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ส่วนที่ 1 
บทน า 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และ
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติ ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ด้านดังน้ี 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลเุปา้หมาย และพันธกิจ

ในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้  และการปฏิบัติตาม
แผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน 
ทรัพยากร และสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร 
กระบวนการ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการด าเนินโครงการ  

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และ
การเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมท าให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือความเสี่ยงที่ที่
เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องการด าเนินการ เป็นต้น 
เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุมและการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหาร
งบประมาณ และการเงินดังกล่าว 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับการ 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย 
หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่
ครอบคลุมการด าเนินงาน 

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย ดังน้ี คือ 
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการ 

เปลี่ยนแปลงระบบงานความเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ การควบคุม
ก ากับดูแลไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 

2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบงัคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
หรือสภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคล
นั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดข้ึนอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว       
ทั้งเจตนา และไม่เจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิ นเท่านั้น แต่รวมถึง 
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องตน มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมชิอบสง่ผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจาก
ยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติการกระท าแบบนี้เป็นการกระท าที่ผิดทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ความ
เสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส  ที่จะท าให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วน 
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต  กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิด   
หรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาด าเนินการ
วิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และ
ตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) จังหวัดพัทลุง  การวิเคราะห์ความ
เสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็น
เหตุท าให้  

1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 

2. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ยึดมั่นในหลัก
ธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อ
ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าความผิดทางวินัยของ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 

3. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท าให้ประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด 

แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหา 

ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าทีอ่ันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมัน่ในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่าง
ที่ดี ยืนหยัดท าให้สิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

4. เพื่อสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชน 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะหค์วามเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทบัซ้อน 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนRiskAssessment( for Conflict of Interest) 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความ

เสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสีย่ง และด าเนินการวิเคราะห์และจดัล าดับ โดยการก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากเป็นข้อมูลเชิง
พรรณนา ที่ไม่สามารถระเป็นตัวเลข หรือวางจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 
เกณฑ์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครัง้ 
2 น้อย มีโอกาสเกิดข้ึนน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพท่ีส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (บุคลากร) 

5 สูงมาก      ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง     ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง     สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไมเ่หมาะสม 
2 น้อย     สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครัง้ 
1 น้อยมาก     สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก 
ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) กับระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี ้

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

1 ความเส่ียงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)  15-25 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)  9-14 คะแนน 
3 ความเส่ียงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)  4-8 คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L)  1-3 คะแนน 

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (RiskProfile) ที่ได้จากการพิจารณา 
จัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดข้ึน (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน RiskAssessment (for Conflict of Interest) โรงพยาบาล  
ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) จังหวัดพัทลุง 

โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) จังหวัดพัทลุง มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัตงิานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

1) การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรอืท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มี

การเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค 
- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบต่อ

ผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง 
2) โดยมีกระบวนงานท่ีเข้าข่ายมโีอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

- การรบั– จ่ายเงิน 
- การบันทึกบญัชีรับ–จ่าย/ การจัดทางบัญชีทางการเงิน 
- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบรกิาร 
- การก าหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การก าหนดคุณสมบัติผูท้ี่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 
- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ ์
- การปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบยีบการจัดซื้อจัดจ้าง 
- การจัดหาพสัดุ 
- การจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสมัมนา 
- การเบิกค่าตอบแทน 
- การใช้รถราชการ 
- ฯลฯ 

3) ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันท่ีเหมาะสม 
- สูญเสียงบประมาณ 
- เปิดช่องทางใหเ้จ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าทีท่ าให้ผูป้ฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 
- เสียช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน 

4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
(1) การเสริมสรา้งจิตส านึกให้บุคลากรของโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)รังเกียจการทุจริต

ทุกรูปแบบ เช่น 
- การสง่เสรมิการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในสังกดั 
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แกเ่จ้าหน้าที่ 
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ 
- การสง่เสรมิใหผู้้บงัคับบญัชาเป็นตัวอย่างที่ดี 

(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมท่ีอาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
- การแจง้เวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปรง่ใสและเป็นธรรม 
- การเผยแพรห่ลักเกณฑ์การรับทรพัย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขอย่าง

สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
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- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิขุ) จังหวัดพัทลุง ก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประเด็นหลักดังนี้ 

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไมเ่ป็นไปตามระเบียบ 
2. การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
3. การใช้รถราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละ

ปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกดิความเสี่ยง ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม 
หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตาราง ซึ่งจะท าาให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความ
เสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับ   
ความเสี่ยง 

ล าดับ  
ความเสี่ยง 

1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 5 5 25 1 
2 การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 4 5 20 2 
3 การใช้รถราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน 2 3 6 3 

9 
 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไมเ่ป็นไปตามระเบียบ ล าดับ 1 สูงมาก = 25 คะแนน 

การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ล าดับ 2 สูงมาก = 20 คะแนน 

การใช้รถราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน ระดับ 3 ปานกลาง = 6 คะแนน 

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ สูงมาก และปานกลาง โดย
สามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสีย่งเกี่ยวกับการปฏิบตัิงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปญัญา
นันทภิขุ) จังหวัดพัทลุง ประจ าปีงบประมาณ 2563 มีดังนี ้
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
เส่ียงสูงมาก 
(Extreme) 

จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงมีมาตรการลด 
และประเมินซ้ าหรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป ตาม
ระเบียบ 
- การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
 

ปานกลาง (Medium)  ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง 

- ไม่มีระบบการควบคุมก ากับการใช้
รถราชการ 
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3. แผนจัดการความเสี่ยงเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ปัจจัยท่ีจะเกิด 
ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจดัการความเสีย่ง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

1. กระบวนการจัดซื้อ 
จัดจ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 

5 5 25 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ
และบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจ้าง
โดยวิธีการคัดเลือกอย่างเคร่งครัด  
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลใหเ้จ้าหน้าที่
ผู้รบัผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดท ารายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายไตรมาส เสนอต่อหัวหน้าส่วน
ราชการการรบัทราบ 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลใหเ้จ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัตงิานด้านพัสดุ และบุคลากร
กับการจัดซือ้จัดจ้าง รบัอรงถึงความ
ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผูเ้สนองาน
จัดซื้อจัดจ้าง 
4. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ
และบุคลากร ใหป้ฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 
               

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป /งานพัสด ุ
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ปัจจัยท่ีจะเกิด 
ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจดัการความเสีย่ง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

2. การใช้อ านาจหน้าท่ี
เรียกรับผลประโยชน์/
การให้และการรับของ 
ขวัญสินน้ าใจเพ่ือหวัง
ความก้าวหน้า 

5 4 20 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ
บุคลากรให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกัน แก้ไขปัญหาการทุจริตของ
โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันท
ภิขุ)อย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ
บุคลากรให้ปฏิบัตติามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ เรื่อง การรบัของขวัญ
สินน้ าใจอย่างเครง่ครัด 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ 
บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์
ทับซอ้นของโรงพยาบาลศรนีครนิทร์
(ปญัญานันทภิขุ) จงัหวัดพทัลุง 

              กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป /งานพัสด ุ

3. การใช้รถราชการ
เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 

3 2 6 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานปฏิบัติตามระเบียบการ
ใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ติดตามการใช้รถ
ราชการ โดยก าหนดให้มีการจัดท า
บันทึกการใช้รถราชการ การลงบันทึก

              กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป /งาน
ยานพาหนะ 
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ปัจจัยท่ีจะเกิด 
ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจดัการความเสีย่ง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

รายการใช้จ่ายน้ ามันเช้ือเพลิง 
3. ก าหนดให้มีการรายงานผลการใช้
รถราชการ และเสนอบันทึกขอรถ
ราชการผ่านหัวหน้าหน่วยงานทุกครั้ง 
4. ก าหนดให้ มี ก ารบั นทึ กกา ร
ค่าใช้จ่ายน้ ามันเช้ือเพลิงทุกครั้งที่มี
การใช้รถราชการ 

 


