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ค าน า 

 

  โรงพยาบาลแม่ทาโดยคณะท างานรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ 2562  ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน  
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) โดยมีการวิเคราะห์ 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

4. ข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารในองค์กร (Information and Communication) 

5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring) 

เพ่ือก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังน าความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้ มาก าหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลแม่ทาอีกด้วย เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย ส าคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ  
(Agenda Based) 
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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 

ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง 

การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ 

หน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ 

สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป 

โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรม 

ในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม 

ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีก 

เป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน 

หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) 

เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ในระดับท่ีรุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 

อีกด้วย 

  โรงพยาบาลแม่ทา  โดยคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต ด าเนินการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยง 

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร 

ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท า ให้เกิดความเสียหายจาก 

การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ 
พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบ
อยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่
เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่
ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้
ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม 



เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระท าแบบนี้เป็นการกระท าที่ผิดทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ 

ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส 

ที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง 

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต 

กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

  สามารถจ าแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 

  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมาย 

และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์ 

ที่ก าหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย 

เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ 

ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 

  2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ 

องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 

  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 

และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ 

หรือเป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ 

ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน 

การควบคุม และการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 

  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้อง 

กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน 

ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา 

การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 

 

 



  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ 

มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
theTread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลแม่ทาการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงพยาบาลแม่ทาทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์
ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยัง
บรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) อีกด้วย 

  1.2 วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด 

ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

  ๒. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

  ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา 

ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น 

แบบอย่างที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

  ๔. เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

และประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด 

ผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดาเนินการวิเคราะห์ 

และจัดลาดับความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง 

ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ 

ผลกระทบ (Impact) และระดบัความเส่ียง ทั้งน้ี ก าหนดเกณฑใ์นเชิงคุณภาพเน่ืองจากเป็นขอ้มูลเชิงพรรณา 
ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจานวนเงินที่ชัดเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

 
 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน 

(บุคลากร) 

 
 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา 

จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

 

 



ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

 
   

 ค
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1 2 3 4 5 
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3 6 9 12 15 

4 8 12 16 20 

5 10 15 20 25 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง คะแนน 

 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 20 - 25 

 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 15 – 19 

 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 10 – 14 

 ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L) 5 – 9 

 ความเสี่ยงระดับต่ าที่สุด (Least) 1 - 4 

 

 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก 

การพิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ 

ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

 
 

 

 

 

 



ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ 

จัดแบ่ง ดังนี้ 

 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง คะแนน  มาตรการก าหนด 

เสี่ยงสูงมาก 
(Extreme) 

ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
(Extreme Risk : E) 

20 - 25  มีมาตรการลด และประเมินซ้ า 

หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

เสี่ยงสูง (High) ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : 
H) 

15 – 19  มีมาตรการลดความเสี่ยง 

ปานกลาง 
(Medium) 

ความเสี่ยงระดับปานกลาง 
(Moderate Risk : M) 

10 – 14  ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ 

ควบคุมความเสี่ยง 

ต่ า (Low) ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : 
L) 

5 – 9  ยอมรับความเสี่ยง และเฝ้าระวัง 

ต่ าที่สุด (Least) ความเสี่ยงระดับต่ าที่สุด (Least) 1 - 4  ยอมรับความเสี่ยง 

 

  2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of 

Interest) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง 

  เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้น าผลที่ได้น ามาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดคววมเสี่ยง 

และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานก่อนว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด
ในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท าให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรื อ
น าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ  
มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ที่เกิดขึ้นและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุ  

 



  1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 

  2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 

  3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต 
และเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
    1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 

 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือ 

มีการเอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค 

 - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อ่ืน  
ที่เก่ียวข้อง 

 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 - การรับ – จ่ายเงิน 

 - การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดท าบัญชีทางการเงิน 

 - การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ 

 - การก าหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การก าหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 

 - การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ 

 - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 

  - การจัดหาพัสดุ 
  - การจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 
  - การเบิกค่าตอบแทน 
  - การใช้รถราชการ 
  - ฯลฯ 

 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 

 - สูญเสียงบประมาณ 

 - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 

  - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 



 4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

  (1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากร รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 

  - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร 

  - จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และต่อต้านการทุจริต 

  - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ 

  - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี 

  (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงานเช่น 

  - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

  - การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง 

  - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีพ.ศ. 2562 

 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact)  
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ  
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง 
ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

การจัดล าดับ
ความเสี่ยง 

กิจกรรมที่มีความเสี่ยง โอกาสเกิด ผลกระทบ 
ระดับ

ความเสี่ยง 

1 การจัดซื้อจัดจ้าง 4 4 สูง 

2 การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม/การให้บริการ
ประชาชน 

3 3 ปานกลาง 

3 การลงเวลาในการปฏิบัติ 

 
3 3 ปานกลาง 

 

 

 

 



3. วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และแผนจัดการความเสี่ยงป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลแม่ทา จ.ล าพูน ปีงบประมาณ 2562                                                                                                                      

กิจกรรมที่มี 
ความเสี่ยง

ฯ 

ความเสี่ยงอันอาจก่อให้เกิด
การทุจริต 

โอกาส
เกิด

ความ
เสี่ยง 

ผลกระทบ 
(ความ

เสี่ยหาย/
รุนแรง) 

คะแนน 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรม/วิธีการ
จัดการความเสี่ยง 

การจัดหา
พัสดุ 

1.ไม่ได้มีการเผยแพร่
แผนการจัดซื้อ จัดจ้างที่
ครบถ้วน ทันเวลา 

 

2.การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไป
ตามระเบียบพัสดุ 

3.การจัดซื้อจัดจ้าง e-
Bidding ไม่ทันเวลา 

 

4.การพิจารณาผลประกวด
ราคา e-Bidding ไม่ได้มีการ
ด าเนินการขั้นตอนตาม
ระเบียบ 

 

5.มีการจัดซื้อจัดจ้างเหมา
บริการโดยไม่มีระบบการ
แข่งขัน 

4 

 

 

4 

 

 

4 

3 

 

 

3 

 

 

4 

 

ปาน
กลาง 

 

 

ปาน
กลาง 

 

 

สูง 

 

1.1.หัวหน้าพัสดุ
ควบคุมก ากับการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อ 
จัดจ้างบน website 
และบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 

2.1 ทบทวนจัดท า WI 
การตรวจรับพัสดุ 
3.1 หัวหน้าพัสดุ
ควบคุมก ากับให้
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ด าเนินการจัดซื้อ จัด
จ้าง e-Bidding ให้
ทันเวลา 

4.1 จัดท า WI การ
พิจารณาผลการ
ประกวดราคา e-
Bidding และเผยแพร่
ให้ทุกกลุ่มงาน และถือ
ปฏิบัติตามระเบียบโดย
เคร่งครัด 

5.1 การจ้างเหมา
บริการที่ไม่เกิน 
500,000 บาท ให้มี
ระบบการแข่งขัน 

การเบิก
ค่าตอบแทน 

1.มีการเบิกค่าตอบแทน
ล่วงเวลาเป็นเท็จ 

 

2.ไม่มีการขออนุมัติขึ้น

3 

 

3 

3 

 

3 

ต่ า 

 

ต่ า 

1.1 ให้หัวหน้า
หน่วยงานเป็นผู้
ตรวจสอบและก ากับ
การเบิกจ่ายให้เป็นจริง 

1.2 ให้ทุกกลุ่มงาน

11 



กิจกรรมที่มี 
ความเสี่ยง

ฯ 

ความเสี่ยงอันอาจก่อให้เกิด
การทุจริต 

โอกาส
เกิด

ความ
เสี่ยง 

ผลกระทบ 
(ความ

เสี่ยหาย/
รุนแรง) 

คะแนน 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรม/วิธีการ
จัดการความเสี่ยง 

ปฏิบัติงานล่วงเวลาก่อนการ
ปฏิบัติงาน 

จัดท าบันทึกขออนุมัติ
เพ่ือออกค าสั่งขอนุมัติ
ขึ้นปฏิบัติงานก่อนการ
ขึ้นปฏิบัติงาน โดยแจ้ง
เหตุผลความเหมาะสม 
และตารางการข้ึน
ปฏิบัติงานแนบท้าย
ค าสั่ง 

การเบิก
ค่าใช้จ่าย
ตาม
โครงการ, 
ค่าใช้จ่ายใน
การอบรม, 
ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาดู
งาน 

1.มีการเบิกค่าใช้จ่ายเป็น
เท็จ โดยที่ไม่ได้มีการ
ด าเนินการจริง 

2.มีการเบิกค่าใช้จ่ายใน
จ านวนเงินที่สูงกว่าความ
เป็นจริง 

 

 

3 

 

3 

3 

 

3 

ต่ า 

 

ต่ า 

1.1 ให้มีการ
ด าเนินการเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย
ตาม WI 

1.2 ให้มีการจัดท า
ธรรมภิบาลหลักเกณฑ์
การเบิกจ่าย 

การใช้รถ
ราชการ 

1.การใช้รถราชการ
ส่วนกลางไม่เป็นไปตาม
ระเบียบการใช้รถ 

2.มีการใช้รถราชการออก
นอกเส้นทาง 

3.มีการน ารถยนต์ราชการ
ซ่อมบ ารุงเกินแผนที่ก าหนด 

3 

 

3 

3 

3 

 

3 

3 

ต่ า 

 

ต่ า 

ต่ า 

1.1 มีการวิเคราะห์
การใช้จ่ายน้ ามัน 

1.2 มีการประเมิน
ระยะทางกิโลเมตร กับ
สถานที่ในใบขอใช้รถ 

1.3 มีการขออนุมัติน า
รถยนต์ซ่อมบ ารุง และ
ตรวจสอบโดยงานพัสดุ 
และหัวหน้าพัสดุ 

การเบิก
ค่าใช้จ่าย
เดินทางไป
ราชการ 

1.มีการเบิกค่าใช้จ่าย
เดินทางไปราชการไม่เป็นไป
ตามความเป็นจริง  และมี
การเบิกโดยไม่ประหยัด  

2.มีการเบิกค่าใช้จ่ายไม่

3 

 

2 

3 

 

3 

ต่ า 

 

ต่ า 

1.1 จัดท าธรรมาภิ
บาลการเบิกค่าใช้จ่าย
เดินทางไปราชการ 

1.2 เผยแพร่ธรรมาภิ
บาลและระเบียบการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการ



กิจกรรมที่มี 
ความเสี่ยง

ฯ 

ความเสี่ยงอันอาจก่อให้เกิด
การทุจริต 

โอกาส
เกิด

ความ
เสี่ยง 

ผลกระทบ 
(ความ

เสี่ยหาย/
รุนแรง) 

คะแนน 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรม/วิธีการ
จัดการความเสี่ยง 

เป็นไปตามระเบียบ เดินทางไปราชการ 

การ
ปฏิบัติงาน
ทั่วไป 

1. เบียดบังเวลาราชการ 

- ใช้เวลาราชการท างาน
ส่วนตัว 

- มาสาย/กลับก่อนเวลา 

ผลกระทบ 

- งานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ไม่มีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

3 4 ปาน
กลาง 

1. มีการสแกนนิ้วมือ 

2. รายงานผู้มาท างาน
สายให้ผู้บริหารใน 
Line กลุ่ม “การลา
เจ้าหน้าที่ รพ.แม่ทา” 
เพ่ือให้หัวหน้างาน
ควบคุมก ากับ
พฤติกรรมการมา
ท างานของเจ้าหน้าที่ใน
สังกัด 

3. ให้คุณ/ ให้โทษ
ส าหรับผู้ที่มาท างานไม่
เป็นไปตามข้อก าหนด
เวลาท างาน 

4. จัดท าโครงการ
เสริมสร้างและกระตุ้น
ให้เจ้าหน้าที่คุณธรรม
หลัก 4 ประการ 

- กิจกรรมตอบค าถาม 
“ท าอย่างไรให้มี
ความสุขบนพื้นฐาน
คุณธรรมหลัก 4 
ประการ “พอเพียง มี
วินัย สุจริต จิตอาสา” 

-จัดกิจกรรมค้นหาค้น
ต้นแบบ 

  1) ต้นแบบคน 
“พอเพียง” 

  2) ต้นแบบคน “มี
วินัย” 



กิจกรรมที่มี 
ความเสี่ยง

ฯ 

ความเสี่ยงอันอาจก่อให้เกิด
การทุจริต 

โอกาส
เกิด

ความ
เสี่ยง 

ผลกระทบ 
(ความ

เสี่ยหาย/
รุนแรง) 

คะแนน 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรม/วิธีการ
จัดการความเสี่ยง 

  3) ต้นแบบคน 
“สุจริต” 

  4) ต้นแบบคน “จิต
อาสา” 

-กิจกรรม “ท างาน 
ด้วยหัวใจ” ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ทีมีพฤติกรรม
ท างาน ไม่มาสาย, ไม่
ลงก่อน ไม่ลากิจ 

-กิจกรรม “ท าดี มีคน
ชม” ส าหรับเจ้าหน้าที่
ที่มีบริการ Service 
mind และเก็บของได้
คืนเจ้าของ เป็นต้น 

-จัดกิจกรรม “คนดี ศรี 
รพ.แม่ทา” เพ่ือเป็น
ตัวอย่างของคน
คุณธรรม จริยธรรม 
และให้รางวัล/ติดบอร์ด 

 

 

 

 
 


