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สวนที่ 1 
บทนํา 
สวนที่  

1. หลักการและเหตุผล 

  การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหา 
ประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ไปแทรกแซง การใช
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐ จนทําใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่สาธารณะ 
ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของสวนรวม และทํา
ใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชนที่สูญเสียไปอาจอยูในรูป
ของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคาอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาส 
ในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตามทามกลางผูท่ีจงใจกระทําความผิด ยังพบผูกระทํา
ความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจํานวนมาก จนนําไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม (Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันท่ีเปนบอเกิดของปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รนุแรงข้ึน และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาประเทศ อีกดวย   
  โรงพยาบาลเวียงหนองลอง ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชนทับซอนโดยวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนตามมาตรฐาน 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เปนกรอบการ
วิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
  การวิเคราะหความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเปนระบบในการบริหารปจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทําใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน 
  ประเภทของความเสี่ยงแบงออกเปน๔ดานดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลเุปาหมาย
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกที่สงผลตอกลยุทธท่ีกําหนดไว
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสมรวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบายเปาหมายกลยุทธโครงสราง
องคกรภาวการณแขงขันทรัพยากรและสภาพแวดลอมอันสงผลกระทบตอวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร 
  2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เก่ียวของกับประสิทธิภาพประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเน่ืองจากระบบงานภายในขององคกร/กระบวนการ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูลสงผลตอประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดําเนิน
โครงการ 
  3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk: F) เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงินเชนการบริหารการเงินท่ีไมถูกตองไมเหมาะสมทําใหขาดประสิทธิภาพและไมทันตอสถานการณหรือเปน
ความเสี่ยงที่เก่ียวของกับการเงินขององคการเชนการประมาณการงบประมาณไมเพียงพอและไมสอดคลองกับขั้นตอน
การดําเนินการเปนตน เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูลการวิเคราะหการวางแผนการควบคุมและการจัดทํารายงาน                        
เพื่อนํามาใชในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกลาว 
  4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)เก่ียวของกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากความไมชัดเจนความไมทันสมัยหรือ
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ความไมครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบขอบังคับตางๆรวมถึงการทํานิติกรรมสัญญาการรางสัญญา 
ที่ไมครอบคลุมการดําเนินงาน 
  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปจจัยหลัก๒ปจจัยคอื 
  1) ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบริหารความซื่อสัตยจริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการ 
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผูบริหารและเจาหนาที่บอยครั้ง 
การควบคุมกํากับดูแลไมทั่วถึงและการไมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงานเปนตน 
  2) ปจจัยภายนอก เชน กฎหมายระเบียบขอบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
หรือสภาพการแขงขันสภาวะแวดลอมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเปนตน   
  ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณหรือขอเท็จจริงท่ีบุคคลไมวาจะเปนนักการเมือง
ขาราชการพนักงานบริษัทหรือผูบริหารซึ่งมีอํานาจหนาท่ีเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาที่ที่บุคคลนั้น
รับผิดชอบอยูและสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวมซึ่งการกระทํานั้นอาจจะเกิดขึ้นอยางรูตัวหรือไมรูตัว 
ทั้งเจตนาและไมเจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้นแตรวมถึง
ผลประโยชนอ่ืนๆที่ไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ไดอาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตาํแหนงในองคกรตางๆท้ัง
ในหนวยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจํากัดหรือการที่บุคคลผูมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัทที่
ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบสงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่
เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติการกระทําแบบนี้เปนการกระทํา
ที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
  การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห 
ความเสี่ยงที่เปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทําใหเกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ยิ่งมีสถานการณหรือ
สภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม มากเทาใด ก็ยิ่งมีโอกาสกอใหเกิดหรือ
นําไปสูการทุจริตมากเทานั้น 
  การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในดานตางๆ 
มาดําเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลเวียงหนองลอง การ
วิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนนี้จะชวยใหทราบถึงความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นและ
ปจจัยเสี่ยงท่ีอาจเปนเหตุ  ทาํให  
  1. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไมเพียงพอ 
  2. การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทาใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
  3. การปฏิบัติหนาที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
พรอมกันนี้ ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการปองกัน ยับยั้งการทุจริต ปดโอกาสการทุจริต และเพื่อกําหนด
มาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปน
ปญหาสําคัญและพบบอยอีกดวย 
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2. วัตถุประสงค 
  1. เพื่อสรางสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
  ๒. เพื่อแสดงความมุงม่ันในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
  ๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่รัฐไมใหเกิดการแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาที่อันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมายใหยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเปนแบบอยางที่
ดียืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตองเปนธรรมถูกกฎหมายโปรงใสและตรวจสอบได 
  ๔. เพื่อสรางความเชื่อมั่นศรทัธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสียและ
ประชาชน 
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สวนที่ 2 
การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

 

1. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ 
ความเสี่ยงตางๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห และจัดลําดับความเสี่ยง 
โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง ดานผลประโยชนทับซอน ไดแก 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ 
กําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณา ที่ไมสามารถระบุเปนตวัเลข หรือจํานวนเงนิที่ชัดเจนได 

 
เกณฑระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคณุภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเปนประจํา 
4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบอยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 
2 นอย มีโอกาสเกิดข้ึนนอยครั้ง 
1 นอยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 
เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคณุภาพ ที่สงผลกระทบดานการดําเนินงาน (บุคลากร) 

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

 
  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา 
จากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กําหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังน้ี 
 

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 ความเสี่ยงระดับตา (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 
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ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ไดจาก การพิจารณา 
จัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 

ระดับความเสี่ยง= โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ 
(Likelihood x Impact) 

  

 

ซึ่งจัดแบงเปน 4 ระดับสามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพื้นที่เปน 4 สวน (4 Quadrant) ใชเกณฑในการจัดแบง
ดังน้ี 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการกําหนด การแสดงสีสัญลักษณ 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้าํ 

หรือถายโอนความเสี่ยง 
สีแดง 

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

ควบคุมความเสี่ยง 
สีเหลือง 

ต่ํา (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว       
 
ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

  

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
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  โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
2. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
โรงพยาบาลเวียงหนองลอง  
 โรงพยาบาลเวียงหนองลอง  มีการดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน ดังนี้ 
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
 - กระบวนงานที่เก่ียวของกับการใชเงนิและมีชองทางที่จะทําประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง 
 - กระบวนงานที่เก่ียวของกับการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ซึ่งมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสมคือ 
มีการเอ้ือประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพองการกีดกันการสรางอุปสรรค 
 - กระบวนงานที่มีชองทางเรียกรองหรือรับผลประโยชนจากผูที่มีสวนเกี่ยวของซึ่งสงผลทางลบตอผูอื่น 
ที่เก่ียวของ 
 2) โดยมีกระบวนงานที่เขาขายมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
 - การรับ – จายเงิน 
 - การบันทึกบัญชีรับ – จาย / การจัดทําบัญชีทางการเงิน 
 - การจัดซื้อจัดจางและการจางบริการ 
 - การกําหนดคุณลกัษณะวัสดุครุภัณฑการกําหนดคุณสมบัติผูที่จะเขาประมูลหรือขายสินคา 
 - การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ 
 - การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไมเปนไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจาง 
  - การคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ 
  - การจัดหาพัสดุ 
  - การจัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 
  - การเบิกคาตอบแทน 
  - การใชรถราชการ 
  - ฯลฯ 
 3) ความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากไมมีการปองกันที่เหมาะสม 
 - สูญเสียงบประมาณ 
 - เปดชองทางใหเจาหนาที่ใชอํานาจหนาทําใหผูปฏิบัติใชโอกาสกระทําผิดในทางมิชอบดวยหนาที่ 
  - เสียชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของหนวยงาน 
 4) แนวทางการปองความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
  (1) การเสริมสรางจิตสํานึกใหบุคลากรของโรงพยาบาลเวยีงหนองลอง รังเกียจการทุจริตทุก
รูปแบบ เชน 
  - การสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในสังกัด 
  - เผยแพรคานิยมสรางสรรคใหแกเจาหนาท่ี 
  - จัดโครงการฝกอบรมดานคุณธรรมจริยธรรมใหกับเจาหนาท่ี 
  - การสงเสริมใหผูบังคับบัญชาเปนตัวอยางที่ดี 
  (2) การปองกันเหตุการณหรอืพฤติกรรมที่อาจเปนภัยตอหนวยงานเชน 
  - การแจงเวียนหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปรงใสและเปนธรรม 
  - การเผยแพรหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด 
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  - การตรวจสอบติดตามประเมนิผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอยางสม่าํเสมอและตอเนื่อง 
  - จัดชองทางการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สรุปผลการวิเคราะหความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนโรงพยาบาลเวียงหนองลอง ประจําปพ.ศ. 2565 
 โรงพยาบาลเวียงหนองลอง กําหนดความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน จํานวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี ้
 1. กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ 
   2. การใชอํานาจหนาที่เรียกรับผลประโยชน 
   3. การเบิกจายงบประมาณที่ไมถูกตองตามระเบียบ 
   4. การเอ้ือประโยชนตอพวกพองในการจัดซื้อจัดจาง 
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว จึงนําผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ 
ของความเสี่ยงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวา กอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง 
ซึ่งจะทาํใหทราบวามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดที่จะตองบริหารจัดการกอน 
 

ลําดับ ปจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ลําดับ 

ความเสี่ยง 
1 กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ 5 5 25 (1) 
2 การใชอํานาจหนาที่เรียกรับผลประโยชน 3 5 15 (2) 
3 การเบิกจายงบประมาณที่ไมถูกตองตามระเบียบ 3 4 12 (3) 
4 การเอ้ือประโยชนตอพวกพองในการจัดซื้อจัดจาง 2 4 8 (4) 

 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
  

5   (2)  (1) 

4  (4) (3)   

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 

 
  โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง
ดานผลประโยชนทับซอนสามารถสรุปการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงดาน
ผลประโยชนทับซอนไดดังน้ี 
 
ผลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคญัของความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

ผลการวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน จัดลําดับความสําคญัของความเสี่ยง 
กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ ลําดับ 1 (สูงมาก = 25คะแนน) 
การใชอํานาจหนาท่ีเรียกรับผลประโยชน ลําดับ 2 (สูงมาก = 15คะแนน) 
การเบิกจายงบประมาณที่ไมถูกตองตามระเบียบ ลําดับ 3 (สูง = 12คะแนน) 
การเอ้ือประโยชนตอพวกพองในการจัดซื้อจัดจาง ลําดับ 4 (ปานกลาง = 8คะแนน) 
 
 จากตารางวิเคราะหความเส่ียงสามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเปน3ระดับคือสูงมากสูงและปานกลาง
โดยสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนโรงพยาบาลเวียง
หนองลอง  ประจําปงบประมาณ  2565  มีดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกําหนด ปจจัยความเสี่ยง 
เ     เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จําเปนตองเรงจัดการความเสีย่ง 

มีมาตรการลด และประเมนิซ้ํา หรือถาย
โอนความเสี่ยง 
 

- กระบวนการจัดซื้อจัดจาง 
ไมเปนไปตามระเบียบ 
- การใชอํานาจหนาที่เรียกรับ
ผลประโยชน 

       เสี่ยงสูง (High) จําเปนตองเรงจัดการความเสีย่ง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได 

- การเบิกจายงบประมาณ 
ที่ไมถูกตองตามระเบียบ 

 ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยงแตมีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง 

- การเอ้ือประโยชนตอพวกพอง 
ในการจัดซื้อจัดจาง 

ต่ํา  (Low) - - 
 

 

 
 
 



3. แผนจัดการความเสี่ยงปองกันผลประโยชนทับซอน                                                                                                                      12 
 

ปจจัยที ่
จะเกดิความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจดัการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผดิชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1. กระบวนการจัดซื้อจัด
จางไมเปนไปตามระเบียบ 

5 5 25 1. ควบคุม กํากับ ดูแลให ขาราชการ และ
บุคลากร ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
แนวทาง การจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีพิเศษ 
อยางเครงครดั 
2. ควบคุม กํากับ ดูแลใหเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบดานการจัดซื้อจัดจางจัดทํา
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจางรายไตรมาสและ 
เสนอใหหัวหนาสวนราชการรับทราบทุกครั้ง 
3. ควบคุม กํากับ ดูแลใหเจาหนาที่
ผูปฏบิตัิงานดานพัสดุและบุคลากรที่เก่ียวของ
กับการจัดซื้อจัดจาง รับรองถึงความ 
ไมเก่ียวของสัมพันธกับผูเสนองานในการ
จัดซื้อจัดจาง 
4. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการและ
บุคลากร ใหปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ 
จัดจาง อยางเครงครัด 

         

งานพัสด ุ

2. การใชอํานาจหนาที ่ 
เรียกรับผลประโยชน /                 
การใหและการรับของขวัญ
สินน้าํใจ เพื่อหวัง
ความกาวหนา 

3 5 15 1. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ 
บุคลากรใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ
แกไข ปญหาการทุจริตของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอยางเครงครัด 
2. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ 
บุคลากร ใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
เร่ืองการรับของขวัญสินน้ําใจ อยางเครงครดั 
3. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ และ
บุคลากรปฏิบัติตามคูมือผลประโยชนทับซอน
โรงพยาบาลเวียงหนองลอง 

         กลุมบรหิารงานบุคคล 
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ปจจัยที ่
จะเกดิความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจดัการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผดิชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

3. การเบิกจายงบประมาณ
ทีไ่มถูกตองตามระเบียบ 

3 4 12 1. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ และ
บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจาย
การเงินและการคลัง อยางเครงครัด 
2. ควบคุม กํากับ ดูแลขาราชการ และ
บุคลากรใหปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ          
การปฏิบัติเก่ียวกับขอรองเรียน การละเวน
การปฏิบัติหนาที่และการประพฤติมชิอบ 
อยางเครงครดั 

         

งานการเงนิ 

4. การเอ้ือประโยชนตอพวก
พองในการจัดซื้อจัดจาง 

2 4 8 1. ควบคุม กากับ ดูแลใหขาราชการ และ
บุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเก่ียวกับความ
โปรงใสการเสริมสราง คุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือใหขาราชการถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
2. ควบคุม กํากับ ดูแลการประกาศ
หลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับขอรองเรียน 
การละเวนการปฏิบัติหนาที่และการ 
ประพฤติมิชอบ เพ่ือใหยึดถือปฏิบัติ 
3. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ และ
บุคลากรปฏิบัติตามคูมือผลประโยชนทับซอน 
4. สงเสริมการมีสวนรวมในการดําเนนิการ
ปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบใหครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพ่ือ
รวมสรางแนวทางและมาตรการในดาํเนินการ
สรางจิตสํานึกใหขาราชการรังเกียจ 
การทุจริตทุกรูปแบบ 

         กลุมงานตรวจสอบและ
ควบคุมภายใน 



 
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนวยงาน โรงพยาบาลเวียงหนองลอง 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน
ทับซอน 

..................................................................................... 

เหตุการณความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชนทับ
ซอน (อธิบายเหตุการณความเสี่ยง เกี่ยวกับผล
ประโยชนทับซอน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง 

เหตุการณความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชนทับ
ซอน (อธิบายเหตุการณความเสี่ยง เกี่ยวกับผล
ประโยชนทับซอน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง 
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ภาคผนวก 
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                       คําสั่งโรงพยาบาลเวียงหนองลอง                                   
    ที่  3/2565 

           เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานรายงานวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน   
       โรงพยาบาลเวียงหนองลอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

                                         ....................................................................     

 ดวย  โรงพยาบาลเวียงหนองลอง ใหจัดทํารายงานวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลเวียงหนองลอง เพื่อวิเคราะหความเสี่ยงการดําเนินการภายใตโครงการ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานพยาบาล ซึ่งสอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสการดําเนินงาน  (ITA) 
 โรงพยาบาลเวียงหนองลอง จึงแตงตั้งคณะทํางานจัดแผนปฏิบัติการปองกัน และปราบปรามการทุจริต  
โรงพยาบาลเวียงหนองลอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อเปนการรองรับการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสการดําเนินงาน  (ITA)  จึงแตงต้ังคณะทํางาน   ประกอบดวย 

1. นายชินพันธ  เลือดนักรบ   ตาํแหนง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ     ประธานกรรมการ 
2. นางสาวศิรจิันทร  ศุภปริญญา   ตําแหนง พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ     กรรมการ 
3. นางจันทรฉาย  พัฒนพงศ   ตาํแหนง เภสัชกรชํานาญการ      กรรมการ 
4. นางภีรณภัช   เสนจันทรฒิไชย  ตาํแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี     กรรมการ 
5. นางสาวรัชฎาภรณ โตแกว       ตําแหนง นักวิชาการพัสด ุ       กรรมการและเลขานุการ 

 

  ใหคณะทํางานท่ีไดรับการแตงตั้ง รวมกันจัดทํารายงานวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ                  
เกิดผลประโยชนทับซอน ของโรงพยาบาลเวียงหนองลอง เพื่อวิเคราะหความเสี่ยงใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และเปนไปตามแนวทางการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร ประเด็นการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ใหประสบผลสําเร็จตามความประสงค 
ของโรงพยาบาลเวียงหนองลอง และเพื่อประโยชนสูงสุดของทางราชการ  หากมีปญหาอุปสรรคใด ๆ ใหโรงพยาบาล
เวียงหนองลอง ทราบทันที  

  ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

                           สั่ง ณ วันที่  4 เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565 

 

 
        (นางสาวมัลลิกา   โมกขะสมิต) 
            ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงหนองลอง 
 


