
การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี มีการกําหนดเกณฑประเมินมาตรฐานท่ีจะใชในการประเมิน 

และจัดระดับความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน รวมท้ังกําหนด Risk  Profile ดังนี้ 
 
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 สรางบรรยากาศในการทางานท่ีไมเหมาะสม 
2 นอย สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง 
1 นอยมาก สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

 
    
ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 

ลําดับ ระดับความเส่ียง ชวงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ํา (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

 

หมายเหตุ  ระดับความเสี่ยงพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบความเสี่ยง (โอกาส X  ผลกระทบ) 

 

 

 

 



ซ่ึงจัดแบงเปน 4 ระดับสามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพ้ืนท่ีเปน 4 สวน (4 Quadrant) ใชเกณฑในการ
จัดแบงดังนี้ 
 
ระดับความเส่ียง คะแนนระดับความเส่ียง มาตรการกําหนด การแสดงสีสัญลักษณ 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซํ้า 
หรือถายโอนความเสี่ยง 

สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีสม 
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแตมีมาตรการ

ควบคุมความเสี่ยง 
สีเหลือง 

ต่ํา (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว       
 
ตารางระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 
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  โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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ตารางการวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 

ประเด็น
ความเสี่ยง 

ปจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค การประเมินความเส่ียงดานผลประโยชนทับ
ซอน 

   โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความ
เส่ียง 

ลําดับ
ความ
เส่ียง 

1.การจัดหา
พัสด ุ

การจัดหาพัสดุไม
เปนไปตาม
ระเบียบที่
เก่ียวของ มีการ
แบงซื้อแบงจาง 
และแสวงหา
ผลประโยชน
สวนตัวใน
ตําแหนงหนาที ่

เพื่อใหการจัดหาพัสดุ
ภาครัฐโดยการซื้อ จาง 
เชา แลกเปลี่ยนหรือโดย
วิธีอ่ืนใดใหสอดคลองกับ
ประกาศ ระเบียบ 
หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ 
และมติคณะรัฐมนตรีที่
เก่ียวของรวมถึง
ดําเนินการตามเกณฑ
การประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and 
Transparency 
Assessment : ITA) 

5 5 25 1 

2. การจัดทํา
โครงการ 
ฝกอบรม 
ศึกษา ดูงาน 
ประชุมและ
สัมมนา 
 

การจัดทํา
โครงการฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 
ประชุม และ
สัมมนาเปนเท็จ
และไมเปนไปตาม
ระเบียบที่
เก่ียวของ 

เพื่อใหการจัดทํา
โครงการฝกอบรม ศึกษา
ดูงาน ประชุม และ
สัมมนาถูกตองไมใหเกิด
การแสวงหา
ผลประโยชน สวนตัวใน
ตําแหนงหนาที่อันมิควร
โดยชอบกฎหมาย 
 

3 3 9 2 

3. การ
คัดเลือก
บุคลากรเขา
รับการ
ฝกอบรม 
 

การสงบุคคลากร
ที่เขารับการ
ฝกอบรมใน
บางคร้ังไมตรงกับ
หลักสูตรและ
ลักษณะงานที่
ปฏิบัติอยู 

เพื่อใหการสงบุคคลากร
เขาอบรมในแตละ
หลักสูตร ใหมีการผาน
คณะกรรมการทรัพยากร
บุคคลพิจารณา บุคลากร
ที่เหมาะสมและคํานึงถึง
ประโยชนที่จะไดกลับมา 
 

4 2 6 3 



ตารางแสดงผลการวิเคราะหความเส่ียงและจัดลําดับความสําคัญของความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 

ผลการวิเคราะหดานผลประโยชนทับซอน จัดลําดับความสําคัญของความเส่ียง 
1.การจัดหาพัสดุ 
 

ลําดับ 1  (สูงมาก = 25 คะแนน) 

2. การจัดทําโครงการ ฝกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม
และสัมมนา 
 

ลําดับ 2   (สูงมาก = 9 คะแนน) 

3. การคัดเลือกบุคลากรเขารับการฝกอบรม 
 

ลําดับ 3  (สูงมาก = 6 คะแนน) 

 

แนวทางแกไข 

ผลการวิเคราะหดานผลประโยชนทับซอน แนวทางแกไข 
1.การจัดหาพัสดุ 
 

มีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการจัดหา
พัสดุ และดําเนินการจัดหาโดยวิธีการซ้ือจาง เชา 
แลกเปลี่ยนหรือโดยวิธีอ่ืนใดใหสอดคลองกับประกาศ 
ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีท่ี
เก่ียวของ  

2. การจัดทําโครงการ ฝกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม
และสัมมนา 
 

ดําเนินการจัดทําโครงการ ฝกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุมและสัมมนา โดยเชื่อมโยงและสอดคลองกับ
นโยบาย ยุทธศาสตรกรมการแพทยและโรงพยาบาล 
พรอมท้ังโครงการตองผานการอนุมัติจากผูบรหิาร 

3. การคัดเลือกบุคลากรเขารับการฝกอบรม 
 

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลพิจารณา บุคลากรท่ี
เหมาะสมและคํานึงถึงประโยชนท่ีจะไดกลับมา 

 


