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คํานํา 
 

  โรงพยาบาลสบปราบ จังหวัดลําปาง ไดดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ี

อาจเกิดผลประโยชนทับซอนโดยวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน ทับซอนตาม

หลักของการควบคุมภายในองคกร ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 

2013) ซ่ึงมาตรฐาน COSO เปนมาตรฐานท่ีไดรับการยอมรับมาตั้งแตเริ่มออกประกาศใชเม่ือ   ป ค.ศ.1992 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพ่ิมเติมเรื่องการสอดสองการเฝาระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในองคกร และนําไป

กําหนดมาตรการสําคัญเรงดวนเชิงรุกในการปองกันการทุจริต การบริหารงานท่ีโปรงใส ตรวจสอบได และการ

แกปญหาการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีเปนปญหาสําคัญและพบบอย เพ่ือบรรลุเปาหมายตามนโยบายสําคัญ

เรงดวนหรือภารกิจท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda Based) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงพยาบาลสบ

ปราบ จังหวัดลําปาง 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

หลักการและเหตุผล 
 

  การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหา

ผลประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ีไปแทรกแซง 

การใชดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาท่ีรัฐ จนทําใหเกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี

สาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลางและความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของ

สวนรวม และทําใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชนท่ี

สูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคา

อ่ืนๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตามทามกลางผูท่ีจงใจกระทํา

ความผิด ยังพบผูกระทําความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูดังกลาวอีก เปนจํานวนมาก จนนําไปสูการถูก

กลาวหาเรียนรองเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวาง

ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict of interest : COI)เปนประเด็นปญหาทางการบริหาร

ภาครัฐในปจจุบันท่ีเปนบอเกิดของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในระดับท่ีรุนแรงข้ึน และยังสะทอนปญหาการ

ขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ อีกดวย 

  โรงพยาบาลสบปราบ ไดดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด

ผลประโยชนทับซอน โดยวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนตามมาตรฐาน 

COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread Way Commission ) เปนกรอบการ

วิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน การวิเคราะหความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความ

เสี่ยงท่ีเปนระบบในการบริหารปจจัยควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทําใหเกิดความ

เสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน  หมายถึง สภาวการณ หรือขอเท็จจริงท่ีบุคคลไมวาจะ

เปนนักการเมือง ขาราชการ พนักงานบริษัท หรือผูบริหารซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ ปฏิบัติหนาท่ีใน

ตําแหนงหนาท่ีท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวม ซ่ึงการกระทํานั้นอาจจะเกิดข้ึน

อยางรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนา  และไมเจตนา  และมีรูปแบบท่ีหลากหลายไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือ

ทรัพยสินเทานั้น  แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได  อาทิ การแตงตั้งพรรคพวกเขา

ไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ ท้ังในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัดหรือการท่ีบุคคลผูมีอํานาจ

หนาท่ีตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชน จากทางราชการโดย

มิชอบ สงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลัก ผลเสียจึงเกิด

ข้ึนกับประเทศชาต ิการกระทําแบบนี้เปนการกระทําท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
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  การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะหความ

เสี่ยงท่ีเปนระบบในการบริหารปจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทําใหเกิด

ความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและ

ผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต  กลาวคือ ยิ่งมีสถานการณหรือ

สภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมมากเทาใด ก็ยิ่งมีโอกาสกอใหเกิดหรือ

นําไปสูการทุจริตมากเทานั้น 

สามารถจําแนกความเส่ียงออกเปน 4 ลักษณะ ดังนี้ 

1. ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเปาหมายและ

พันธกิจในภาพรวมท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกท่ีสงผลตอกลยุทธท่ีกําหนด

ไวและปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสม รวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบายเปาหมายกลยุทธ 

โครงสรางองคกร ภาวการณแขงขัน ทรัพยากรและสภาพแวดลอม อันสงผลกระทบตอวัตถุประสงคหรือเปาหมาย

ขององคกร  

2. ความเส่ียงดานการดําเนินงาน (Operational Risk : O) เก่ียวของกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององคกร/

กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูล สงผลตอประสิทธิภาพประสิทธิผล

ในการดําเนินโครงการ 

3. ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk : F )เปนความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณและ

การเงิน เชน การบริหารการเงินท่ีไมถูกตอง ทําใหขาดประสิทธิภาพ และไมทันตอสถานการณ หรือเปนความเสี่ยง

ท่ีเก่ียวของกับการเงินขององคกร เชน การประมาณการงบประมาณไมเพียงพอ และไมสอดคลองกับข้ันตอนการ

ดําเนินการ เปนตน เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูล การวิเคราะห การวางแผน การควบคุม และการจัดทํารายงาน

เพ่ือนํามาใชในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกลาว 

4. ความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C ) เก่ียวของกับการ

ปฏิบตัิตามกฎระเบียบตางๆ โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยง เนื่องจากความไมชัดเจน ความไมทันสมัย

หรือความไมครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญา การรางสัญญาท่ีไม

ครอบคลุมการดําเนินงาน 

การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในดานตางๆ มาดําเนินการ

วิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 

2013) และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข การวิเคราะห

ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนนี้ จะชวยใหโรงพยาบาลสบปราบทราบถึงความเสี่ยงดานผลประโยชนทับ

ซอนท่ีเกิดข้ึน  สามารถกําหนดมาตรการสําคัญเรงดวนเชิงรุกในการปองกันการทุจริต การบริหารงานท่ีโปรงใส  

ตรวจสอบได  และการแกไขปญหาการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนปญหาสําคัญและพบบอย นอกจากนี้

ยังบรรลุเปาหมายตามนโยบายสําคัญเรงดวน  หรือภารกิจท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda Based) อีกดวย 
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วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสราง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิดความคิด

แยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

2. เพ่ือแสดงความมุงม่ันในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

3. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ีรัฐ ไมใหเกิดการแสวงหา

ผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย ใหยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม เปน

แบบอยางท่ีดียืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม ถูกกฎหมาย โปรงใส และตรวจสอบได  

4. เพ่ือสรางความเชื่อม่ันศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสียและ

ประชาชน 
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บทที่ 2 

การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

 

2.1 การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
 

  การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบของ
ความเสี่ยงตางๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะหและจัดลําดับความ
เสี่ยง โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยง ดานผลประโยชนทับซอน 
ไดแก โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความ
เสี่ยง ท้ังนี้ กําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณนา ท่ีไมสามารถระบุเปนตัวเลขหรือ
จํานวนท่ีชัดเจนได 
 

เกณฑระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (likelihood) เชิงคุณภาพ 
 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเปนประจํา 
4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบอยครั้ง 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 

2 นอย มีโอกาสเกิดข้ึนนอยครั้ง 

1 นอยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 
 

เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)เชิงคุณภาพ ท่ีสงผลกระทบดานการดําเนินงาน 

(บุคลากร) 
 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง 

3 ปานกลาง สรางบรรยากาศในการทํางานท่ีไมเหมาะสม 

2 นอย สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง 

1 นอยมาก สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 

 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาผล
คูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ
ความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) กําหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังนี้ 
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

ลําดับ ระดับความเส่ียง ชวงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก(Extreme Risk : E) 15 – 25 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9 – 14คะแนน 

3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4 – 8คะแนน 

4 ความเสี่ยงระดับต่ํา (Low Risk : L) 1 – 3คะแนน 
 

ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ท่ีไดจากการพิจารณาจัด
ระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (likelihood) และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 
 

 
 

 

ซ่ึงจัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงความเปน Risk Profile แบงพ้ืนท่ีเปน 4 สวน (4 Quadrant) ใชเกณฑ
ในการจัดแบงดังนี้ 
 

ระดับความเส่ียง คะแนนระดับความเส่ียง มาตรการกําหนด แสดงสีสัญลักษณ 
ต่ํา (Low Risk : L) 1 – 3คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 
ปานกลาง (Moderate 
Risk : M) 

4 – 8คะแนน ยอมรั บ คว าม เ สี่ ย ง  แต มี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง 

สีเหลือง 

เสี่ยงสูง (High Risk : H) 9 – 14คะแนน มีมาตรลดความเสี่ยง สีสม 
เสี่ ยงสู งมาก(Extreme 
Risk : E) 

15 – 25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซํ้า 
หรือถายโอนความเสี่ยง 

สีแดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ X ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ 

     (likelihoodX Impact) 
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ตารางระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 

 

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 

 

 

การควบคุมภายใน COSO 2013 มีข้ันตอนท่ีสําคัญ ดังนี้ 
1. สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment) 
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
3. กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
4. ขอมูลและการติดตอสื่อสาร (Information and Communication) 
5. การติดตาม (Monitoring) 
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2.2 การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
โรงพยาบาลสบปราบ 
 เม่ือพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีเหตุการณ (likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต
ละปจจัยเสี่ยงแลวนําผลท่ีไดพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความ
เสี่ยงตอกิจกรรม หรือ ภารกิจของหนวยงานวากอใหเกิดระดับความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซ่ึงจะทํา
ใหทราบวามีความเสี่ยงใด เปนความเสี่ยงสูงสุดท่ีจะตองบริหารจัดการกอน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึง
กําหนดความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน จํานวน 3 ประเด็นหลัก ท่ีพบการกระทําผิดวินัยขาราชการพล
เรือนท่ีไดจากการรองเรียน กลาวโทษ ประกอบดวย (1) ละท้ิง ทอดท้ิงหนาท่ีราชการ (2) เบียดบังเงินหรือ
ทรัพยสินของทางราชการไปเปนของตนเองโดยทุจริต (3) การเบิกคาตอบแทนเกินสิทธิ์ท่ีควรจะไดรับ ซ่ึงท้ัง 3 
ประเด็น ต้ังแต ปงบประมาณ พ.ศ.2559 ถึง ปงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงพยาบาลสบปราบไมปรากฏมี
ขาราชการพลเรือนถูกรองเรียนและกลาวโทษใน 3 ประเด็นดังกลาว 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนการกระทําผิดฐานไมปฏิบัติหนาท่ีราชการตามกฎหมาย/ระเบียบ 
 

ปงบประมาณ ละท้ิง ทอดท้ิงหนาท่ีราชการ เบียดบังเ งินหรือทรัพย สิน
ของทางราชการไปเปนของ
ตนเองโดยทุจริต 

การเบิกคาตอบแทนเกินสิทธิ์
ท่ีควรจะไดรับ 

2559 0 0 0 

2560 0 0 0 

2561 0 0 0 

2562 0 0 0 

2563 0 0 0 

2564 0 0 0 

2565 0 0 0 

รวม 0 0 0 
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ตาราง ท่ี 2 วิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน โรงพยาบาลสบปราบ  
 (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
 

ประเด็น
ความเส่ียง 

ปจจัยเส่ียง วัตถุประสงค การประเมินความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ

ความเส่ียง 
ลําดับ

ความเส่ียง 
ละท้ิง 
ทอดท้ิง
หนาท่ี
ราชการ 

-ขาดราชการโดยไม
มีการลาตาม
ระเบียบของทาง
ราชการ 
-มาสาย กลับกอน
เวลาราชการ 

-เพ่ือใหเจาหนาท่ี
อุทิศเวลาของตน
ใหแกทางราชการ 
ไมขาดราชการหรือ
ละท้ิงหนาท่ีราชการ 

5 5 25 
(สูงมาก) 

1 

เบียดบังเงิน
หรือ
ทรัพยสิน
ของทาง
ราชการไป
เปนของ
ตนเองโดย
ทุจริต 

-เจาหนาท่ีผูมีหนาท่ี
ทํา จัดการหรือ
รักษาทรัพยของ
ทางราชการเบียด
บังทรัพยสินเปน
ของตนเองโดย
ทุจริต 

-เพ่ือปองกันไมให
เจาหนาทีกระทํา
การทุจริตโดยอาศัย
โอกาสท่ีตนมีอํานาจ
หนาท่ีเบียดบัง
ทรัพยสินของทาง
ราชการ 

4 4 16 
(สูงมาก) 

1 

การเบิก
คาตอบแทน
เกินสิทธิ์ท่ี
ควรจะ
ไดรับ 

-จายคาตอบแทนให
เจาหนาท่ีเกินสิทธิ์ท่ี
จะไดรับโดยไม
เปนไปตามระเบียบ
ของทางราชการ 

-เพ่ือใหการเบิก
คาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและใน
วันหยุดราชการและ
คาตอบแทนอ่ืนๆ 
ถูกตองตามระเบียบ
ทางราชการ 

4 4 16 
(สูงมาก) 

1 
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ตารางระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ท่ีไดรับจากการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญ

ของความเสี่ยงผลประโยชนทับซอน สามารถสรุปวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงดาน

ผลประโยชนทับซอนตามตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 การวิเคราะหความเส่ียงและจัดลําดับความสําคัญของความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 

ผลการวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน จัดลําดับความสําคัญของความเส่ียง 
ละท้ิง ทอดท้ิงหนาท่ีราชการ ลําดับท่ี 1 (สูงมาก = 25 คะแนน) 
เบียดบังเงินหรือทรัพยสินของทางราชการไปเปนของ
ตนเองโดยทุจริต 

ลําดับท่ี 2 (สูงมาก = 16 คะแนน) 

การเบิกคาตอบแทนเกินสิทธิ์ท่ีควรจะไดรับ ลําดับท่ี 2 (สูงมาก = 16 คะแนน) 
 

  จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงดาน
ผลประโยชนทับซอนโรงพยาบาลสบปราบ ผลปรากฏวามีความเสี่ยงอันดับท่ี 1 คือเรื่องละท้ิง ทอดท้ิงหนาท่ี
ราชการ อันดับท่ี 2 คือ เบียดบังเงินหรือทรัพยสินของทางราชการไปเปนของตนเองโดยทุจริต อันดับท่ี 3 คือ การ
เบิกคาตอบแทนเกินสิทธิ์ท่ีควรจะไดรับ จึงไดนําผลความเสี่ยงมากําหนดมาตรการ วิธีการเพ่ือควบคุมปองกันหรือ
ลดความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน โดยออกประกาศโรงพยาบาลสบปราบเพ่ือปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ใหกับหนวยงานในสังกัดทุกแหงไดแก สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุกแหง 
ถือปฏิบัติอยางเครงครัดดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 5 10 15 20 25 
(1) 

4 4 8 12 16 
(2และ3) 

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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ความเสี่ยงท่ียอมรับไมได ความเสี่ยงท่ียอมรับได 

ความเสี่ยงที่ยอมรับ

 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

ความเสี่ยงที่ยอมรับ
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2.3 มาตรการ แนวทาง เพ่ือปรับปรุงข้ันตอนในการปองกันผลประโยชนทับซอน ป2565 
 มาตรการ แนวทาง แผนปองกันการเกิดประโยชนทับซอนและคูมือปองกันผลประโยชนทับซอน
โรงพยาบาลสบปราบ เพ่ือใหเปนไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) โดยไดมีการกําหนดแนวทางมาตรการเพ่ือ
ปรับปรุงข้ันตอนและไดประกาศใหหนวยงานปฏิบัติ ดังนี้ 
 1.ดัชนีความโปรงใส 
 (1) การใหเปดเผยและเขาถึงขอมูล 
  1.1 มีการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจําปงบประมาณท่ีผานมาและนําผลการวิเคราะห
มาใชในการปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจางและทําแผนจัดซ้ือจัดจางในปปจจุบัน 
  1.2 การเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจาง บน website ของหนวยงาน 
   - ใหมีการประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางภายในระยะเวลา30 วันทําการ
หลังจากวันท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ โดยมีการเผยแพรขอมูลอยางเปนระบบโดยมีองคประกอบ คือ           
1.ชื่อโครงการ 2.งบประมาณ 3.ผูซ้ือซอง 4.ผูยื่นซอง 5.ผูไดรับการคัดเลือก 
   - ใหมีการประกาศเผยแพรการจัดซ้ือจัดจางแตละโครงการลวงหนาไมนอยกวา
ระยะเวลาตามท่ีกฎหมายกําหนด 
   - ใหมีการประกาศเผยแพรหลักเกณฑในการพิจารณาการคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซ้ือ
จัดจางแตละโครงการ 
   - ใหมีการประกาศเผยแพรวิธีการคํานวณราคากลางแตละโครงการ 
   - ใหมีการเผยแพรรายชื่อผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจัดซ้ือจัดจางแตละโครงการ 
   - ใหมีการประกาศเผยแพรการจัดซ้ือจัดจางแตละโครงการพรอมระบุวิธีการจัดซ้ือจัด
จางและเหตุผลท่ีใชในการตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจาง 
 (2)การให เปดเผยและการเขาถึงหนวยงาน 
  ใหทุกหนวยงานใหและเปดเผยขอมูล บทบาทภารกิจ ของหนวยงาน โดยเปดโอกาสใหผูมีสวนได
สวนเสียเขาถึงขอมูลของหนวยงานไดหลากหลายชองทางและขอมูลนั้นตองมีความถูกตอง ครบถวนเปนปจจุบัน 
และเผยแพรอยางตรงไปตรงมาไมมีการบิดเบือนขอมูล ดังนี้ 
   - มีหนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการของหนวยงาน 
   - มีสื่อประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทอํานาจหนาท่ีของหนวยงานและแสดงขอมูลผลการ
ดําเนินงานตามบทบาทภารกิจท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซดของหนวยงานหรือสื่ออ่ืนๆ 
   - มีระบบการใหขอมูลการดําเนินงานของหนวยงาน ผานหมายเลขโทรศัพทเฉพาะหรือ
ระบบ call center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจาหนาท่ีใหบริการขอมูล 
   - หนวยงานมีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับผลการดําเนินงานของหนวยงานอยางชัดเจน 
ถูกตอง ครบถวน สมบูรณและปรับปรุงขอมูลเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยเจาหนาท่ีของหนวยงานปฏิบัติงานดวย
ความโปรงใส ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล 
 (3)การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 
  3.1การมีสวนรวมในการดําเนินการ 
     - เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นจัดทําและ
ดําเนินการ เก่ียวกับแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหนวยงาน 
   - เปดโอกาสใหประชาชน ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย แสดงความคิดเห็นตอการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีหรือการดําเนินงานของหนวยงานและติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงาน 
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  3.2การจัดการเรื่องรองเรียน 
   - มีการกําหนดชองทางการรองเรียนและข้ันตอน/กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนมี
การกําหนดหนวยงานหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนและกระบวนการรับเรื่องรองเรียนและชองทางการ
รับเรื่องรองเรียนและประชาสัมพันธการรับเรื่องรองเรียนใหประชาชนไดทราบอยางชัดเจน 
   - มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนใหผู
รองเรียนทราบ พรอมท้ังมีการรายงานสรุปผลการดําเนินการรองเรียนและปญหาอุปสรรคแนวทางการแกไขและ
เผยแพรใหสาธารณชนทราบชัดเจน 
 2.ดัชนีความพรอมรับผิด 
  (1) ความพรอมรับผิดในการปฏิบัติงาน 
   -สงเสริม กํากับ ติดตาม สรางระบบคุณธรรมเพ่ือใหเจาหนาท่ีของหนวยงานปฏิบัติงาน
ดวยความเต็มใจ กระตือรือรน เต็มความสามารถโดยมุงผลสําเร็จของงานใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหนาท่ีความรับผิดชอบมากกวาทําธุระสวนตัวในเวลาปฏิบัติงานและมีสวนรวมในความรับผิดชอบเม่ือ
หนวยงานเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน 
   -หนวยงานมีมาตรการท่ีเหมาะสมในการจัดการกับเจาหนาท่ีท่ีไมมีความรับผิดชอบตอ
การปฏิบัติงานตามภารกิจหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  (2)ความพรอมรับผิดชอบในการบริหารงาน 
   -ผูบริหารของหนวยงานพรอมท่ีจะแสดงความรับผิดชอบหากงานนั้นสงผลกระทบและ
เกิดความเสียหายตอสังคมโดยรวม 
  (3)เจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน 
   - ผูบริหารของหนวยงานมีการแสดงเจตจํานงวาจะบริหารดวยความซ่ือสัตยสุจริตตอ
เจาหนาท่ีในหนวยงาน 
   - ผูบริหารกําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนา
หนวยงานใหมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐในแตละดาน 
    ก. ดานความโปรงใส 
    ข. ดานความพรอมรับผิด 
    ค. ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
    ง. ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร 
    จ. ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน 

ฉ. ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน 
-ผูบริหารของหนวยงานไดแสดงเจตจํานงสุจริตท่ีแนวแนวาจะมุงม่ันในการบริหารงาน

ดวยความซ่ือสัตยสุจริต 
-ผูบริหารของหนวยงานมีการสนับสนุนงบประมาณหรือดําเนินการเพ่ือใหเกิดความ

ซ่ือสัตยสุจริตมากข้ึนในหนวยงาน 
-ผูบริหารของหนวยงานมีภาพลักษณท่ียึดม่ันในความซ่ือสัตยสุจริตในการบริหารงาน 

 3.ดัชนีปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
  (1) การรับสินบน 
   - หามมิใหเจาหนาท่ีของหนวยงานรับสิ่งของ อํานวยความสะดวก ความบันเทิง หรือ
สิทธิหรือประโยชนอ่ืนใด จากผูตองการความสัมพันธท่ีดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต 
   - หามมิใหเจาหนาท่ีของหนวยงานมีการเรียกรับเงินหรือประโยชนจากผูอ่ืน 
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  (2) การใชตําแหนงหนาท่ีในการเอ้ือประโยชน 
   - หามเจาหนาท่ีใชอํานาจหนาท่ีเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง 
   - หามเจาหนาท่ีมีสวนไดสวนเสียในสัญญาหรือสัมปทานใดๆของหนวยงาน 
  (3)ความปลอดจากทุจริตเชิงนโยบาย 
   - หามมิใหผูบริหารมีความเก่ียวของเชิงอุปถัมภหรือมีผลประโยชนกับคูสัญญาโครงการ
หรือสัมปทานใดๆท่ีทํากับหนวยงาน 
   - หามมิใหผูบริหาร กําหนดนโยบาย/ทิศทาง/การดําเนินการ/การอนุมัติตางๆหรือทํา
การแทรกแซง การดําเนินงานของหนวยงานเพ่ือกอใหเกิดประโยชนแกตนเองหรือกลุมใดกลุมหนึ่ง 
 (4)ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร 
  (1) การสรางวัฒนธรรมสุจริตในหนวยงาน 
   1.1 การสืบทอดวัฒนธรรมและใหมีการถายทอดพฤติกรรมในการทํางานท่ีดีมีคุณธรรม
และซ่ือสัตยสุจริตใหแกกันอยูเสมอ 
   1.2 การไมทนตอการทุจริต ไมเพิกเฉยและพรอมท่ีจะดําเนินการเพ่ือใหเกิดการ
ตรวจสอบในการทุจริตหากเกิดข้ึนในหนวยงาน 
   1.3 กดดันทางสังคมตอผูท่ีกระทําการทุจริตใหเกิดการอายและเกรงกลัวท่ีจะทุจริต 
  (2) การปองกันผลประโยชนทับซอน 
   - มีการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
   - มีการจัดทําคูมือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

- มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรูภายในหนวยงานเพ่ือใหความรูเรื่อง
การปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ี 

- มีการปรับปรุงข้ันตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือปองกันผลประโยชน
ทับซอน 

(3) การปองกันและปราบปรามการทุจริต 
3.1 มีแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

- มีการวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การทุจริตของหนวยงานในปงบประมาณท่ีผานมาเพ่ือนํามาปรับแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในปงบประมาณปจจุบัน 

- มีผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในปงบประมาณปจจุบัน ท่ีนําไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมและยับยั้งการทุจริตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3.2 การตรวจถวงดุลภายในหนวยงาน 
- มีการรวมกลุมของเจาหนาท่ีในหนวยงานเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใส โดยมี

กิจกกรมท่ีแสดงถึงความพยามยามท่ีจะปรับปรุงการบริหารงานท่ีมีความโปรงใสยิ่งข้ึน 
         - หนวยงานตรวจสอบภายในมีการดําเนินงานอยางอิสระไมถูกแทรกแซงจาก

ผูบริหารหรือผูมีอํานาจ 
- หนวยงานตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบยับยั้งหรือปองกันการทุจริตได

อยางมีประสิทธิภาพ 
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5.ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน 
(1) มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 

1.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
- มีคูมือหรือมาตรฐานปฏิบัติตามภารกิจหลัก 
- มีการรายงานผลปฏิบัติตามภารกิจหลัก 
- เจาหนาท่ีของหนวยงานมีการปฏิบัติตามระเบียบข้ันตอนอยางเครงครัด เปน

มาตรฐานและยึดหลักความถูกตอง 
1.2 ความเปนธรรมในการบริหารงาน 

มีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและระยะเวลาในการ
ดําเนินการใหผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน 

- มีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนหนาท่ีตาม
ภารกิจหลัก 

- เจาหนาท่ีของหนวยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเปนธรรม เทาเทียม ไม
เลือกปฏิบัติ 

(2) คุณธรรมในการบริหารงาน 
2.1การบริหารบุคคล 

-กระบวนการคัดเลือก บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย เลื่อนระดับ การพิจารณาความดี
ความชอบหรือการใหสิทธิประโยชนตางๆในหนวยงาน ไมมีการยึดโยงกับระบบอุปถัมภ เสนสายหรือผลประโยชน
อ่ืนๆแอบแฝง 

-หนวยงานมีระบบการธํารงรักษาความดี คนเกงและเสริมสรางแรงจูงใจใหกับ
เจาหนาท่ีในหนวยปฏิบัติงานใหกับหนวยงานดวยความจงรักภักดี 

-หนวยงานมีระบบการพัฒนาบุคลากร การคัดเลือกผูเขารับการอบรม การ
สัมมนา การศึกษาดูงาน การใหทุนการศึกษา อยางโปรงใส เปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ 

2.2 การบริหารงบประมาณ 
 - มีระบบใชจายงบประมาณอยางโปรงใสและตรวจสอบได 
 - ไมมีการรายงานการใชเงินท่ีเปนเท็จ เชน คาลวงเวลา คาเดินทาง คาวัสดุ

และอุปกรณตางๆ 
   - หนวยงานใชจายเงินงบประมาณตามความจําเปนและเกิดความคุมคาสูงสุด 
(3)คุณธรรมในการมอบหมายงาน 

 - ผูบริหารและหัวหนางานไมมีพฤติกรรมสั่งงานในเรื่องท่ีเก่ียวกับธุระสวนตัว 
 - ผูบริหารและหัวหนางานมีการมอบหมายงานตอผูใตบังคับบัญชาอยางเปน

ธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และมีการอธิบายรายละเอียดของงาน กําหนดเปาหมาย ติดตาม ใหคําแนะนําและรวมแกไข
ปญหาในงานท่ีไดรับมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชาเสมอ 

 
(4)การบริหารสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 - หนวยงานมีความพรอมดานสถานท่ีและอุปกรณสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 

************************************************** 
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