
รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัตงิานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

โรงพยาบาลบุรีรัมย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

  ๑. การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน  
  การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะห ระดับโอกาสท่ีจะเกิด
ผลกระทบของความเสี่ยงตางๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห 
และจัดลําดับความเสี่ยง โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยงดาน
ผลประโยชนทับซอน ไดแก ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) และระดับความเสี่ยง ท้ังนี้ กําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณนาท่ีไมสามารถ
ระบุเปนตัวเลข หรือจํานวนเงินท่ีชัดเจนได 
  
เกณฑระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 
๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเปนประจํา 
๔ สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบอยครั้ง 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 
๒ นอย มีโอกาสเกิดข้ึนนอยครั้ง 
๑ นอยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 
 
เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ท่ีสงผลกระทบดานการดําเนินงาน 
(บุคลากร) 
ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 
๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรง 
๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง 
๓ ปานกลาง สรางบรรยากาศการทํางานท่ีไมเหมาะสม 
๒ นอย สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง 
๑ นอยมาก สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 
 
ระดับของความเสี่ยง (Degree Of Risk) แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจาก
ผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ
ความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กําหนดเกณฑไว ๔ ระดับดังนี้ 

ระดับความเส่ียง (Degree Of Risk) 
ลําดับ ระดับความเส่ียง ชวงคะแนน 
๑ ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) ๑๕-๒๕ คะแนน 
๒ ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) ๙-๑๔   คะแนน 
๓ ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) ๔-๘     คะแนน 
๔ ความเสี่ยงระดับต่ํา (Low Risk : L) ๑-๓     คะแนน 



ความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) 

โอกาสทีจ่ะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 

-๒- 

  ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk  Profile) ท่ีไดจาก
การพิจารณาจัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบท่ี
เกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 
  
  ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ 
                       ( Likelihood   x  Impact ) 
 
ซ่ึงจัดแบงเปน ๔ ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพ้ืนท่ีเปน ๔ สวน (๔ Quadrant) ใชเกณฑในการ
จัดแบง ดังนี้ 
ระดับความเส่ียง คะแนนระดับความเส่ียง มาตรการกําหนด การแสดงสีสัญลักษณ 
ต่ํา (Low) ๑-๓  คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 
ปานกลาง  
(Medium) 

๔-๘  คะแนน ย อ ม รั บ ค ว า ม เ สี่ ย ง  แ ต มี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง 

สีเหลือง 

เสี่ยงสูง (High) ๙-๑๔ คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีสม 
เ สี่ ย ง สู ง ม า ก 
(Extreme) 

๑๕-๒๕ คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซํ้า
หรือถายโอนความเสี่ยง 

สีแดง 

 
 
ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
    

๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 
๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 
๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 
๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 
 
 
 
  ๒. การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict 
Of Interest) โรงพยาบาลบุรีรัมย 
  เ ม่ือพิจารณาโอกาส ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของแตละปจจัยเสี่ยง แลวใหนําผลท่ีไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิด
ความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวา กอใหเกิดระดับของความ



เสี่ยงในระดับใด ในตารางความเสี่ยง ซ่ึงจะทําใหทราบวามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดท่ีจะตองบริหาร
จัดการกอน 
  

-๓- 

  โรงพยาบาลบุรีรัมย จึงกําหนดความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน จํานวน ๔ ประเด็น
หลัก ท่ีมีความเสี่ยงตอการกระทําผิดวินัยมากท่ีสุดของโรงพยาบาลบุรีรัมย คือ 
 

  ๑.การจัดหาพัสดุ 
  ๒.การจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
  ๓.การเบิกคาตอบแทน 
  ๔.การใชรถราชการ 

 
ตารางวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน  
(Risk Assessment for Conflict Of Interest) 

โรงพยาบาลบุรีรัมย 
 

ประเด็น
ความเส่ียง 

 
ปจจัยเส่ียง 

 
วัตถุประสงค 

การประเมินความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ

ความ
เส่ียง 

ลําดับความเส่ียง 

๑.การ
จัดหาพัสดุ 

การจั ดหา พัส ดุ ท่ี ไ ม
เปนไปตามระเบียบท่ี
เก่ียวของ มีการแบงซ้ือ
แบงจาง และแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวใน
ตําแหนงหนาท่ี 

เพ่ือใหการจัดหาพัสดุ
ภาครัฐโดยการซ้ือ จาง 
เชา แลกเปลี่ยน หรือ
โดยวิธีอ่ืนใดให
สอดคลองกับประกาศ 
ระเบียบ หลักเกณฑ 
วิธีปฏิบัติ และมติ
คณะรัฐมนตรีท่ี
เก่ียวของ รวมถึง
ดําเนินการตาม
หลักเกณฑการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรงใสในการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and 
Transparency 
Assessment : ITA) 

๕ ๕ ๒๕ 
(สูง

มาก) 

๑ 



 
 
 

๒.การ
จัดทํา
โครงการ 
ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 
ประชุม 
และสัมมนา 

การจัดทําโครงการ
ฝกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม และสัมมนา 
เปนเท็จ และไมเปนไป
ตามระเบียบท่ี
เก่ียวของ 

เพ่ือใหการจัดทํา
โครงการฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุม 
และสัมมนา ถูกตอง
ไมใหเกิดการแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัว 
ในตําแหนงหนาท่ีอันมิ
ควรไดโดยชอบตาม
กฎหมาย 

๔ ๔ ๑๖ 
(สูง

มาก) 

๒ 

๓.การเบิก
คาตอบแท
น 

เบิกคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและใน
วันหยุดราชการ 
คาตอบแทนเจาหนาท่ี
ท่ีปฏิบัติงานใหกับ
หนวยบริการใน
โรงพยาบาลบุรีรัมย 
คาตอบแทนโดยไมทํา
เวชปฏิบัติสวนตัวและ/
หรือปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลเอกชน คา
เบี้ยเลี้ยงเหมาจาย 
และเงินเพ่ิมสําหรับ
ตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ
ของผูปฏิบัติงานดาน
การสาธารณสุข เปน
เท็จ ไมเปนไปตาม
ระเบียบท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือใหเบิกคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ
คาตอบแทนเจาหนาท่ี
ท่ีปฏิบัติงานใหกับ
หนวยบริการ 
คาตอบแทนโดยไมทํา
เวชปฏิบัติสวนตัวและ/
หรือปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลเอกชน คา
เบี้ยเลี้ยงเหมาจายและ
เงินเพ่ิมสําหรับ
ตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ
ของผูปฏิบัติงานดาน
การสาธารณสุข เปนไป
ตามระเบียบท่ี
เก่ียวของไมใหเกิดการ
แสวงหาผลประโยชน
สวนตัวในตําแหนง
หนาท่ีอันมิควรไดโดย
ชอบตามกฎหมาย 

๕ ๕ ๒๕ 
(สูง

มาก) 

๑ 

๔.การใชรถ
ราชการ 

๑.ใชรถราชการไม
ถูกตองตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยรถราชการ พ.ศ.
๒๕๒๓ และฉบับแกไข

เพ่ือใหการใชรถ
ราชการเปนไปตาม
ระเบียบท่ีเก่ียวของ
และปองกันการเกิดผล
ประโยชนทับซอน 

๔ ๔ ๑๖ 
(สูง

มาก) 

1 

-๔- 



๑     

๒      

๓        

๔        

๕ 

๑             ๒              ๓              ๔              ๕ 

ความเส่ียงที่ยอมรับ

 

ความเส่ียงที่ยอมรับ

 

ความเส่ียงที่ยอมรับไมได 

ความเส่ียงที่ยอมรับไมได 

โอกาสทีจ่ะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

เพ่ิมเติม 
๒.ผูใชรถราชการ
ละเลยการปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวย
รถราชการ พ.ศ. 
๒๕๒๓ และฉบับแกไข
เพ่ิมเติม 
๓.ใช เก็บรักษา ซอม
บํารุง รถสวนกลางและ
รถรับรอง ไมเปนไป
ตามระเบียบสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขวาดวย
หลักเกณฑการใช การ
เก็บรักษา การซอม
บํารุง รถสวนกลางและ
รถรับรอง พ.ศ.๒๕๒๖ 

 
 
  ๓. การจัดทําแผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) 
   
 
 

๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕  (๑ ) 
และ (๓) 

๔ ๘ ๑๒ ๑๖ (๒) 
และ (๔) 

๒๐ 

๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 
๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 
 
 
 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ท่ีไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของ
ความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน สามารถสรุปการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความ
เสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนไดตามตารางผลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง
ดานผลประโยชนทับซอน 

ควา

ม

รุน 

แรง

ของ

ผล

กระ 

ทบ

(Imp

act) 

-๕- 



 
 
 

-๖- 

ตารางผลการวิเคราะหความเส่ียงและจัดลําดับความสําคัญของความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 

ผลการวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน จัดลําดับความสําคัญของความเส่ียง 
การจัดหาพัสด ุ ลําดับ ๑ (สูงมาก = ๒๕ คะแนน) 
การเบิกคาตอบแทน ลําดับ ๑ (สูงมาก = ๒๕ คะแนน) 
การใชรถราชการ ลําดับ ๒ (สูงมาก = ๑๖ คะแนน) 
การจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงานประชุม และสัมมนา ลําดับ ๒ (สูงมาก = ๑๖ คะแนน) 
 
  จากตารางผลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงดาน
ผลประโยชนทับซอน โรงพยาบาลบุรีรัมยนําผลท่ีไดมากําหนดมาตรการ วิธีการควบคุมเพ่ือปองกัน หรือลด
ความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน  ดังนั้น ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุรีรัมยจึงกําหนด 

  ๑. มาตรการปองกันการทุจริต และแกไขการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ี ในสังกัด
โรงพยาบาลบุรีรัมย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ซ่ึงประกอบดวย  ๔  มาตรการ ดังนี้   
      ๑. มาตรการการใชรถราชการ        
      ๒. มาตรการเบิกจายคาตอบแทน   
      ๓. มาตรการการจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา  
       ๔. มาตรการจัดหาพัสดุ 
  ๒. นําประเด็นความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนท่ีไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงมา
จัดทําคูมือปองกันผลประโยชนทับซอน โรงพยาบาลบุรีรัมย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ตอไป 

 

 


