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คำนำ 

 โรงพยาบลบางบ่อ ดำเนินการวิเคราะห์ความสี่ยงเกี่ยวกบัผลประโยชน์ทบัซ้อน โดยวิเคราะห์ตาม
มาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพือ่
ป้องกันการทจุริตและการบริหารงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ รวมถึงเป็นการป้องกันการกระทำผิดวินัยของ
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บทที่ 1 

บทนำ 

1.1 หลักการและเหตผุล 
 

การมผีลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอรร์ัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ ส่วน
บุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจหรอืตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดลุยพินิจ
ในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทำใหเ้กิดการละทิง้คุณธรรมในการปฏิบัตหิน้าทีส่าธารณะ ขาดความ
เป็นอสิระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชนส์าธารณะของส่วนรวม และทำใหผ้ล
ประโยชนห์ลกัขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ ทีสู่ญเสียไปอาจอยู่ในรูป
ของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการใหบ้ริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่า อื่นๆ ตลอดจนโอกาส
ในอนาคตต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม ซึง่อาจเกิดโดยจงใจกระทำ หรอืการกระทำโดยไม่มเีจตนา  
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรอืความขัดแย้งกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of 
interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบรหิารภาครัฐในปัจจุบันทีเ่ป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในระดับที่รุนแรงข้ึน และยงัสะท้อน ปัญหาการขาดหลกัธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
อีกด้วย โรงพยาบาลบางบ่อ ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
โดยวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้นตามมาตรฐาน COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเกี่ยวกบัผลประโยชน์ทบัซ้อน  

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงทีเ่ป็นระบบในการบรหิารปัจจัย และ
ควบคุม กระบวนการปฏิบัตงิานเพื่อลดมลูเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเทจ็จริงทีบุ่คคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึง่มีอำนาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ ที่
บุคคลนั้นรบัผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดข้ึนอย่างรู้ตัว หรือไม่
รู้ตัว ทั้งเจตนาและไมเ่จตนา และมีรปูแบบที่หลากหลายไมจ่ำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่
รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพยส์ินก็ได้ ผลเสียจงึเกิดข้ึนกับประเทศชาติ เป็นการกระทำที่
ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จงึหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็น
ระบบ ในการบริหารปจัจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสทีจ่ะก่อให้เกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชนส์่วนตน และ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกบัการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมสีถานการณ์ หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อใหเ้กิด 
หรือนำไปสู่การทจุริตมากเท่านั้น  
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สามารถจำแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้  
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกีย่วกับการบรรลุเป้าหมาย และพันธ

กิจในภาพรวมทีเ่กิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกทีส่่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และ
การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้าง
องค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 

 2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกบัประสทิธิภาพประสิทธิผลหรอืผล
การปฏิบัตงิาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนือ่งจากระบบงานภายในขององค์กร/ กระบวนการ
เทคโนโลยี หรอืนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล สง่ผลต่อประสิทธิภาพประสทิธิผลในการดำเนิน
โครงการ  

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสีย่งเกี่ยวกบัการบรหิารงบประมาณและการเงิน 
เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไมท่ันต่อสถานการณ์ หรอืเป็นความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไมส่อดคล้องกับข้ันตอน
การดำเนินงาน เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมลู การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำ
รายงานเพือ่นำมาใช้ในการบรหิารงบประมาณและการเงินดังกล่าว  

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกบัการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงทีอ่าจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนือ่งจากความไม่ชัดเจนความไม่ทันสมัยหรอื
ความไม่ครอบคลมุของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆรวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่
ครอบคลมุการดำเนินงาน  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครัง้นี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาดำเนินการ 
วิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชนท์ับซ้อนของโรงพยาบาลบางบอ่ โดยการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเกี่ยวกบัผลประโยชน์ทบัซ้อนน้ี จะช่วยให้โรงพยาบาลบางบ่อทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่
เกิดข้ึน สามารถกำหนดมาตรการสำคัญเรง่ด่วนเชิงรกุในการป้องกันการทจุริต การบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบ
ได ้และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าทีร่ัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังบรรล ุ
เป้าหมายตามนโยบายสำคัญเรง่ด่วนหรอืภารกจิที่ได้รบัมอบหมายเป็นพิเศษอกีด้วย 

 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ขอรัฐ ไม่ให้แสวงหาประโยชนส์่วนตน
ในตำแหน่งหน้าทีอ่ันมิควรได ้

1.2.2 เพื่อสร้างวัฒนธรรมสจุริต และการแยกแยะผลประโชน์ส่วนตนกับผลประโยชนส์่วนรวมของ
องค์กร 

1.2.3 เพื่อสง่เสรมิใหเ้กิดมาตรการป้องกันการทุจริตภายในองค์กรตามหลกัธรรมาภิบาล และมีกลไก
การกำกบัติดตามอย่างมีประสทิธิภาพ 
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บทที่ 2 
การวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ( Risk Assessment for Conflict of Interest ) 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะหร์ะดบัโอกาสทีจ่ะเกิดผลกระทบของ
ความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความ
เสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ( Likelihood ) และความรนุแรงของผลกระทบ ( Impact ) ของความเสี่ยงแต่ละ
สาเหตุ ( โอกาส + ผลกระทบ ) 

ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

ระดับ โอกาส คำอธิบาย 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนได้น้อยมาก 
2 น้อย มีโอกาสเกิดข้ึนได้น้อย 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนได้ปานกลาง 
4 มาก มีโอกาสเกิดข้ึนได้มาก 
5 มากที่สุด มีโอกาสเกิดข้ึนได้มากที่สุด 

เกณฑ์ระดบัความรนุแรงของผลกระทบ (Impact)  

ระดับ ความรุนแรง คำอธิบาย 
1 น้อยมาก มีการสูญเสียทรัพยส์ินเล็กน้อย 

สร้างความไมส่ะดวกต่อการปฏิบัตงิาน 
2 น้อย มีการสูญเสียทรัพยส์ินพอสมควร 

ไม่สะดวกต่อการปฏิบัตงิานบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพยส์ินมาก 

มีบรรยากาศการปฏิบัตงิานที่ไม่เหมาะสม 
4 มาก มีการสูญเสียทรัพยส์ินมาก 

ลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
มีผลกระทบตอ่ภาพลักษณ์และความน่าเช่ือถือขององค์กร 

5 มากที่สุด การสญูเสียทรัพยส์ินอย่างมหันต์ 
ลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
มีผลกระทบตอ่ภาพลักษณ์และความน่าเช่ือถือขององค์กรอย่างกว้างขวาง 
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โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง 

 

จากตารางระดบัความเสี่ยง (Degree of Risk) สามารถแสดงสถานะความเสี่ยงออกตรายสี เขียว เหลือง สม้ แดง 
ทำให้กำหนดระดบัสถานะความเสี่ยงแต่ละประเด็นได้ดังนี้ 
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ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน(Risk Assessment for Conflict of Interest) 

ประเด็นความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ การประเมินความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ลำดับ
ความ
เสี่ยง 

การเบิกพสัดุ
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน 

1. ปริมาณการเบิกพสัดุมาก
เกินความต้องการในการ
ใช้ปฏิบัติงาน 

2. ไม่มีการควบคุมการใช้
เพื่อใหเ้กิดความคุ้มค่า
ของทรัพยากร 

3. มีการเก็บสำรองพสัดุที่
เกินความต้องการไว้ใน
หน่วยงาน 

เพื่อใหก้ารใช้พัสดุ
ทุกประเภทของ
โรงพยาบาลบาง
บ่อเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง 
ตรวจสอบได้ และ
เป็นการใช้
ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า 

3 3 9 1 

การจัดทำ
โครงการ
ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 
ประชุมและ
สัมมนา 

การจัดทำโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุมและสัมมนาไม่
เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

การจัดทำโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดู
งาน ประชุมและ
สัมมนาเป็นไปด้วย
ความถูกต้องตาม
ระเบียบ 

1 3 3 2 

จริยธรรมการ
จัดซื้อจัดหา
และสง่เสรมิ
การขาย 

1. การจัดซื้อจัดหาไม่
โปรง่ใส 

2. มีการส่งเสริมการขาย
เพื่อหวังผลต่อการจัดซือ้
จัดหา 

เพื่อใหเ้กิดความ
โปรง่ใสในการ
จัดซื้อจัดหา 

1 2 2 3 

 

สรุป โรงพยาบาลบงบ่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกบัผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเครื่องมือ วิเคราะห์ความเสี่ยงตาม
หลักการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission) พบว่าความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทบัซ้อน ประเด็นที่
สำคัญตามลำดับดังนี ้

1. การเบิกพสัดุเพือ่ใช้ในการปฏิบัตงิานของหน่วย ได้ระดับความเสี่ยง 9 เป็นระดับความเสี่ยงสูง ต้องมี
มาตรการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้
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2. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสมัมนา ได้ระดับความเสี่ยง 3 เป็นระดับความเสี่ยง
ยอมรบัได ้มมีาตรการควบคุมอยู่แล้ว 

3. จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและสง่เสรมิการขาย ได้ระดบัความเสี่ยง 2 เป็นระดับความเสี่ยงยอมรับได้ มี
มาตรการควบคุมอยู่แล้ว 
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บทที่ 3 
แผนการจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
ความเสี่ยง ระดับ

ความ
เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 

1.การเบิกพสัดุเพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน 

9 1.1งานพสัดุดำเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
1.2หน่วยงานทีเ่บิกพัสดุไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ต้อง
กำหนดและมอบหมาย
ผู้รบัผิดชอบในการจัดทำบญัชีการ
รับและจ่ายวัสดปุระจำเดือนของ
หน่วยงานเพื่อตรวจสอบการรับ 
จ่ายของพสัดุและสามารถแสดง
พัสดุคงเหลือ ณ หน่วยงานได้ 
1.3หน่วยงานทีเ่บิกพัสดุต้อง
จัดทำบญัชีพัสดุคงเหลือ ณ สิ้น
ปีงบประมาณเพือ่ประกอบการทำ
แผนความต้องการพัสดุของ
หน่วยงานในปีงบประมาณต่อไป 
1.4งานพสัดุต้องจัดทำรายงาน
การใช้พัสดปุระเภทต่างๆของ
หน่วยงานในโรงพยาบาลและ
วิเคราะห์การใช้ทรพัยากรใน
ภาพรวมของโรงพยาบาลบางบอ่
ประจำปีนำเสนอคณะกรรมการ
บรหิารโรงพยาบาล 

กุมภาพันธ์ 2565 
-กันยายน 2565 

งานพัสดุกลุ่ม
งานบรหิาร
ทั่วไป 
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แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
 

ช่ือแผนบรหิารความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

การเบิกพสัดุเพือ่ใช้ในการปฏิบัตงิานของหน่วย 

หน่วยงานมีพสัดุปริมาณมาก
เกินความต้องการใช้งาน เกิด
ความเสียหาย สูญเสีย หรือ
สูญหาย รวมถึงความ
เสื่อมสภาพของพัสดจุากการ
เก็บรักษาไม่ดี  

หน่วยงานเบิกพสัดุต้องกำหนดผูร้ับผิดชอบควบคุมการเบิก-จ่ายพัสดทุี่
เบิกจากงานพัสดุของโรงพยาบาล โดยมีหน้าที่ดังนี ้

1. จัดทำบญัชีรายการรบั-จ่ายพัสดทุี่เบิกจ่ายในหน่วยงาน เพื่อ
ทราบอัตราการใช้และพสัดุคงเหลอืทุกเดือน 

2. ตรวจสอบและรายงานปรมิาณคงเหลอืใหห้ัวหน้าหน่วยงานทราบ
เพื่อเป็นข้อมลูพจิารณาการเบกิพสัดุในครั้งต่อไป 

หน่วยงานจัดทำแผนความ
ต้องการใช้พสัดุประจำปีไม่
เป็นไปตามความต้องการจรงิ 
ทำให้การจัดทำแผนความ
ต้องการพสัดุในภาพรวมของ
โรงพยาบาลไม่ถูกตอ้ง 

หน่วยงานเบิกพสัดุต้องวิเคราะหก์ารใช้พัสดุและจัดทำแผนการใช้พัสดุให้
ใกล้เคียงกับความต้องการ โดยวิเคราะห์ข้อมลูจากบญัชีการรับ-จ่ายพสัดุ
และพัสดุคงเหลือของหน่วยงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ และสง่แผนความ
ต้องการพสัดุใหง้านพสัดุกลุม่งานบรหิารตามเวลาทีง่านพสัดุกำหนด 

ไม่มีการวิเคราะหก์ารใช้พัสดุ
ประจำปี เพือ่ทบทวนการใช้
ทรัพยากรของโรงพยาบาล
บางบ่อ ทำให้ไม่สามารถ
ประเมินผลการดำเนินการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

งานพัสดุ กลุ่มงานบรหิารดำเนินการเกบ็รวมรวมข้อมลูปริมาณและมูลค่า
การใช้พัสดุของหน่วยงานต่างๆในภาพรวมของโรงพยาบาลบางบ่อ เพื่อ
นำมาวิเคราะหก์ารใช้ทรัพยากร นำเสนอให้คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลทราบ และพจิารณากำหนดแนวทางการใช้ทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ 

 


