




 

 

คาํนํา 

โรงพยาบาลหนองมะโมง ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน

ทับซอนโดยวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนตามมาตรฐาน COSO 

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

สําคัญเรงดวนเชิงรุกในการปองกันการทุจริตการบริหารงาน ที่โปรงใสตรวจสอบไดและการแกไขปญหาการ

กระทาผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐที่เปนปญหาสําคัญและพบบอยนอกจากนี้ยังนําความเสี่ยงเก่ียวกับการ

ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนที่ไดนี้มากําหนดเปนคูมือปองกันผลประโยชนทับซอนโรงพยาบาล

หนองมะโมง อีกดวย 
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สวนที่ 1 
บทนํา 

1. หลักการและเหตุผล 

การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหาประโยชน
สวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ีไปแทรกแซง   การใช
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐ จนทําใหเกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่
สาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ
ของสวนรวม และทําใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป                โดย
ผลประโยชนที่สูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมใน
สังคม รวมถึงคุณคาอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาส ในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตาม
ทามกลางผูท่ีจงใจกระทาความผิด ยังพบผูกระทาความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปน
จํานวนมาก จนนําไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเร่ืองทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน    
หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict of interest : COI)   
เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันท่ีเปนบอเกิดของปญหาการทุจรติประพฤติมิชอบในระดับที่
รุนแรงขึ้น และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ อีกดวย 

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

การวิเคราะหความเส่ียง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงที่เปนระบบในการบริหารปจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

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

พันธกิจในภาพรวมท่ีเกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกที่สงผลตอกลยุทธท่ีกําหนดไว
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสมรวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบายเปาหมายกลยุทธ
โครงสรางองคกรภาวการณแขงขันทรัพยากรและสภาพแวดลอมอันสงผลกระทบตอวัตถุประสงคหรือเปาหมาย
ขององคกร 

2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวของกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือ
ผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององคกร/กระบวนการ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูลสงผลตอประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ดําเนินโครงการ 

3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk: F) เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงินเชนการบริหารการเงินที่ไมถูกตองไมเหมาะสมทําใหขาดประสิทธิภาพและไมทันตอสถานการณหรือเปน
ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการเงินขององคการเชนการประมาณการงบประมาณไมเพียงพอและไมสอดคลองกับ
ขั้นตอนการดําเนินการเปนตน เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูลการวิเคราะหการวางแผนการควบคุมและการ
จัดทํารายงาน เพ่ือนํามาใชในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกลาว 
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4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)เก่ียวของกับการปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบตางๆโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากความไมชัดเจนความไมทันสมัยหรือ
ความไมครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบขอบังคับตางๆรวมถึงการทํานิติกรรมสัญญาการรางสัญญา ท่ีไม
ครอบคลุมการดําเนนิงาน 

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปจจัยหลัก ๒ ปจจัยคือ 
1) ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบริหารความซื่อสัตยจริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการ

เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผูบริหารและเจาหนาที่บอยคร้ัง 
การควบคุมกํากับดูแลไมท่ัวถึงและการไมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงานเปนตน 

2) ปจจัยภายนอก เชน กฎหมายระเบียบขอบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
หรือสภาพการแขงขันสภาวะแวดลอมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมืองเปนตน 

ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณหรือขอเท็จจริงท่ีบุคคลไมวาจะเปนนักการเมืองขาราชการ
พนักงานบริษัทหรือผูบริหารซึ่งมีอํานาจหนาท่ีเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงหนาที่ที่บุคคลนั้น
รับผิดชอบอยูและสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวมซึ่งการกระทํานั้นอาจจะเกิดขึ้นอยางรูตัวหรือไมรูตัว  ท้ัง
เจตนาและไมเจตนา และมีรูปแบบท่ีหลากหลายไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึง
ผลประโยชนอ่ืนๆที่ไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ไดอาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกร
ตางๆ ทั้งในหนวยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจํากัด   หรือการที่บุคคลผูมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจใหญาติพี่
นองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบสงผลใหบุคคล
นั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติการ
กระทําแบบนี้เปนการกระทําที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

การวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห ความเสี่ยง
ที่เปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทําใหเกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ย่ิงมี
สถานการณหรือสภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม มากเทาใด ก็ยิ่งมี
โอกาสกอใหเกิดหรือนําไปสูการทุจรติมากเทานั้น 

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

1. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ
ไมเพียงพอ 

2. การปฏิบัติหนาที่ไปในทางท่ีทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
3. การปฏิบัติหนาที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และการยึด

มั่นในหลักธรรมาภิบาล 
พรอมกันนี้ ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการปองกัน ยับยั้งการทุจริต ปดโอกาสการทุจริต และ

เพ่ือกําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทําผิดวินัยของ
เจาหนาที่รัฐที่เปนปญหาสําคัญและพบบอยอีกดวย 
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2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือสรางสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

๒.2 เพ่ือแสดงความมุงม่ันในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
2.๓ เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่รัฐไมใหเกิดการแสวงหา

ผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมายใหยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเปน
แบบอยางที่ดียืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตองเปนธรรมถูกกฎหมายโปรงใสและตรวจสอบได 

2.๔ เพ่ือสรางความเชื่อม่ันศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสียและ
ประชาชน 
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สวนท่ี 2 

การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

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

ของ ความเสี่ยงตางๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห และจัดลําดับ
ความเสี่ยง โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยง ดานผลประโยชนทับซอน 
ไดแก ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับ
ความเสี่ยง ทั้งนี้ กําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณา ที่ไมสามารถระบุเปนตัวเลข หรือ
จํานวนเงินที่ชัดเจนได 
เกณฑระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ ระดับ โอกาสที่เกิด คําอธิบาย 

ระดับ โอกาสที่เกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเปนประจํา 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบอยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 นอย มีโอกาสเกิดขึ้นนอยครั้ง 
1 นอยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 
 
เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ท่ีสงผลกระทบดานการดําเนินงาน (บุคลากร)  

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

 
 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย

พิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของความเสี่ยงแตละสาเหต ุ(โอกาส × ผลกระทบ) กําหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังนี้ 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  
ลําดับ ระดับความเสี่ยง 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 ความเสี่ยงระดับตํ่า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 
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ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ไดจาก การ
พิจารณา จัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่
เกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 
 
 
 
 
ซึ่งจัดแบงเปน 4 ระดับสามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพ้ืนที่เปน 4 สวน (4 Quadrant) ใชเกณฑในการ
จัดแบงดังนี้ 
ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความ

เสี่ยง 
มาตรการกําหนด การแสดงสสีัญลักษณ 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ํา 
หรือถายโอนความเสี่ยง 

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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โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood 
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2. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน โรงพยาบาลหนองมะโมง 

โรงพยาบาลหนองมะโมง มีการดําเนนิการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับ การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน ดังน้ี 

1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
- กระบวนงานที่เกี่ยวของกับการใชเงินและมีชองทางที่จะทําประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง 
- กระบวนงานที่เกี่ยวของกับการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ซึ่งมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสมคือ 
มีการเอ้ือประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพองการกีดกันการสรางอุปสรรค 

- กระบวนงานท่ีมีชองทางเรียกรองหรือรับผลประโยชนจากผูที่มีสวนเก่ียวของซึ่งสงผลทางลบ
ตอผูอื่น ที่เก่ียวของ 

2) กระบวนงานที่เขาขายมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
- การรับ – จายเงิน 
- การบันทึกบัญชีรับ – จาย / การจัดทําบัญชีทางการเงิน 
- การจัดซื้อจัดจางและการจางบริการ 
- การกําหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑการกําหนดคุณสมบัติผูท่ีจะเขาประมูลหรือขายสินคา 
- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ 
- การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไมเปนไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจาง 
- การคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ 
- การจัดหาพัสดุ 
- การจัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 
- การเบิกคาตอบแทน 
- การใชรถราชการ 
- ฯลฯ 

3) ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากไมมีการปองกันที่เหมาะสม 
- สูญเสียงบประมาณ 
- เปดชองทางใหเจาหนาท่ีใชอํานาจหนาที่ใหผูปฏิบัติใชโอกาสกระทําผิดในทางมิชอบดวยหนาท่ี 
- เสียชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของหนวยงาน 

4) แนวทางการปองความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
(1) การเสริมสรางจิตสํานึกใหบุคลากรของโรงพยาบาลหนองมะโมง รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เชน 

- การสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในสังกัด 
- เผยแพรคานิยมสรางสรรคใหแกเจาหนาที่ 
- จัดโครงการฝกอบรมดานคุณธรรมจริยธรรมใหกับเจาหนาที่ 
- การสงเสริมใหผูบังคับบัญชาเปนตัวอยางที่ดี 

(2) การปองกันเหตุการณหรือพฤติกรรมที่อาจเปนภัยตอหนวยงานเชน 
- การแจงเวียนหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปรงใสและเปนธรรม 
- การเผยแพรหลกัเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด 
- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง 

- จัดชองทางการรองเรยีนเกี่ยวกับการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
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สรุปผลการวิเคราะหความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชนทับซอนโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปพ.ศ. 2565 

โรงพยาบาลหนองมะโมง กําหนดความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชนทับซอน จํานวน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
1. การใชรถราชการ 
2. กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบฯ รวมทั้งการเอ้ือประโยชนจากพวกพองในการจัดซื้อจัดจาง 
3. การเบิกจายเงินคาตอบแทน การจัดประชุม อบรม ศึกษาดูงานและการสัมมนาตางๆ 
เม่ือพิจารณาโอกาส/ความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว จึงนําผลท่ีไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบ ของความเสี่ยงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวา กอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับ
ใดในตารางความเสี่ยง  ซึ่งจะทําใหทราบวามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดที่จะตองบริหารจัดการกอน 

 

ลําดับ ปจจัยความเสี่ยง 
ในการเกิดทุจริต 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ  
ความเสี่ยง 

ลําดับ  
ความเสี่ยง 

1 การใชรถราชการ 2 
 

2 
 

4 
 

(1) 
 

2 กระบวนการจัดซื้อจัดจางไม
เปนไปตามระเบียบฯ  

1 
 

2 
 

2 
 

(2) 
 

3 
 

การเบิกจายเงนิคาตอบแทน 
การจัดประชุม อบรม ศึกษา
ดูงานและการสัมมนาตางๆ 

1 
 

2 
 

2 
 

(3) 
 

 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)  
     

     

     

     

(1) (2) (3)    

     

                           
 

 

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ไดจากการวิเคราะหความเส่ียงและจัดลําดับความสําคัญของ
ความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนสามารถสรุปการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลาดับความสําคัญของความ
เสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนไดดังนี้ 
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ผลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน  
 

ผลการวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง 
การใชรถราชการ ลําดับ 1 (ปานกลาง = 4 คะแนน) 
กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบฯ ลําดับ 2 (ต่ํา =  2 คะแนน) 
การเบิกจายเงินคาตอบแทน การจัดประชุม อบรม ศึกษาดูงาน
และการสัมมนาตางๆ 

ลําดับ 3 (ต่ํา =  2 คะแนน) 

 
จากตารางวิเคราะหความเสี่ยงสามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเปน 2 ระดับคือปานกลางและต่ํา

โดยสามารถสรปุขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
โรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ 2565 มีดังนี้ 

 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกําหนด ปจจัยความเสี่ยง 
ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยงแตมีมาตรการควบคุม

ความเส่ียง 
- การใชรถราชการ 

ต่ํา (Low) ยอมรับได ภายใตวิธีการจัดการความ
เสี่ยงท่ีมีอยูเดิม ไมตองมีการจัดการ
เพ่ิมเติม 

- กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไป
ตามระเบียบฯ 
- การเบิกจายเงินคาตอบแทน การ
จัดประชุม อบรม ศกึษาดูงานและ
การสัมมนาตางๆ 
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แบบรายงานความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

หนวยงาน โรงพยาบาลหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับ

ผลประโยชนทับซอน 
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 

การใชรถราชการ 1. ใหดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ 
พ.ศ.2535 และแกไข  เพ่ิมเติม และระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยหลักเกณฑการใช การเก็บรักษา การซอมบํารุงรถ
สวนกลาง และรถรบัรอง พ.ศ.2536 โดยเครงครัด 
2. การเก็บรักษารถราชการ ใหเก็บในสถานที่เก็บหรือบริเวณของสวน
ราชการเทานั้น และหากมีเหตุจําเปนไมมีสถานท่ีเก็บที่ปลอดภัย หรือ
มีราชการเรงดวน ใหบันทึกขออนญุาตหัวหนาสวนราชการผูมีอํานาจ
เปนการชั่วคราวหรือเปนครั้งคราว 
3. หามเจาหนาท่ีนํารถราชการไปใชในกิจธุระสวนตัว หรือใหบุคคลอ่ืน
นําไปใชทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 
4. จัดใหมีผูรับผิดชอบรถแตละคันที่ชัดเจน 
5. จัดใหมีสมุดประจํารถยนตสวนกลางทุกคัน บันทึกระยะทางไป-กลับ 
บันทึกเลขไมลทกุคร้ังที่มีการใชรถและมีการเติมน้ํามันเชื้อเพลิง 
ควบคุมลงนามกํากับโดยผูไปราชการที่ไดรับมอบหมายใหควบคุมรถ 
6. การขอใชรถราชการ พัฒนา ปรับเปลี่ยนระบบการขอใชรถยนต
ราชการจากการเขียนขอใชรถลงในแบบฟอรม มาเปนการขอใช
รถยนตราชการผานระบบ google from ตองเสนอแบบฟอรมการขอ
อนุมัติการใชรถผานผูบังคับบัญชาตามลําดับ และจะตองแสดงหลักฐาน
การไปราชการตอผูบังคับบัญชาเทาที่จะสามารถแสดงได 
7. พนักงานขับรถตองเตรียมพรอมใหบริการ  รับผูขอใชรถและขับรถไป
ยังที่หมายตามที่ระบุในใบขออนุมัติการใชรถฯ เมื่อเสร็จสิ้นภาระกิจ ให
นํารถกลบัมาที่จอด และบันทึกการใชรถทุกครั้ง 
8. การเบิกน้ํามันเชื้อเพลิง ใหผูเสนอขออนุมัตินํ้ามันเชื้อเพลิงพิจารณา
การอนุมัติใหเหมาะสมกับระยะทาง 
9. ใหผูบังคับบัญชาควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบการใชรถ การเบิกจาย
คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาซอมบํารุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รบัรอง 
และดําเนินการตางๆ ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการอยาง
เครงครัด 
10. ไมอนุญาตใหเบิกคาเดินทางโดยใชรถสวนตัว 
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ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับ
ผลประโยชนทับซอน 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 

กระบวนการจัดซื้อจัดจาง 1. ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 อยาง
เครงครัด 
2. จัดทํา Flow chart การจัดซ้ือจัดจางทุกประเภท 
3. มีกระบวนการตรวจสอบผูมีสวนไดสวนเสียและปองกันการเกิดผล
ประโยชนทับซอน 
4. พัฒนาองคความรูดานพัสดุ ใหกับเจาหนาที่ที่เก่ียวของ 
5. หามเจาหนาที่กระทําการใดๆท่ีเปนการจูงใจหรือเสนอหรือสัญญา

วาจะใหหรือให เพื่อใหไดมาซึ่งสินบนจากเจาหนาท่ีภาคเอกชนหรอื

บุคคลอ่ืนใด โดยมีจุดประสงคเพื่อจูงใจใหกระทําการ ไมกระทําการ 

หรอืประวิงการกระทําอันขัดตอจริยธรรม จรรยาบรรณของหนวยงาน

และมิชอบดวยกฎหมาย  

6. การจัดซื้อจัดจางทุกประเภท หามมิใหมีการรบัสินบนหรือใหสินบน

จากการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง จะตองดําเนินการดวยความโปรงใส 

ซื่อสัตย ตรวจสอบได ภายใตกฎหมาย กฎและระเบียบที่เก่ียวของโดย

เครงครัด  

7.หากผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรบัการคัดเลือกประสงคจะให

ของแถมและหนวยงานของรัฐพิจารณาแลวเห็นวาเปนประโยชนตอ

ทางราชการก็สามารถรับได แตจะตองมีหนงัสือแสดงความจํานง

บริจาคใหแกหนวยงานของรัฐและหนวยงานของรัฐจะตองถือปฏิบัติ

ตามระเบียบ กระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผู

บริจาคใหทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ทั้งนี้ ใน การรบับริจาคหนวยงาน

ของรัฐตองตรวจรับพัสดุ และนําพัสดุลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุม 

ตาม ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
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ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับ
ผลประโยชนทับซอน 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 

การเบิกจายเงินคาตอบแทน การ
จัดประชุม อบรม ศกึษาดูงาน
และการสัมมนาตางๆ 

1. ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงิน ตามระเบียบการเบิกคาตอบแทน
นอกเวลาราชการตามคําสั่งท่ีไดรับอนุมัติใหปฏิบัติงาน รวมถึงการ
ตรวจสอบการเบิก - จาย ไมใหมีกรณีเบิก-จายซ้ําซอน 
2. การมอบหมายงาน ใหหัวหนากลุมงานพิจารณาถึงความเหมาะสม
ในการจัดบุคลากรข้ึนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
3. จัดทํา Flow chart การเบิกคาตอบแทนประเภทตางๆ 
4. การจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาตางๆ
จะตองมีเปาหมาย รายละเอียดการประชุมและสัมมนาที่สอดคลองกับ
การแกปญหาและพัฒนางานของหนวยงานหรือองคกรอยางชัดเจน  
 5. การเบิกจายคาใชจายตางๆ จะตองเปนไปตามผลการดําเนินงานท่ี
เปนจริง ทั้งดานกิจกรรมตางๆ จํานวนผูเขาอบรมฯ ระยะเวลาและ
การจัดตางๆที่สอดคลองและเปนไปตามระเบียบการจายและ
ขอกําหนดท่ีเกี่ยวของ 
6. ซักซอมความเขาใจใหกับเจาหนาที่เพ่ือใหปฏิบัติตามข้ันตอนอยาง
ถูกตองตามมาตรการและระเบียบของทางราชการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




