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  โรงพยาบาลวังยาง ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบ ัติงานที ่อาจเกิด  
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที ่อาจเกิดผลประโยชน์ท ับซ้อน            
ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็นปัญหาสำคัญ และพบบ่อยนอกจากนี้ ยังนำความ
เสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้  มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์     
ทับซ้อนโรงพยาบาลวังยางอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
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๑. หลักการและเหตุผล  
  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง 
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบตัิ
หน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป   
โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรม
ในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาส ในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม
ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนา หรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกลา่วอีกเปน็
จำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจรติ หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์  ส่วนรวม (Conflict of interest : COI)        
เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบนัที่เปน็บ่อเกิดของปญัหา การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับ
ที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกดว้ย 
  โรงพยาบาลวังยาง ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบ ัติงานที ่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที ่อาจเกิดผลประโยชน์ท ับซ้อน            
ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)  
เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
  การวิเคราะห์ความเสี ่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี ่ยงที ่เป็นระบบในการ
บริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่  จะทำให้เกิดความเสียหายจาก
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี ้
   ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
บรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม ที ่เกิดจากเปลี ่ยนแปลงของสถานการณ์ และเหตุการณ์ภายนอก         
ที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่าง
นโยบายเป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้าง องค์กรภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบตอ่
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 
   ๒. ความเส ี ่ยงด ้านการดำเน ินงาน (Operational Risk: O) เก ี ่ยวข ้องกับ
ประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี ่ยงที ่อาจเกิดขึ ้นเป็นความเสี ่ยงเนื ่องจาก 



ระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของขอ้มูล
ส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ 
   ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรหิาร
งบประมาณ และการเงินเช่นการบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อ
สถานการณ์หรือเป็นความเสี ่ยงที่เกี ่ยวข้องกับการเงินขององค์การ  เช่น การประมาณการงบประมาณไม่
เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การ
วางแผนการควบคุมและการจัดทำรายงาน เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงิน ดังกล่าว 
   ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)
เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่
ชัดเจนความไม่ทันสมัยหรือ ความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ  รวมถึงการทำนิติกรรม
สัญญาการร่างสัญญา ที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน  
  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ  
  ๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความ ซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร
และการเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
บ่อยครั้ง การควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน
เป็นต้น 
  ๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น  
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการพนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่       
ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระทำนั้น อาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว
หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลาย ไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้นแต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ  ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไป    
ดำรงตำแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษัทจำกัด หรือการที่บุคคลผู้มี                    
อำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทาน หรือผลประโยชน์จากทาง
ราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก
ผลเสียจึงเกิดขึ ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ        
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวเิคราะห์ 
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะ  
ทำให้เกิดความเสียหาย จากการปฏิบัติงานที ่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้ง ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต 
กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์ หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม 
มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ นำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น  



  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้ นำเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ 
มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลวังยาง 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนน้ีจะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซอ้นที่ 
เกิดข้ึนและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุ ทำให้ 
  ๑. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ 
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 
  ๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือ ในความมีคุณธรรมความ    
มีจริยธรรม 
  ๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการ
ทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อกำหนด มาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น ปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 ๒.วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริต ในการบริหารราชการให้เกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
  ๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
  ๓. เพื ่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที ่ร ัฐไม่ให้เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
เป็นแบบอย่างที่ ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้  
  ๔. เพื่อสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและประชาชน 
  



ส่วนที่ ๒ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกดิผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับ
ความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) และระดับ
ความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือ 
จำนวนเงินที่ชัดเจนได้  
เกณฑ์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
  

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คำอธิบาย 
๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจำ 
๔ สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบ่อยครั้ง 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 
๒ น้อย มีโอกาสเกิดข้ึนน้อยครั้ง 
๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ท่ีส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (บุคลากร) 
  

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คำอธิบาย 
๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 
๓ ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม 
๒ น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
๑ น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง 

 
 ระดับของความเสี ่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี ่ยง โดย
พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้  
 



ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
ลำดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 

๑ ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) ๑๕ - ๒๕ คะแนน 
๒ ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) ๙ - ๑๔ คะแนน 
๓ ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) ๔ - ๘ คะแนน 
๔ ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L) ๑ - ๓ คะแนน 

  
 ในการวิเคราะห์ความเสี ่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี ่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ
พิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่
เกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 
 
  
  

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์
ในการจัดแบ่ง ดังนี้  

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเส่ียง มาตรการกำหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) ๑๕-๒๕ คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ำหรือถ่าย

โอนความเสี่ยง 
สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) ๙-๑๔ คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม        
ปานกลาง (Medium) ๔-๘ คะแนน ยอมร ับความเส ี ่ยงแต ่ม ีมาตรการ

ควบคุมความเสี่ยง 
สีเหลือง 

ต่ำ (Low) ๑-๓ คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 

 
ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

                         

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ตา่ง ๆ  X ความรุนแรงของเหตุการณ์ตา่ง ๆ 

(Likelihood X Impact) 



 2. การวิเคราะห์ความเสี ่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of 
Interest) โรงพยาบาลวังยาง  
  โรงพยาบาลวังยาง มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับ ซ้อน ดังนี้  
 ๑) การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง  
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการ
เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค  
 - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีสว่นเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อืน่ 
ที่เกี่ยวข้อง 
  ๒) โดยมีกระบวนงานท่ีเข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
 - การรับ   – จ่ายเงิน  
 - การบันทึกบัญชีรับ  – จ่าย / การจัดท าบัญชีทางการเงิน  
 - การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ  
 - การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า  
 - การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์  
 - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง  
 - การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ  
 - การจัดหาพัสดุ  
 - การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา  
 - การเบิกค่าตอบแทน  
 - การใช้รถราชการ 
 - ฯลฯ  
 ๓) ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันท่ีเหมาะสม  
 - สูญเสียงบประมาณ  
 - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 
 - เสียช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน  
 ๔) แนวทางการป้องความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

(๑) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงพยาบาลวังยาง รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น  
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในสังกัด  
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่  
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่  
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี  



(๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมท่ีอาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น  
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม  
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  
- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงพยาบาลวังยาง 

อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง  
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสีย่งท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลวังยาง ปี ๒๕๖๒ 
 โรงพยาบาลวังยาง กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกบัผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 3 ประเด็นหลัก ดังนี ้ 
 ๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไมเ่ป็นไปตามระเบียบ 
 ๒. การใช้รถราชการการเบิกค่าตอบแทน 

๓. การจัดทำโครงการอบรมสมัมนา ศึกษาดูงาน ประชุมวิชาการ  
เมื ่อพิจารณาโอกาส/ความถี ่ที ่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับ
ใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน  

 
ลำดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับความ

เสี่ยง 
ลำดับ  

ความเสี่ยง 
๑ กระทบการจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ๔ ๔ ๑๖ (๑) 
๒ การใช้รถราชการการเบิกค่าตอบแทน ๓ ๕ ๑๕ (๒) 
๓ การจัดทำโครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน 

ประชุมวิชาการ 
๓ ๔ ๑๒ (๓) 

 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

                              



 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของ
ความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้  

ผลการวิเคราะห์ความเสีย่งและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของความเส่ียง 

กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ลำดับ ๑ (สูงมาก = ๑๖ คะแนน) 
การใช้รถราชการ การเบิกค่าตอบแทน ลำดับ ๒ (สูงมาก = ๑๕ คะแนน) 
รจัดทำโครงการ อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ประชุมวิชาการ ลำดับ ๑ (สูง = ๑๒ คะแนน) 

 
 จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ สูงมาก สูง และ
ปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์       
ทับซ้อน โรงพยาบาลวังยาง ประจำปีงบประมาณ 2562  

ระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 
 

จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
มีมาตรการลดและประเมินซ้ำหรือ
ถ่ายโอนความเสี่ยง 

- กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 
- การใช้รถราชการ การเบิกค่าตอบแทน  

เสี่ยงสูง (High)        จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยงเพื่อให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

- การจัดทำโครงการอบรมสัมมนา ศึกษา
ดูงาน ประชุมวิชาการ 

ปานกลาง (Medium) 
 

ยอมรับความเสี ่ยง แต่มีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง 

- 

ต่ำ (Low) - - 

  
 


