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1.การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด ผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์จัดล าดับความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการ
ประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)และความ
รุนแรงของผลกระทบ(Impact)และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิง
พรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ แบ่งได้ดังนี้ 
ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact)เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน 
(บุคลากร) แบ่งได้ดังนี้ 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก เป็นความผิดที่จัดอยู่ในความผิดทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง เป็นความผิดที่จัดอยู่ในความผิดทางวินัยไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 

 

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

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง(High Risk : H) 9-14คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง(Moderate Risk : M) 4-8คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ า  (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

 
 
 
 
 
 



- 2 - 

 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับ
ความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood)และผลกระทบที่เกิดขึ้น ( Impact)        
และขอบเขตระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที ่
 

 

 
 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง คะนนระดับความ
เสี่ยง 

มาตรการก าหนด 

ต่ า (Low) 1-3คะแนน ยอมรับความเสี่ยง 
ปานกลาง
(Medium) 

4-8คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง 

สูง (High) 9-14คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง 
สูงมาก (Extreme) 15-25คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ า หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

 

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood)และความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact)ของ   แต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด
ในตารางระดับความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน  

 โรงพยาบาลหัวหิน จึงก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 3 ประเด็นหลักที่
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหัวหิน เคยได้ยินหรือพบเห็น พฤติกรรมอันมีลักษณะเป็นการทุจริ ตประพฤติมิชอบ           
และผลประโยชน์ทับซ้อน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ได้จากการท ารวบรวมเรื่องร้องเรียนในปีที่ผ่านมา
ประกอบด้วย 

(1) การใช้บุคลากร เวลา เงิน ทรัพย์สินของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
(2) การเรียก/รับผลประโยชน์ 
(3) การใช้ต าแหน่งหน้าที่ 
ตัวอย่างพฤติกรรมอันมีลักษณะเป็นการทุจริตประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อน 
(1) การใช้บุคลากร เวลา เงิน ทรัพย์สินของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
(2) การเรียก/รับผลประโยชน์ 
(3) การใช้ต าแหน่งหน้าที่ 
(4) การท าธุรกิจกับตนเอง 
(5) การจัดซื้อจัดจ้าง 
(6) การเบิกค่าตอบแทน และเงินอ่ืนๆ 
(7) การท างานพิเศษ 
(8) การรับรู้ข้อมูลภายใน จ านวน 49 คน 
(9) การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งหรือเกษียณ 
(10) การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา 
 
 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดความเสี่ยง  x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
                    (Degree of  Risk = (Likelihood)         x (Impact) 
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 จากตารางผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน       
โรงพยาบาลหัวหิน น าผลที่ได้มาก าหนดมาตรการ วิธีการควบคุมเพ่ือป้องกัน หรือลดความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนั้น จึงก าหนด 

1. มาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และ
การแก้ไขปัญหาการกระท าความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยใน 3 ประเด็น คือ 
(1) การใช้บุคลากร เวลา เงิน ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน (2) การเรยีก/รับผลประโยชน์         
(3) การใช้ต าแหน่งหน้าทีใ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อไป 

2. น าประเด็นความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาจัดท าคู่มือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลหัวหิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป 

3. ให้อบรมความรู้เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน เพ่ือเป็นการให้ความรู้ และสร้างจิตส านึกให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพ่ือไม่ให้กระท าหรือเพิกเฉย
ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

ประเด็นความเสี่ยง พฤติกรรมความเสี่ยงที่อาจพบ ผลการด าเนินการ 
๑. การรับผลประโยชน์ต่างๆ มีการรับเงินหรือของขวัญมูลค่า

มากกว่า ๓,๐๐๐ บาท 
มีการประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านทราบ ไม่พบ
การรับเงินหรือของขวัญมีมูลค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท 

๒.การท าธุรกิจกับตัวเอง
หรือเป็นคู่สัญญา 

มีการแต่งตั้งญาติพ่ีน้องร่วมเป็น
กรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง 

มีการปฏิบัติตามแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการ
จัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ งของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ พัสดุ 
เจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

๓.การท างานหลังออกจาก
ต า แ ห น่ ง ส า ธ า ร ณ ห รื อ
เกษียณอายุราชการ 

มีการแต่งตั้งผู้เกษียณอายุราชการ
กลับมาปฏิบัติงานด้านบริหาร 

ก าหนดให้การจ้างหรือแต่งตั้งผู้เกษียณอายุราชการ
ต่ออายุราชการ ให้ด าเนินการเฉพาด้านบริการ               
และวิชาการเท่านั้น 

๔. การท างานพิเศษ มีการท างานพิเศษที่ ใช้ เวลา
ราชการ 

เจ้าหน้าที่จะไปท างานพิเศษ เช่นเป็นวิทยากร ต้องมี
หนังสือเชิญจากหน่วยงานและได้รับอนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชา 

๕.การรู้ข้อมูลภายใน มีการใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการ
รับรู้ข้อมูลที่ส าคัญหรือข้อมูล
ปกปิดของโรงพยาบาลในทางที่
เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 

ก าหนดอ านาจในการเข้าถึงข้อมูลแต่ละระดับ และ
ให้ถือปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลตาม พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารอย่างเคร่งครัด 

๖.การใช้สมบัติราชการเพ่ือ
ประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว 

- การใช้ของหลวงเพ่ือประโยชน์
ส่วนตน เช่น รถราชการ วัสดุ
อ่ืนๆ  
- การโกงเวลาหลวง 

จัดท าข้อตกลงเรื่องการใช้รถราชการที่ชัดเจน และ
ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในทุกๆ 
เวทีการประชุมของเจ้าหน้าที่ 

 

 

 


