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1 
หลักการและเหตุผล 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปช ั่นประเภทหน ึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าท ี่ไปแทรกแซง 
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทําให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ 
หน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ 
สาธารณะของส่วนรวม และทําให ้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดย 
ผลประโยชน์ท ี่สูญเสียไปอาจอยู ่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมใน 
สังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม 
ท ่ามกลางผ ู้ท ี่จงใจกระทําความผิด ยังพบผ ู้กระทําความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู ้ในเรื ่องดังกล่าวอีกเป็น 
จํานวนมาก จนนําไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ 
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest) เป็นประเด็น 
ปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันท ี่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น 
และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป ็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย 

โรงพยาบาลนายายอาม จึงได้ดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิด ผลประโยชน ์ทับซ้อนของโรงพยาบาลนายายอาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และมาตรการจัดการ
ความเส ี่ยง เก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือจัดทําค ู่ม ือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Conflict of Interest) โรงพยาบาลนายายอามต่อไป 

การว ิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร 
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื ่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําให้เกิดความเสียหายจากการ 
ปฏิบ ัต ิงานที่อาจเกิดผลประโยชน ์ทับซ้อน 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงท ี่บ ุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการพนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซ ึ่งมีอํานาจหน้าที่เจ ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบ ัติหน้าท ี่ในตําแหน่งหน้าที่ที่บุคคล 
น ั้นรับผิดชอบอยู ่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระทําน ั้นอาจจะเกิดขึ้นนอย่างรู ้ตัวหรือไม่รู ้ตัว 
ท ั้งเจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบท ี่หลากหลายไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่าน ั้นแต่รวมถึง 
ผลประโยชน์อ่ืนๆที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อาทิการแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปดํารงตําแหน่งในองค์กร 
ต ่างๆท ั้งในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจํากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอํานาจหน้าท ี่ต ัดส ินใจให้ญาติพี ่น ้อง 
หรือบริษัทท ี่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้น 
ขาดการตัดสินใจท ี่เที่ยงธรรมเน ื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติการ 
กระทําแบบน้ีเป ็นการกระทําท ี่ผ ิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

การวิเคราะห์ความเสี ่ยงเก ี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทํา
ให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท ี่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ อันเกี ่ยวเน ื่องเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ ่งมี 
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สถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน ์ส่วนตนและผลประโยชน ์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ย่ิงมี 
โอกาสก่อให้เกิดหรือนําไปสู่การท ุจริตมากเท ่าน้ัน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งน้ี วิเคราะห์ตามบริบทความเส ี่ยง 
ด ้านผลประโยชน ์ทับซ้อนของโรงพยาบาลนายายอาม การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนน้ีจะ
ช่วยให้ ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทําให้ 

1.  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท ี่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ 
รับผ ิดชอบไม่เพียงพอ 

2.  การปฏิบัติหน้าท ี่ไปในทางท ี่ทําให้ประชาชนขาดความเช ื่อถือในความมีคุณธรรมความมี 
จริยธรรม  

3. การปฏิบ ัติหน้าที่โดยการขาดการคําน ึงถึงประโยชน ์ส่วนรวมมากกว ่าประโยชน ์ส่วนตน และ 
การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

พร้อมกันน้ี ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับย้ังการทุจริต ปิดโอกาส
การ ท ุจริต และเพ่ือกําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทจุริตประพฤติมิชอบ การ
กระทําผ ิดวินัยของเจ ้าหน้าที่รัฐที่เป ็นปัญหาสําค ัญและพบบ่อยอีกด้วย 
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ว ัตถ ุประสงค ์  

1. เพื ่อสร้างวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด 
แยกแยะผลประโยชน ์ส่วนตนกับผลประโยชน ์ส่วนรวม 

๒. เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหา 

ผลประโยชน์ส่วนตัวในตําแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั ่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็น 
แบบอย่างท ี่ด ี ยืนหยัดทําในส ิ่งที่ถูกต้องเป ็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

๔. เพ่ือสร้างความเช ื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วน 
เสียและประชาชน 
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การว ิเคราะหค์วามเสี่ยงด้านผลประโยชนท์ับซ ้อน 

1. การว ิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ 

ของความเสี่ยงต ่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส ี่ยง และดําเนินการวิเคราะห์ และจัดลําดับ 
ความเสี่ยง โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ได้แก่ ระดับโอกาสท ี่จะเกิดความเส ี่ยง (Likelihood)  และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับ 
ความเส่ียง ทั้งน้ี กําหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเน ื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ท ี่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือ 
จํานวนเงินท ี่ช ัดเจนได ้ 

เกณฑ ์ระด ับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชงิคุณภาพ 
 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธบิาย
5 ส ูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป ็นประจํา 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยคร้ัง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางคร้ัง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยคร้ัง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที ่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน 
(บุคลากร) 

 
ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธบิาย 
5 ส ูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทางานท ่ีไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบ ัต ิงานบ ่อยครั้ง
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบ ัต ิงานนานๆคร้ัง

 
ระดับของความเสี่ยง (Degree  of  Risk)  แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเส ี่ยง 

โดย พิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสท ี่จะเกิดความเส ี่ยง (Likelihood)  กับระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต ่ละสาเหต ุ (โอกาส × ผลกระทบ) กําหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังน้ี 

ระด ับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
ลําดับ ระด ับความเสีย่ง ช่วงคะแนน 

1 ความเสี่ยงระดับส ูงมาก (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 



 

5 
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง  (Risk   Profile) ที่ได้จากการพิจารณา 
จัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)  และผลกระทบที่เกิดขึ้น 
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงท ี่สามารถยอมรับได ้ (Risk Appetite Boundary) โดยท ี่ 

 

 
 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนท ี่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ 
จ ัดแบ ่งด ังน ี้ 
ระด ับความเสีย่ง คะแนนระด ับความเสี่ยง มาตรการกําหนด การแสดงสีสญัลักษณ์

เสี่ยงส ูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ํา 
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง ส ีส้ม
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการ 

ควบคุมความเสี่ยง 
สีเหลือง 

ตํ่า (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว
 

ตารางระด ับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 
 

ความรุนแรง 
ของผลกระทบ 
(Impact) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โอกาสท ี่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

ระด ับความเสีย่ง= โอกาสในการเกิดเหต ุการณ ์ต่างๆ x ความร ุนแรงของเหต ุการณ ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

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 



 

6 
2. การว ิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  

โรงพยาบาลนายายอาม  มีการดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวก ับ การปฏิบ ัต ิงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน ์ทับซ้อน ดังน้ี 

1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต ่อการทุจร ิตหร ือที่อาจเก ิดผลประโยชน์ทับซ ้อน 
- กระบวนงานท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางท ี่จะทําประโยชน ์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
- กระบวนงานท่ีเก่ียวข้องกับการใช ้ด ุลยพิน ิจของเจ ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือ มีการ

เอ้ือประโยชน์หรือให ้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค 
- กระบวนงานท่ีมีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มสี่วนเก่ียวข้องซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อ่ืน 

ที่เก่ียวข้อง 

2) โดยม ีกระบวนงานท่ีเข้าขา่ยมีโอกาสเสีย่งต ่อการทุจร ิตหร ือที่อาจเก ิดผลประโยชนท์ับซ ้อน 
- การรับ – จ ่ายเงิน 
- การบันทึกบัญชีรับ – จ ่าย / การจ ัดทําบัญช ีทางการเงิน 
- การจ ัดซื้อจ ัดจ ้างและการจ ้างบริการ 
- การปฏิบ ัต ิงานของเจ ้าหน้าท ี่ไม่เป ็นไปตามข ั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจ ัดจ ้าง 
- การค ัดเลือกบุคคลเข ้ารับราชการ 
- การจ ัดหาพัสด ุ 
- การจ ัดทําโครงการฝึกอบรมศึกษาด ูงานประชุมและสัมมนา 
- การเบิกค ่าตอบแทน 
- การใช้รถราชการ 
- ฯลฯ 

3) ความเสียหายที่จะเก ิดขึ้นหากไม ่ม ีการป้องก ันที่เหมาะสม 
- ส ูญเสียงบประมาณ 
- เป ิดช่องทางให้เจ ้าหน้าท ี่ใช้อํานาจหน้าท ี่กระทําผ ิดในทางมิชอบด้วยหน ้าท ี่ 
- เสียช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน 

4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเก่ียวก ับการปฏ ิบ ัต ิงานที่อาจเก ิดผลประโยชน์ทับซ ้อน 
(1) การเสร ิมสร้างจิตสาํนึกให้บุคลากรของโรงพยาบาลนายายอาม ไม่ทนต่อการทุจร ิตทุก 

รูปแบบ เชน่  
- การส ่งเสริมการปฏิบ ัต ิตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงพยาบาลนายายอาม 
- เผยแพร่ค ่านิยมสร้างสรรค ์ให้แก ่เจ ้าหน้าท ี่ 
- จ ัดโครงการฝึกอบรมด้านค ุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ ้าหน้าท ี่ 
- การส ่งเสริมให้ผู้บังค ับบัญชาเป ็นตัวอย่างท ี่ด ี 
(2) การป้องก ันเหต ุการณ์หร ือพฤต ิกรรมที่อาจเป ็นภัยต ่อหน่วยงาน เช ่น 
- การแจ ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป ็นธรรม 
- การตรวจสอบต ิดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบ ัต ิงานของบุคลากรโรงพยาบาล 

นายายอามอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง 
- จ ัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการท ุจริตและประพฤต ิมิชอบ 
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สรุปผลการว ิเคราะห์ความเสี่ยงท ี่เก่ียวก ับผลประโยชน์ทบัซ ้อนโรงพยาบาลนายายอาม 

 กําหนดความเส่ียงที่เก่ียวกับผลประโยชน ์ทับซ้อน จํานวน 4 ประเด ็นหลัก ดังน้ี  
1. กระบวนการจ ัดซื้อจ ัดจ ้างไม่เป ็นไปตามระเบียบ 
2. การใช้อํานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน ์ 
3. การเบิกจ ่ายงบประมาณท ี่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
4. การใช ้ทรัพย์ส ินของทางราชการในเรื่องส่วนตัว 

เมื ่อพิจารณาโอกาส/ความถี ่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเส ี่ยงแล้ว จึงนําผลท ี่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท ี่จะเกิดความเส ี่ยง 
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเส ี่ยงในระดับ 
ใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทําให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป ็นความเสี่ยงส ูงส ุดท ี่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

 
 

ลําดับ ปัจจัยความเสีย่งในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความเสี่ยง 

ลําดับ 
ความเสี่ยง 

1 กระบวนการจ ัดซื้อจ ัดจ ้างไม่เป ็นไปตามระเบียบ 1 5 5 4
2 การใช้อํานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน ์ 3 5 15 1
3 การเบิกจ ่ายงบประมาณท ่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 1 5 5 4
4 การใช ้ทรัพย์ส ินของทางราชการในเรื่องส่วนตัว 5 5 25 1

 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

 

ความรุนแรงของ 5 
ผลกระทบ (Impact) 

4 

3 

2 

1 

1 2 3 4 5 

โอกาสท ี่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

จากแผนภูมิความเส ี่ยง (Risk  Map) ได้จากการวิเคราะห์ความเส ี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของ 
ความเส ี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเส ี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความ 
เสี่ยงด ้านผลประโยชน ์ทับซ้อนได ้ด ังน ี้ 

(1),(3
)

 
(2) 

 
(4) 
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ผลการว ิเคราะห์ความเสี่ยงและจ ัดลําดับความสําคัญของความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ ้อน 

 
ผลการว ิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ ้อน จัดลําดับความสําคัญของความเส่ียง

กระบวนการจ ัดซื้อจ ัดจ ้างไม่เป ็นไปตามระเบียบ ความเสี่ยงระดับตํ่า 
การใช้อํานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน ์ ความเสี่ยงระดับส ูงมาก 
การเบิกจ ่ายงบประมาณท ่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ ความเสี่ยงระดับตํ่า 
การใช ้ทรัพย์ส ินของทางราชการในเรื่องส่วนตัว ความเสี่ยงระดับส ูงมาก 

 
จากตารางวิเคราะห์ความเส ี่ยงสามารถจําแนกระดับความเส ี่ยงออกเป็น 2 ระดับคือสูงมาก และตํ่า 

โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
โรงพยาบาลนายายอาม ประจำปีงบประมาณ 2563 มีดังน้ี 

 
 
  ระด ับความเสีย่ง มาตรการกำหนด ปัจจัยความเสีย่ง
  เสี่ยงส ูงมาก (Extreme) จำเป ็นต้องเร่งจ ัดการความเสี่ยง มี

มาตรการลด และประเมินซ้ํา หรือถ่าย 
โอนความเสี่ยง 

- การใช้อำนาจหน้าที่เรียก
รับ ผลประโยชน ์ 
- การใช ้ทรัพย์ส ินของทางราชการ 
ในเรื่องส่วนตัว 

  เสี่ยงสูง (High) จำเป ็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง และมี
มาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ใน 
ระดับที่ยอมรับได ้ 

 

  ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุม 
ความเสี่ยง 

 

  (Low) - - กระบวนการจ ัดซื้อจ ัดจ ้างไม่ 
เป ็นไปตามระเบียบ 
- การเบิกจ ่ายงบประมาณท ี่ไม่ 
ถูกต้องตามระเบียบ 



 

3. แผนจ ัดการความเสี่ยงปอ้งก ันผลประโยชน์ทับซ ้อน 9 
 
 

ปัจจัยที่ จะ
เก ิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ  
 

มาตรการจัดการความเสี่ยง โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง

1. กระบวนการ 1 5 สูงมาก 1. ควบคุม กำกับ ด ูแลให้บ ุคลากร ให้ปฏิบ ัต ิตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจ ัดซื้อจ ัดจ ้าง 
จัดซ ื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด 
ไม่เป็นไปตาม 2. ควบคุม กำกับ ด ูแลให ้เจ ้าหน้าท ี่ผู้รับผ ิดชอบด ้านการจ ัดซื้อจ ัดจ ้างจ ัดทํารายงานสรุปการจ ัดซื้อจ ัดจ ้างราย 
ระเบียบ ไตรมาสและเสนอให้หัวหน ้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง

3. ควบคุม กำกับ ด ูแลให ้เจ ้าหน้าท ี่ผู้ปฏิบัต ิงานด ้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจ ัดจ ้าง รับรอง 
ถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจ ัดซื้อจ ัดจ ้าง
4. ควบคุม กำกับ ด ูแลให ้บุคลากร ให้ปฏิบ ัต ิตาม พ.ร.บ. การจ ัดซื้อจ ัดจ ้าง อย่างเคร่งครัด

2. การใช้อำนาจ 3 5 ต่ํา 1. ควบคุม กำกับ ด ูแลให ้บุคลากรให ้ปฏิบัต ิตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตอย่างเคร่งครัด 
หน้าที่  เรียกรบั 2. ควบคุม กำกับ ด ูแลให ้บุคลากร ให ้ปฏิบัต ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบ ังคับ เรื่องการรับของขวัญ อย่าง 
ผลประโยชน์ / เคร่งครัด
การให้และการรับ 3. ควบคุม กำกับ ด ูแลให ้บุคลากรปฏิบ ัต ิตามคู่มือผลประโยชน ์ทับซ้อนโรงพยาบาลนายายอาม 
ของขวัญสินน้าํใจ  
เพื่อหวัง 
ความก้าวหน้า 



 

10 
 

3. การเบ ิกจ่าย 
งบประมาณทีไ่ม ่ 
ถ ูกต ้องตามระเบียบ 

1 5 สูงมาก 1. ควบคุม กำกับ ด ูแลให ้บุคลากรปฏิบ ัต ิตามระเบียบการเบิกจ ่ายการเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม กำกับ ด ูแลให้บุคลากรให้ปฏิบ ัต ิตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบ ัติเกี่ยวกับ ข้อร้องเรียน 
การละเว้นการปฏิบ ัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด 

4. การใช้ทร ัพย์สิน 
ของทางราชการใน 
เร ื่องส่วนตัว 

5 5 ต่ํา 1. กำหนดนโยบายด ้านความโปร่งใส การเสริมสร้างค ุณธรรมจริยธรรม และมาตรการป้องกันการท ุจริต 
ยับยั้ง การกระทำผ ิดวินัยของเจ ้าหน้าท ี่ พร้อมประชาส ัมพันธ์ผ ่านสื่อของหน่วยงาน 
2. ควบคุม กำกับ ด ูแลให ้บุคลากรปฏิบ ัต ิตามคู่มือผลประโยชน ์ทับซ้อน 
3. ส ่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องก ันปราบปรามการท ุจริตและประพฤต ิ 
มิชอบให ้ครอบคลุม และทั่วถงึมากยิ่งขึ้น เพื ่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในดำเนินการสร้างจิตสํานึกให้ 
ข้าราชการไม่ทนต่อการท ุจริตทุกรูปแบบ



 

 


