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คํานํา 

โรงพยาบาลหนองมะโมง ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน

ทับซอนโดยวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนตามมาตรฐาน COSO 

(The Committee of Sponsoring Organizationsof the Tread way Commission) เพ่ือกําหนดมาตรการ

สําคัญเรงดวนเชิงรุกในการปองกันการทุจริตการบริหารงาน ที่โปรงใสตรวจสอบไดและการแกไขปญหาการ

กระทาผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐท่ีเปนปญหาสําคัญและพบบอยนอกจากนี้ยังนําความเสี่ยงเก่ียวกับการ

ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนที่ไดนี้มากําหนดเปนคูมือปองกันผลประโยชนทับซอนโรงพยาบาล

หนองมะโมง อีกดวยเพื่อบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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สวนที่ 1 
บทนํา 

1. หลักการและเหตุผล 

การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหาประโยชน
สวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ไปแทรกแซง   การใช
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาท่ีของรัฐ จนทําใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่
สาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ
ของสวนรวม และทําใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป                
โดยผลประโยชนที่สูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรม
ในสังคม รวมถึงคุณคาอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาส ในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตาม
ทามกลางผูที่จงใจกระทาความผิด ยังพบผูกระทาความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปน
จํานวนมาก จนนําไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน    
หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict of interest : COI)   
เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับ
ที่รุนแรงข้ึน และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ อีกดวย 

โรงพยาบาลหนองมะโมง ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน
ทับซอนโดยวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนตามมาตรฐาน COSO 
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เปนกรอบการวิเคราะห 
ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 

การวิเคราะหความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเปนระบบในการบริหารปจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

ประเภทของความเสี่ยงแบงออกเปน ๔ ดาน ดังนี้ 
1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเปาหมายและ

พันธกิจในภาพรวมท่ีเกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกที่สงผลตอกลยุทธท่ีกําหนด
ไวและการปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสมรวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบายเปาหมายกลยุทธ
โครงสรางองคกรภาวการณแขงขันทรัพยากรและสภาพแวดลอมอันสงผลกระทบตอวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายขององคกร 

2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เก่ียวของกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือ
ผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององคกร/
กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูลสงผลตอประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ 

3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk: F) เปนความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงินเชนการบริหารการเงินที่ไมถูกตองไมเหมาะสมทําใหขาดประสิทธิภาพและไมทันตอสถานการณหรือ
เปนความเสี่ยงที่เก่ียวของกับการเงินขององคการเชนการประมาณการงบประมาณไมเพียงพอและไมสอดคลอง
กับข้ันตอนการดําเนินการเปนตน เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูลการวิเคราะหการวางแผนการควบคุมและการ
จัดทํารายงาน เพ่ือนาํมาใชในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกลาว 



-2- 
4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)เก่ียวของกับการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเน่ืองจากความไมชัดเจนความไมทันสมัย
หรือความไมครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบขอบังคับตางๆรวมถึงการทํานิติกรรมสัญญาการรางสัญญา ที่
ไมครอบคลุมการดําเนินงาน 

สาเหตขุองการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปจจัยหลัก ๒ ปจจัยคือ 
1) ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบริหารความซื่อสัตยจริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการ

เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผูบริหารและเจาหนาที่บอยครั้ง 
การควบคุมกํากับดูแลไมทั่วถึงและการไมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงานเปนตน 

2) ปจจัยภายนอก เชน กฎหมายระเบียบขอบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
หรอืสภาพการแขงขันสภาวะแวดลอมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเปนตน 

ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณหรือขอเท็จจริง ท่ีบุคคลไมวาจะเปนนักการเมือง
ขาราชการพนักงานบริษัทหรือผูบริหารซึ่งมีอํานาจหนาที่เจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาที่ท่ี
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยูและสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวมซึ่งการกระทํานั้นอาจจะเกิดข้ึนอยางรูตัวหรือไมรูตัว  
ทั้งเจตนาและไมเจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึง
ผลประโยชนอ่ืนๆท่ีไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ไดอาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกร
ตางๆ ทั้งในหนวยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจํากัด   หรือการที่บุคคลผูมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจใหญาติ
พ่ีนองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบสงผลให
บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ีเที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติการกระทําแบบนี้เปนการกระทําที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

การวเิคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห ความเสี่ยง
ที่เปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทําใหเกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทบัซอน หรือความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ยิ่งมี
สถานการณหรือสภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม มากเทาใด ก็ยิ่ง
มีโอกาสกอใหเกิดหรือนําไปสูการทุจริตมากเทานั้น 

การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในดานตางๆ มา
ดําเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลหนองมะโมง 
การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนนี้จะชวยใหทราบถึงความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนที่
เกิดขึ้นและปจจัยเสี่ยงท่ีอาจเปนเหตุ ทําให 

1. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ
ไมเพียงพอ 

2. การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
3. การปฏิบัติหนาท่ีโดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และการยึด

มั่นในหลักธรรมาภิบาล 
พรอมกันนี้ ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการปองกัน ยับยั้งการทุจริต ปดโอกาสการทุจริต 

และเพื่อกําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทําผิด
วินัยของเจาหนาที่รัฐท่ีเปนปญหาสําคัญและพบบอยอีกดวย 
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2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อสรางสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

๒.2 เพื่อแสดงความมุงมั่นในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
2.๓ เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่รัฐไมใหเกิดการแสวงหา

ผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาที่อันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมายใหยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเปน
แบบอยางที่ดียืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตองเปนธรรมถูกกฎหมายโปรงใสและตรวจสอบได 

2.๔ เพื่อสรางความเชื่อมั่นศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสียและ
ประชาชน 
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สวนท่ี 2 

การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 

1. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ

ของ ความเสี่ยงตางๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห และจัดลําดับ
ความเสี่ยง โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง ดานผลประโยชนทับซอน 
ไดแก ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับ
ความเสี่ยง ทั้งนี้ กําหนดเกณฑในเชิงคณุภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณา ที่ไมสามารถระบุเปนตัวเลข หรือ
จํานวนเงินท่ีชัดเจนได 
เกณฑระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ ระดับ โอกาสที่เกิด คําอธิบาย 

ระดบั โอกาสที่เกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเปนประจํา 
4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบอยคร้ัง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 นอย มีโอกาสเกิดข้ึนนอยคร้ัง 
1 นอยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 
 
เกณฑระดับความรนุแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่สงผลกระทบดานการดําเนินงาน (บุคลากร)  

ระดับ โอกาสที่เกิด คาํอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง 
3 ปานกลาง สรางบรรยากาศในการทํางานที่ไมเหมาะสม 
2 นอย สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง 
1 นอยมาก สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

 
 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย

พิจารณา จากผลคณูของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กําหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังนี้ 
ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk)  
ลําดับ ระดับความเสี่ยง ชวงคะแนน 
1 ความเส่ียงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเส่ียงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเส่ียงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเส่ียงระดับต่ํา (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 
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ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ไดจาก การ
พิจารณา จัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ท่ี
เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรบัได (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 
 
 
 
 
ซึ่งจัดแบงเปน 4 ระดับสามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพ้ืนที่เปน 4 สวน (4 Quadrant) ใชเกณฑในการ
จัดแบงดังนี้ 
ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความ

เสี่ยง 
มาตรการกําหนด การแสดงสีสัญลักษณ 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ํา 
หรอืถายโอนความเสี่ยง 

สีแดง 
 

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

ควบคุมความเสี่ยง 
สีเหลือง 

 
ต่ํา (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 

 
 
ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)        
                                                 

5 10 15 20 25 

4 8 12 16 20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 

                          
 
 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ  
                                      (Likelihood x Impact) 
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2. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน โรงพยาบาลหนองมะโมง 

โรงพยาบาลหนองมะโมง มีการดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน ดังนี้ 

1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
- กระบวนงานท่ีเกี่ยวของกับการใชเงินและมีชองทางท่ีจะทําประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง 
- กระบวนงานที่เก่ียวของกับการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ซึ่งมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสมคือ 
มีการเอ้ือประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพองการกีดกันการสรางอุปสรรค 

- กระบวนงานที่มีชองทางเรียกรองหรือรับผลประโยชนจากผูที่มีสวนเกี่ยวของซึ่งสงผลทางลบ
ตอผูอื่น ที่เก่ียวของ 

2) กระบวนงานที่เขาขายมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
- การรับ – จายเงิน 
- การบันทึกบัญชีรับ – จาย / การจัดทําบัญชีทางการเงิน 
- การจัดซื้อจัดจางและการจางบริการ 
- การกําหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑการกําหนดคุณสมบัติผูที่จะเขาประมูลหรือขายสินคา 
- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ 
- การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีไมเปนไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจาง 
- การคดัเลือกบุคคลเขารับราชการ 
- การจัดหาพัสดุ 
- การจัดทําโครงการฝกอบรมศกึษาดงูานประชุมและสัมมนา 
- การเบิกคาตอบแทน 
- การใชรถราชการ 
- ฯลฯ 

3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไมมีการปองกันท่ีเหมาะสม 
- สูญเสียงบประมาณ 
- เปดชองทางใหเจาหนาที่ใชอํานาจหนาที่ใหผูปฏิบัติใชโอกาสกระทําผิดในทางมิชอบดวยหนาที่ 
- เสียชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของหนวยงาน 

4) แนวทางการปองความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
(1) การเสริมสรางจิตสํานึกใหบุคลากรของโรงพยาบาลหนองมะโมง รังเกียจการทุจริตทุกรปูแบบ เชน 

- การสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในสังกัด 
- เผยแพรคานิยมสรางสรรคใหแกเจาหนาที่ 
- จัดโครงการฝกอบรมดานคุณธรรมจริยธรรมใหกับเจาหนาท่ี 
- การสงเสริมใหผูบังคับบัญชาเปนตัวอยางที่ดี 

(2) การปองกันเหตุการณหรือพฤติกรรมที่อาจเปนภัยตอหนวยงานเชน 
- การแจงเวียนหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปรงใสและเปนธรรม 
- การเผยแพรหลักเกณฑการรบัทรัพยสินหรอืประโยชนอื่นใด 
- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง 

- จัดชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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สรปุผลการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปพ.ศ. 2562 

โรงพยาบาลหนองมะโมง กําหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จํานวน 3 ประเด็นหลัก ดังน้ี 
1. การใชรถราชการ 
2. กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบฯ รวมทั้งการเอ้ือประโยชนจากพวกพองในการจัดซื้อจัดจาง 
3. การใชอํานาจหนาท่ีเรียกรับผลประโยชน/การใหและรับของขวัญ สินน้ําใจ เพ่ือหวังความกาวหนา 
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว จึงนําผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบ ของความเสี่ยงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวา กอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับ
ใดในตารางความเสี่ยง  ซึ่งจะทําใหทราบวามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดที่จะตองบริหารจัดการกอน 

 

ลําดับ ปจจัยความเสี่ยง 
ในการเกิดทุจริต 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ  
ความเสี่ยง 

ลําดับ  
ความเส่ียง 

1 การใชรถราชการ 2 
 

2 
 

4 
 

(1) 
 

2 กระบวนการจัดซื้อจัดจางไม
เปนไปตามระเบียบฯ  

1 
 

2 
 

2 
 

(2) 
 

3 
 

การใชอํานาจหนาที่เรียกรบั
ผลประโยชน 

1 
 

2 
 

2 
 

(3) 
 

 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)  
     

     

     

     

(1) (2) (3)    

     

                           
 

 
 
จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของ

ความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนสามารถสรุปการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลาดับความสําคัญของความ
เสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนไดดังน้ี 
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ผลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน  
 

ผลการวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง 
การใชรถราชการ ลําดับ 1 (ปานกลาง = 4 คะแนน) 
กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบฯ ลําดับ 2 (ตํ่า =  23 คะแนน) 
การใชอํานาจหนาที่เรียกรับผลประโยชน ลําดับ 3 (ตํ่า =  2 คะแนน) 

 
จากตารางวิเคราะหความเสี่ยงสามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเปน 2 ระดับคือปานกลางและต่ํา

โดยสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
โรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ 2562 มีดังนี้ 

 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกําหนด ปจจัยความเสี่ยง 
ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยงแตมีมาตรการควบคุม

ความเสี่ยง 
- การใชรถราชการ 

ต่ํา (Low) ยอมรับได ภายใตวิธีการจัดการความ
เสี่ยงที่มีอยูเดิม ไมตองมีการจัดการ
เพ่ิมเติม 

- กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไป
ตามระเบียบฯ 
- การใชอํานาจหนาที่เรียกรบั
ผลประโยชน 
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3. แผนจัดการความเสี่ยงปองกันผลประโยชนทับซอน โรงพยาบาลหนองมะโมง 

 
 

ปจจัยที่จะเกิดผลประโยชนทับซอน 
โอกาสและผลกระทบ  

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 
ผูรับผิดชอบ โอกาส ผลกระทบ ระดับ

ความเสี่ยง 
1. การใชรถราชการ 2 2 4 1. ใหดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา

ดวยรถราชการ พ.ศ.2535 และแกไข  เพ่ิมเติม และ
ระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวย
หลักเกณฑการใช การเก็บรักษา การซอมบํารุงรถ
สวนกลาง และรถรับรอง พ.ศ.2536 โดยเครงครัด 
2. การเก็บรักษารถราชการ ใหเก็บในสถานที่เก็บหรือ
บริเวณของสวนราชการเทานั้น และหากมีเหตุจําเปน
ไมมีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการเรงดวน ให
บันทึกขออนุญาตหัวหนาสวนราชการผูมีอํานาจเปน
การชั่วคราวหรอืเปนคร้ังคราว 
3. หามเจาหนาท่ีนํารถราชการไปใชในกิจธุระสวนตัว 
หรือใหบุคคลอ่ืนนําไปใชทั้งในเวลาราชการและนอกเวลา
ราชการ 
4. จัดใหมีผูรบัผิดชอบรถแตละคันที่ชัดเจน 
5. จัดใหมีสมุดประจํารถยนตสวนกลางทุกคัน บันทึก
ระยะทางไป-กลับ บันทึกเลขไมลทุกคร้ังที่มีการใชรถ
และมีการเติมน้ํามันเชื้อเพลิง ควบคุมลงนามกํากับโดย
ผูไปราชการที่ไดรับมอบหมายใหควบคุมรถ 

ตุลาคม 2561-
กันยายน 2562 

กลุมงานบริหารทั่วไป 
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ปจจัยที่จะเกิดผลประโยชนทับซอน 

โอกาสและผลกระทบ  
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 
ผูรับผิดชอบ โอกาส ผลกระทบ ระดับ

ความเสี่ยง 
1. การใชรถราชการ(ตอ) 
 
 

2 
 

2 
 

4 
 

6. การขอใชรถราชการ ตองเสนอแบบฟอรมการขอ
อนุมัติการใชรถผานผูบังคับบัญชาตามลําดับ และ
จะตองแสดงหลักฐานการไปราชการตอผูบังคับบัญชา
เทาที่จะสามารถแสดงได 
7. พนักงานขับรถตองเตรียมพรอมใหบริการ  รับผูขอ
ใชรถและขับรถไปยังที่หมายตามท่ีระบุในใบขออนุมัติ
การใชรถฯ เม่ือเสร็จสิ้นภาระกิจ ใหนํารถกลับมาที่
จอด และบันทึกการใชรถทุกคร้ัง 
8. การเบิกน้ํามันเชื้อเพลิง ใหผูเสนอขออนุมัตินํ้ามัน
เชื้อเพลิงพิจารณาการอนุมัติใหเหมาะสมกับระยะทาง 
9. ใหผูบังคับบัญชาควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบการ
ใชรถ การเบิกจายคาน้ํามันเชื้อเพลิง คาซอมบํารุง โดย
มีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดําเนินการ
ตางๆ ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการอยาง
เครงครัด 
10. ไมอนุญาตใหเบิกคาเดินทางโดยใชรถสวนตัว 
 
 
 
 

ตุลาคม 2561-
กันยายน 2562 

กลุมงานบริหารทั่วไป/
งานพัสด ุ
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ปจจัยที่จะเกิดผลประโยชนทับซอน 

โอกาสและผลกระทบ  
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 
ผูรับผิดชอบ โอกาส ผลกระทบ ระดับ

ความเสี่ยง 
2. กระบวนการจัดซื้อจัดจางไม
เปนไปตามระเบียบฯ รวมทั้งการ
เอ้ือประโยชนจากพวกพองในการ
จัดซื้อจัดจาง 
 
 
 
 
 
 
 
3. การใชอํานาจหนาที่เรียกรับ
ผลประโยชน/การใหและรับ
ของขวัญ สินนํ้าใจ เพ่ือหวงั
ความกาวหนา 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

1. ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 อยาง
เครงครัด 
2. จัดทํา Flow chart การจัดซื้อจัดจางทุกประเภท 
3. มีกระบวนการตรวจสอบผูมีสวนไดสวนเสียและ
ปองกันการเกิดผลประโยชนทับซอน 
4. พัฒนาองคความรูดานพัสดุ ใหกับเจาหนาท่ีที่
เก่ียวของ 
 
1. ควบคุมกํากับ ดูแลใหขาราชการ บุคลากรใหปฏิบัติ
ตามมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตอยาง
เครงครัด 
2. ควบคุมกํากับ ดูแลใหขาราชการ บุคลากรใหปฏิบัติ
ตามมาตรการการปองกันการรับสินบนอยางเครงครัด 
3. ควบคุมกํากับ ดูแลใหขาราชการ บุคลากรใหปฏิบัติ
ตามคูมือผลประโยชนทับซอน 
 

ตุลาคม 2561-
กันยายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตุลาคม 2561-
กันยายน 2562 

กลุมงานบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุมงานบริหารทั่วไป 

 






