้ระยะเวลาในการด าเนิน การปรับปรุง
แก้ไขท่ีล่าช้า ท าให้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ยังคงมีการปฏิบัติงานตามแบบวิธีเดิม 

๓. หน่วยงานไม่ให้ความส าคัญ หรือยังมองไม่เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นที่จะส่งผลต่อบุคลากร หรือองค์กร 
จึงเกิดการเพิกเฉย หรือไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้อง 
๓.๓ แนวทางปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. เร่งด าเนินการจัดอบรมหรือสัมมนา เพ่ือให้บุคลากรทราบและ ตระหนักถึง หลักเกณฑ์การจัดซื้อ   
จัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือบทลงโทษหากพบผู้กระท าการฝ่าฝืน        
เพ่ือป้องกันความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการหาช่องทางเพ่ือกระท าการทุจริต 

๒. น าประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงมา ปรับปรุงแก้ไข
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของโรงพยาบาลหนองวัวซอ โดยเพ่ิมเติมข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ และวิธีการ เบิกจ่ายค่าตอบแทน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ    ของคู่มือ และ
ครอบคลุมเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องมากขึ้น 

๓. ก าหนดให้มีมาตรการหลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติ ที่ เกี่ยวข้องชัดเจนเพ่ิมมากขึ้น                 
ในรายละเอียดการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ รวมถึงบรรจุให้เป็นหัวข้อในการก าหนด มาตรฐานความโปร่งใส     
ในการด าเนินงาน ของโรงพยาบาลหนองวัวซอ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพขององค์กร ในด้านความโปร่งใส และปลอด
จากการทุจริต 
 

รายช่ือคณะท างานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
๑ .นายปกรณ์  จารักษ ์       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ     ประธานคณะท างาน 
๒. นางสาวปฏิญา  ปุระเทพ      นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  คณะท างาน  
๓. นางเบญจมาศ  ช านาญไพร      เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส           คณะท างาน 
๔. นายกรุง  เย็นวัฒนา       นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ          เลขานุการคณะท างาน 



สรุปรายงานการประชุม 
เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

โรงพยาบาลหนองวัวซอ  
ครั้งที่ 1 / 2565  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 

 ณ  ห้องประชุมภูผาแดง  โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑3.๓๐ น.                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ  

1.1 เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ใน 
เรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการ  แสวงหาประโยชน์
ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจ ซึ่งเกี่ยวกับต าแหน่งหน้าที่ไป
แทรกแซงเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเป็นไปตาม  นโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการก าหนด
มาตรการป้องกันการปราบปรามทุจริต คือ การปลูกจิตส านึก การป้องกัน การปราบปรามและการสร้าง
เครือข่ายมุ่งเน้นการป้องกัน การทุจริตผ่านกระบวรการ จึงมีการวิเคราะห์ ความเสี่ยง ในด้านการปฏิบัติงาน 
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร ที่อาจเกิดผลประโยชน์  

1.2 เรื่อง การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็น
การ แสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจ เรื่องการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการ  แสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคล
โดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจ ซึ่งเกี่ยวกับต าแหน่ง หน้าที่ไปแทรกแซง เพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเป็นไปตาม นโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการ ก าหนดมาตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต คือ การปลูกจิตสานึก การป้องกัน การปราบปรามและการ สร้างเครือข่ายมุ่งเน้น
การ ป้องกันการทุจริต ในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ การ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน (ITA) เป็น
แนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎระเบียบของ ทางราชการ ด ารงตนด้วยความเที่ยงธรรม คงไว้ซึ่ง 
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็น ข้าราชการ ไม่ใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
ส าหรับตนเอง หรือผู้อื่น 

ระเบียบวาระท่ี 2 มาตรการส าคัญท่ีขอเน้นย้ าเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. มาตรการความสี่ยงของการใช้รถราชการ  
2. มาตรการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการการจัดหาพัสดุ  
3. มาตรการการเบิกค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ความเสี่ยงของการเบิกจ่ายเงินค่า

เดินทางไปราชการ  

 



ระเบียบวาระท่ี 3   การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลหนองวัวซอ 

สถานการณ์และสภาพปัญหา การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น ประเภทหนึ่ง เพราะเป็น
การแสวงหา ประโยชน์ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่ง
หน้าที่ไป แทรกแซง การใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐจนท าให้เกิดการละทิ้ง คุณธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ สาธารณะขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรมท าให้ส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ ของส่วนรวมและท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงานสถาบันและสังคมต้อง 
สูญเสียไป โดย ผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการความ
เป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม 
ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด จากผู้ประกอบการ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง  

ส าหรับโรงพยาบาลหนองวัวซอ ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน จากข้อมูลสถิตทิี่ เก็บรวบรวมโดยกลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศ  

สรุปภาพรวมของผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จากผลการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ของ
โรงพยาบาลหนองวัวซอ โดยจัดล าดับความส าคัญ ดังนี้ 

ล าดับที่ ๑ การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาวัสดุ อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง  
     (ระดับความเสี่ยงสูง = ๑๖ คะแนน) มีความส าคัญที่ควรต้องรีบแก้ไข โดยศึกษาปัญหาที่
เกี่ยวข้องพบว่า บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติ ไม่ทราบหรือยังขาดการศึกษาระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องแบบ
สม่ าเสมอ รวมถึงขาดการพัฒนาทักษะที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน  หรือในสายอาชีพ 

ล าดับที่ ๒ การใช้รถยนต์ของทางราชการ   อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง  
     (ระดับความเสี่ยงสูง = ๑๒ คะแนน) มีความส าคัญที่ควรต้องรีบแก้ไข เพ่ือให้การใช้รถ
ราชการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

แนวทางปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑. เร่งด าเนินการจัดอบรมหรือสัมมนา เพื่อให้บุคลากรทราบและ ตระหนักถึง หลักเกณฑ์การ

จัดซื้อ จัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือบทลงโทษหากพบผู้กระท าการฝ่าฝืน        
เพ่ือป้องกันความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการหาช่องทางเพ่ือกระท าการทุจริต 

๒. น าประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงมา 
ปรับปรุงแก้ไขคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของโรงพยาบาลหนองวัวซอ โดย
เพ่ิมเติมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ และวิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของคู่มือ 
และครอบคลุมเนื้อหาที่เก่ียวข้องมากขึ้น 
 
 
 



๓. ก าหนดให้มีมาตรการหลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องชัดเจนเพ่ิมมากขึ้น                 
ในรายละเอียดการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ รวมถึงบรรจุให้เป็นหัวข้อในการก าหนด มาตรฐานความโปร่งใส     
ในการด าเนินงาน ของโรงพยาบาลหนองวัวซอ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพขององค์กร ในด้านความโปร่งใส และปลอด
จากการทุจริต 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ  - ไม่ม ี- 

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.  

 
 
 

(นางศุภากาญจน์  อุปโคตร) 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

  
 
 
 
 

 
  (นางสาวปฏิญา  ปุระเทพ) 

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

   

 
(นายปกรณ์  จารักษ์) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
ผู้เห็นชอบรายงานการประชุม 

           

 

                               
 
 

                                              
                                
 

 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนวยงาน :   โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
 

วัน/เดือน/ป :  18  กุมภาพันธ์  ๒๕๖5 
 

หัวข้อ : MOIT 18 : หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจ าปีของหน่วยงาน     
 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
- บันทึกข้อความแสดงหลักฐานการจัดประชุมเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
- สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพ่ือทราบ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล 

 

Link ภายนอก : http://www.nwshospital.com/2018/announce.php 
 

หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...... 
  
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
ศุภากาญจน์  อุปโคตร 

(นางศุภากาญจน์  อุปโคตร) 
เจ้าพนังกานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

วันที่  18  กุมภาพันธ์  ๒๕๖5 
 

 

ผู้อนุมัติรับรอง 
ปกรณ์ จารักษ์ 

(นายปกรณ์  จารักษ์) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
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ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
ศุภชัย  รินน้อย 

(นายศุภชัย  รินน้อย) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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