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ค าน า 

 
  โรงพยาบาลเขาสวนกวาง ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ตามมาตรฐาน  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) เพ่ือก าหนดมาตรการส าคัเเรงงดงวน เชิงรกกนนการปอองกันการทกจริต การบริหารงานที่โปรงงนส 
ตรวจสอบได้และการแก้ไขปัเหาการกระท าผิดวินัยของจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นเป็นปัเหาส าคัเและพบบงอย
นอกจากนี้ยังน าความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มาก าหนดเป็นคูงมือ
ปอองกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลเขาสวนกวางอีกด้วย เพ่ือบรรลกเปอาหมายตามยกทธศาสตร์ชาต ิ
วงาด้วยการปอองกันและปราบปรามการทกจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564 ที่ขยายนห้นช้ตงอไปจนถึง 30 
กันยายน 2565)  
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1. หลักการและเหตุผล 

  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทกจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์สงวนบกคคลโดยการละเมิดตงอกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการนช้อ านาจนนต าแหนงงหน้าที่ไปแทรกแซง การนช้
ดกลยพินิจนนกระบวนการตัดสินนจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท านห้เกิดการละทิ้งคกณธรรมนนการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ 
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนสงงผลกระทบตงอประโยชน์สาธารณะของสงวนรวม และท า
นห้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หนงวยงาน สถาบันและสังคมต้องสูเเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูเเสียไปอาจอยูงนนรูป
ของผลประโยชน์ทางการเงิน คกณภาพการนห้บริการ ความเป็นธรรมนนสังคม รวมถึงคกณคงาอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาส  
นนอนาคตตั้งแตงระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อยงางไรก็ตามทงามกลางผู้ที่จงนจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท า
ความผิดโดยไมงเจตนาหรือไมงมีความรู้นนเรื่องดังกลงาวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสูงการถูกกลงาวหาร้องเรียนเรื่องทกจริต
หรือถูกลงโทษทางอาเา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหวงางผลประโยชน์สงวนตนและผลประโยชน์
สงวนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัเหาทางการบริหารภาครัฐนนปัจจกบันที่เป็นบงอเกิดของปัเหา
การทกจรติประพฤติมิชอบนนระดับที่รกนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัเหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอกปสรรคตงอการ
พัฒนาประเทศ อีกด้วย   
  โรงพยาบาลเขาสวนกวางด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน  
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เ ป็ น ก รอบ ก า ร
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบนนการบริหารปัจจัย
และควบคกมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตกของโอกาสที่จะท านห้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ประเภทของความเสี่ยงแบงงออกเป็น๔ด้านดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลกเปอาหมาย
และพันธกิจนนภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตกการณ์ภายนอกท่ีสงงผลตงอกลยกทธ์ที่ก าหนดไว้
และการปฏิบัติตามแผนกลยกทธ์ไมงเหมาะสมรวมถึงความไมงสอดคล้องกันระหวงางนโยบายเปอาหมายกลยกทธ์โครงสร้าง
องค์กรภาวการณ์แขงงขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันสงงผลกระทบตงอวัตถกประสงค์หรือเปอาหมายขององค์กร 
  2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายนนขององค์กร /กระบวนการ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่นช้/บกคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลสงงผลตงอประสิทธิภาพประสิทธิผลนนการด าเนิน
โครงการ 
  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงินเชงนการบริหารการเงินที่ไมงถูกต้องไมงเหมาะสมท านห้ขาดประสิทธิภาพและไมงทันตงอสถานการณ์หรือเป็น
ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการเงินขององค์การเชงนการประมาณการงบประมาณไมงเพียงพอและไมงสอดคล้องกับขั้นตอน
การด าเนินการเป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคกมและการจัดท ารายงาน                        
เพ่ือน ามานช้นนการบริหารงบประมาณและการเงินดังกลงาว 
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  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบตงางๆโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไมงชัดเจนความไมงทันสมัยหรือ
ความไมงครอบคลกมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับตงางๆรวมถึงการท านิติ กรรมสัเเาการรงางสัเเา 
ที่ไมงครอบคลกมการด าเนินงาน 
  สาเหตกของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก๒ปัจจัยคือ 
  1) ปัจจัยภายใน เชงน นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคกณภาพของบกคลากรและการ 
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บงอยครั้ง  
การควบคกมก ากับดูแลไมงท่ัวถึงและการไมงปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหนงวยงานเป็นต้น 
  2) ปัจจัยภายนอก เชงน กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
หรือสภาพการแขงงขันสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้น   
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บกคคลไมงวงาจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการพนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่นนต าแหนงงหน้าที่ที่บกคคลนั้น
รับผิดชอบอยูงและสงงผลกระทบตงอประโยชน์สงวนรวมซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอยงางรู้ตัวหรือไ มงรู้ตัว 
ทั้งเจตนาและไมงเจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไมงจ ากัดอยูงนนรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเทงานั้นแตงรวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆท่ีไมงนชงนนรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อาทิการแตงงตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหนงงนนองค์กรตงางๆทั้ง
นนหนงวยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจ ากัดหรือการที่บกคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินนจนห้เาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่
ตนมีสงวนได้สงวนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบสงงผลนห้บกคคลนั้นขาดการตัดสินนจที่
เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์สงวนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติการกระท าแบบนี้เป็นการกระท า
ที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงที่เป็นระบบนนการบริหารปัจจัยและควบคกมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตกของโอกาส ที่จะท านห้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหวงางผลประโยชน์สงวนตนและ
ผลประโยชน์สงวนรวมเป็นส าคัเ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอยงางนกล้ชิดกับการทกจริต กลงาวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์สงวนตนและผลประโยชน์สงวนรวม มากเทงานด ก็ยิ่งมีโอกาสกงอนห้เกิดหรือ
น าไปสูงการทกจริตมากเทงานั้น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนนครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงนนด้านตงางๆ  
มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลเขาสวนกวาง การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะชงวยนห้ โรงพยาบาลเขาสวนกวางทราบถึงความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตกท านห้  
  1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปนนลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ
ไมงเพียงพอ 
  2. การปฏิบัติหน้าที่ไปนนทางที่ทงานห้ประชาชนขาดความเชื่อถือนนความมีคกณธรรมความมีจริยธรรม 
  3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์สงวนรวมมากกวงาประโยชน์สง วนตน และการ
ยึดมั่นนนหลักธรรมาภิบาล 
 

พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการปอองกัน ยับยั้งการทกจริต ปิดโอกาสการทกจริต  
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และเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแนวทางการปอองกันและแก้ไขปัเหาการทกจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัเหาส าคัเและพบบงอยอีกด้วย 

 
2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสกจริตและแสดงเจตจ านงสกจริตนนการบริหารราชการนห้เกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชน์สงวนตนกับผลประโยชน์สงวนรวม 
  ๒. เพ่ือแสดงความมกงงมั่นนนการบริหารราชการโดยนช้หลักธรรมาภิบาล 
  ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไมงนห้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์สงวนตัวนนต าแหนงงหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายนห้ยึดมั่นนนคกณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอยงางที่
ดียืนหยัดท านนสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปรงงนสและตรวจสอบได้ 
  ๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาตงอการบริหารราชการแผงนดินแกงผู้รับบริการผู้มีสงวนได้สงวนเสียและ
ประชาชน 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ  
ความเสี่ยงตงางๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับความเสี่ยง 
โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะนช้นนการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แกง  
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรกนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ 
ก าหนดเกณฑ์นนเชิงคกณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไมงสามารถระบกเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 

 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบงอยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยงางไมงร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศนนการทางานที่ไมงเหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไมงสะดวกตงอการปฏิบัติงานบงอยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไมงสะดวกตงอการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

 
  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัเนนการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา 
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรกนแรงของผลกระทบ ( Impact) 
ของความเสี่ยงแตงละสาเหตก (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
   
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
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 ความเสี่ยงระดับตงา (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 
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 นนการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณา 
จัดระดับความส าคัเของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 

ระดับความเสี่ยง= โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

  

ซึ่งจัดแบงงเป็น 4 ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบงงพ้ืนที่เป็น 4 สงวน (4 Quadrant) นช้เกณฑ์นนการจัดแบงง
ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ า 

หรือถงายโอนความเสี่ยง 
สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแตงมีมาตรการ

ควบคกมความเสี่ยง 
สีเหลือง 

ต่ า (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 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
โรงพยาบาลเขาสวนกวาง  
 โรงพยาบาลเขาสวนกวาง มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน ดังนี้ 
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการนช้เงินและมีชงองทางที่จะท าประโยชน์นห้แกงตนเองและพวกพ้อง 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการนช้ดกลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสนช้อยงางไมงเหมาะสมคือ 
มีการเอ้ือประโยชน์หรือนห้ความชงวยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอกปสรรค 
 - กระบวนงานที่มีชงองทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีสงวนเกี่ยวข้องซึ่งสงงผลทางลบตงอผู้อ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง 
 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - การรับ – จงายเงิน 
 - การบันทึกบัเชีรับ – จงาย / การจัดท าบัเชีทางการเงิน 
 - การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ 
 - การก าหนดคกณลักษณะวัสดกครกภัณฑ์การก าหนดคกณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 
 - การตรวจรับวัสดกครกภัณฑ์ 
 - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไมงเป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
  - การคัดเลือกบกคคลเข้ารับราชการ 
  - การจัดหาพัสดก 
  - การจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชกมและสัมมนา 
  - การเบิกคงาตอบแทน 
  - การนช้รถราชการ ฯลฯ 
 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
 - สูเเสียงบประมาณ 
 - เปิดชงองทางนห้เจ้าหน้าที่นช้อ านาจหน้าท านห้ผู้ปฏิบัตินช้โอกาสกระท าผิดนนทางมิชอบด้วยหน้าที่ 
  - เสียชื่อเสียงและความนงาเชื่อถือของหนงวยงาน 
 4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของโรงพยาบาลเขาสวนกวางรังเกียจการทุจริตทุก
รูปแบบ เช่น 
  - การสงงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบกคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  - เผยแพรงคงานิยมสร้างสรรค์นห้แกงเจ้าหน้าที่ 
  - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคกณธรรมจริยธรรมนห้กับเจ้าหน้าที่ 
  - การสงงเสริมนห้ผู้บังคับบัเชาเป็นตัวอยงางที่ดี 
  (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงานเชงน 
  - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบกคคลที่โปรงงนสและเป็นธรรม 
  - การเผยแพรงหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นนด 
  - การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบกคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอยงางสม่ าเสมอและตงอเนื่อง 
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  - จัดชงองทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทกจริตและประพฤติมิชอบ 
สรุปผลการวิเคราะห์ความเส่ียงที่เกี่ยวกับผลประโยชนท์ับซ้อนโรงพยาบาลเขาสวนกวาง ประจ าปีพ.ศ. 2564 
 โรงพยาบาลเขาสวนกวางก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 5 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. ไปท าธกระสงวนตัวนนเวลาราชการ 
2. นช้โทรศัพท์มือถือขณะนห้บริการและปฏิบัติงาน 
3. เข้าปฏิบัติงานสายและไมงลงเวลาหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 
4. การน ารถราชการออกนอกเส้นทางที่มอบหมายเพ่ือท าธกระสงวนตัว 
5. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดกจัดท าโครงการบางรายการที่มีราคาสูง 

 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตกการณ์ (Likelihood) และความรกนแรงของผลกระทบ ( Impact)  
ของแตงละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหวงางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ  
ของความเสี่ยงตงอกิจกรรม หรือภารกิจของหนงวยงานวงา กงอนห้เกิดระดับของความเสี่ยงนนระดับนดนนตารางความเสี่ยง 
ซึ่งจะท านห้ทราบวงามีความเสี่ยงนดเป็นความเสี่ยงสูงสกดที่จะต้องบริหารจัดการกงอน 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
1 ไปท าธกระสงวนตัวนนเวลาราชการ 5 4 20 (1) 
2 นช้โทรศัพท์มือถือขณะนห้บริการและปฏิบัติงาน 4 2 8 (3) 
3 เข้าปฏิบัติงานสายและไมงลงเวลาหลังเสร็จสิ้นการ

ปฏิบัติงาน 
4 4 16 (2) 

4 การน ารถราชการออกนอกเส้นทางที่มอบหมาย
เพ่ือท าธกระสงวนตัว 

2 3 6 (4) 

5 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดกจัดท าโครงการบางรายการที่
มีราคาสูง 

2 1 2 (5) 

 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
  

5      

4    (2) (1) 

3  (4)    

2    (3)  

1  (5)    

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัเของความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรกปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัเของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้ 
 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
ไปท าธกระสงวนตัวนนเวลาราชการ ล าดับ 1 (สูงมาก = 20 คะแนน) 
เข้าปฏิบัติงานสายและไมงลงเวลาหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ล าดับ 2 (สูง = 16 คะแนน) 

นช้โทรศัพท์มือถือขณะนห้บริการและปฏิบัติงาน ล าดับ 3 (ปานกลาง = 8 คะแนน) 
การน ารถราชการออกนอกเส้นทางที่มอบหมายเพ่ือท าธกระ
สงวนตัว 

ล าดับ 4 (ปานกลาง = 6 คะแนน) 

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดกจัดท าโครงการบางรายการที่มีราคาสูง ล าดับ 5 (ปานกลาง = 2 คะแนน) 

 
 จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น3ระดับคือสูงมากสูงและปานกลาง
โดยสามารถสรกปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลเขา
สวนกวาง ประจ าปีงบประมาณ  2564  มีดังนี ้
 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
เ     เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จ าเป็นต้องเรงงจัดการความเสี่ยง 

มีมาตรการลด และประเมินซ้ า หรือถงาย
โอนความเสี่ยง 
 

-ไปท าธกระสงวนตัวนนเวลาราชการ 
-เข้าปฏิบัติงานสายและไมงลงเวลา
หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 

       เสี่ยงสูง (High) จ าเป็นต้องเรงงจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือนห้อยูงนน
ระดับท่ียอมรับได้ 

 
 
 

 ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยงแตงมีมาตรการควบคกม
ความเสี่ยง 

-นช้โทรศัพท์มือถือขณะนห้บริการ
และปฏิบัติงาน 
- การน ารถราชการออกนอก
เสงนทางท่ีมอบหมายเพ่ือท าธกระ
สงวนต้ว 
 

     ต่ า (Low) ยอมรับความเสี่ยง -การจัดซื้อจัดจ้างพัสดกจัดท า
โครงการบางรายการที่มีราคาสูง 
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มาตรการและแนวทางป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
1.มาตรการขอออกนอกสถานที่บริการไปท าธุระส่วนตัว โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

  ธกระสงวนตัวที่อนกเาตนห้ไปได้ ไมงเกิน 2 ชั่วโมง ได้แกง ไปท าธกระท่ีธนาคาร ที่ดิน โรงเรียนบกตร  
ท าบัตรประชาชน โรงพยาบาล สถานีต ารวจ ฯลฯ อยูงนนดกลยพินิจของผู้อ านวยการ 
 2.มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติงาน ให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
  2.1 นห้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวงาด้วยการลาของข้าราชการพ.ศ.2555  

                ข้อ 12 เรื่องการลงเวลาปฏิบัติราชการ 
  2.2 นห้เจ้าหน้าที่ลงเวลากงอนเข้าปฏิบัติงานและหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 
  2.3 นห้หัวหน้ากลกงมงาน/หัวหน้างานควบคกมก ากับการเข้าปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ไมงนห้เกิน 
                 ชงวงเวลาที่หนงวยงานก าหนดก าหนด 
 3.มาตรการการใช้โทรศัพท์มือถือ ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
  3.1 ส าหรับงานบริการผู้ป่วยห้ามเลงนโทรศัพท์มือถือขณะปฏิบัติหน้าที่ 
  3.2 นห้หัวหน้ากลกงมงาน/หัวหน้างานควบคกมก ากับอยงางเครงงครัด 
  3.3 นห้ชาร์ตโทรศัพท์มือถือมาจากบ้านนห้เรียบร้อยกงอนมาปฏิบัติงาน 
 4.มาตรการใช้รถราชการรออกนอกเส้นทางที่มอบหมายเพื่อท าธุระส่วนตัว โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
  4.1 การนช้รถราชการหรือรถสงวนกลาง นห้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมรตรีวงาด้วยรถ
ราชการ พ.ศ.2523 และแก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสกขวงาด้วยหลักเกณฑ์การนช้  
การเก็บรักษา การซงอมบ ารกงรถสงวนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526 โดยเครงงครัด 
  4.2 การเก็บรักษารถราชการ นห้เก็บนนสถานที่เก็บ หรือบริเวณของสงวนราชการเทงานั้นและหากมี
เหตกจ าเป็นไมงมีสถานที่เก็บท่ีปลอดภัยหรือมีราชการจ าและเรงงดงวน นห้ท าบันทึกขออนกเาต ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
เขาสวนกวาง เป็นการชั่วคราวหรือเป็นครั้งคราว 
  4.3 ห้ามข้าราชการหรือบกคลากรน ารถราชการไปนช้นนกิจธกระสงวนตัว หรือนห้บกคคลอ่ืนน าไปนช้ ทั้ง
นนเวลาราชการและนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ไมงเหมาะสมหรือไมงเก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติราชการ 
  4.4 นห้ผู้บังคับบัเชา ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ การนช้รถ การเบิกจงายคงาเชื้อเพลิง คงาซงอมบ ารกง  
โดยมีกระบวนการการตรวจสอบ รับรองหรือด าเนินการตงาง ๆ นห้เป็นไปตามระเบียบโดยเครงงครัด 
 5.มาตรการการด าเนินการจดัซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
  5.1 มีกระบวนการประชาสัมพันธ์ หรือประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง หรือจัดหาพัสดกตามโครงการ 
หรือกิจกรรมพัฒนาตงาง ๆ กงอนด าเนินการจัดหาฯ ทั้งนนหนงวยงานหรือสื่อสารตงางๆ นห้เป็นไปตามพระราชบัเเัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดกภาครัฐ พ.ศ.2560 หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  5.2 มีการตรวจรับ ตรวจสอบ และสงงมอบพัสดกตงาง ๆ นห้เป็นไปตาม จ านวนหรือปริมาณและ
คกณภาพ และเพ่ือประโยชน์ตามวัตถกประสงค์โครงการฯ และการด าเนินกิจกรรมตงาง ๆ อยงางเหมาะสม 
  5.3 มีกระบวนการปอองกัน ตรวจสอบ และด าเนินการ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการเอื้อ
ประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดก กับผู้รับจ้าง ผู้ขาย และ/หรือ ผู้มีคามเก่ียวข้องนนประโยชน์
ดังกลงาว 
  5.4 นห้ยึดถือจริยธรรมการจัดซื้อโรงพยาบาลเขาสวนกวางโดยเครงงครัด 
  
 


