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ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 
ท่ี พท 0032.301/11/1504                 วันท่ี     12  พฤศจิกายน 2564  
เร่ือง  รายงานผลการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) 

ตามท่ี รัฐบาลมีมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาคราชการและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ี โดยการปรับปรุงคุณภาพข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีของรัฐในการปฏิบัติงานให้มี
คุณภาพ มีความซื่อสัตย์ การมีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชน ประกอบกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่ (1) ดัชนีความโปร่งใส (2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (3) ดัชนีความปลอด
จากากรทุจริตในการปฏิบัติงาน (4) ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร และ (5) ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยใน
ส่วนของดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กำหนดให้หน่วยงานมี
การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน นั้น  

ฝ่ายบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)จังหวัดพัทลุง ได้จัดทำรายงานผลการ
วิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้สรุปจากท่ีประชุมการประเมิน
คุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 พร้อมท้ังวิเคราะห์และจัดทำ 
แนวทางการจัดการความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)จังหวัด
พัทลุง เรียบร้อยแล้ว 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดำเนินการดังนี้ 
1. รับทราบผลการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) และอนุญาตให้นำประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

 
                                     

      (นางสาววิมลทิพย์  ไชยณรงค์) 
                                                              นักวิชาการพัสดุ 

                                                                 

                     (นางทิวาพร  ศิลปเจริญ) 
                                                                  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ   
                                                          รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

                                                                  ทราบ/อนุมัติ 

 
               (นางสาววสี  หวานแก้ว) 
                                                      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) จังหวัดพัทลุง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

คำนำ 
 

โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) จังหวัดพัทลุง ดำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียง
เกี่ยวกับการปฏิบัติท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญ เร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารท่ีโปร่งใส 
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กำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)  เพื่อป้องกันการ
กระทำของเจ้าหน้าท่ีท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 

 
 

 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) 



 
 

สารบัญ  

 หน้า 
คำนำ  

สารบัญ  

ส่วนที่ 1 บทนำ            1-2 

ส่วนที ่2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน2  
1. การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 3 

(Risk Assessment for Conflict of Interest)  
2. การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 4 

(Risk Assessment for Conflict of Interest) โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)   
3. แผนจัดการความเส่ียงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 5-8 

ส่วนที ่3 ภาคผนวก  
คณะทำงานวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



1 

 

ส่วนท่ี 1 
บทนำ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัย และ
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติ ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ด้านดังนี้ 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเส่ียงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย และพันธกิจ

ในภาพรวมท่ีเกิดจากเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์ท่ีกำหนดไว้  และการปฏิบัติตาม
แผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน 
ทรัพยากร และสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 

2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน  (Operational Risk: O) เกี่ ยวข้องกับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร 
กระบวนการ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการดำเนินโครงการ  

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเส่ียงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และ
การเงิน เช่น การบริหารการเงินท่ีไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือความเส่ียงท่ีท่ี
เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องการดำเนินการ เป็นต้น 
เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุมและการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหาร
งบประมาณ และการเงินดังกล่าว 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับการ 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย 
หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาท่ีไม่
ครอบคลุมการดำเนินงาน 

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย ดังนี้ คือ 
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการ 

เปล่ียนแปลงระบบงานความเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศการเปล่ียนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี การควบคุม
กำกับดูแลไม่ท่ัวถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 

2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 
หรือสภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงท่ีบุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีของรัฐปฏิบัติหน้าท่ีในตำแหน่งหน้าท่ีท่ีบุคคล
นั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว       
ท้ังเจตนา และไม่เจตนาและมีรูปแบบท่ีหลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง 
ผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษัทจำกัด หรือการท่ีบุคคลผู้มีอำนาจหน้าท่ีตัดสินใจให้ญาติพี่น้องตน มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจาก
ยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติการกระทำแบบนี้ เป็นการกระทำท่ีผิดทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ความ
เส่ียงท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส  ท่ีจะทำให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วน 
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิด   
หรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเส่ียงในด้านต่างๆ มาดำเนินการ
วิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และ
ตามบริบทความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) จังหวัดพัทลุง  การวิเคราะห์ความ
เส่ียง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ทราบถึงความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้นและปัจจัยเส่ียงท่ีอาจเป็น
เหตุทำให้  

1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ีของข้าราชการเป็นไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 

2. การปฏิบัติหน้าท่ีโดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ยึดมั่นในหลัก
ธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อ
กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำความผิดทางวินัยของ
เจ้าหน้าท่ี ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 

3. การปฏิบัติหน้าท่ีไปในทางท่ีทำให้ประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด 

แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีรัฐไม่ให้เกิดการแสวงหา 

ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าท่ีอันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่าง
ท่ีดี ยืนหยัดทำให้ส่ิงท่ีถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

4. เพื่อสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชน 
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ส่วนท่ี 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนRiskAssessment( for Conflict of Interest) 
การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบของความ

เส่ียงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับ โดยการกำหนดเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานท่ีใช้ในการประเมินความเส่ียงผลประโยชน์ทับซ้อน ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และ
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเส่ียง ท้ังนี้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากเป็นข้อมูลเชิง
พรรณนา ท่ีไม่สามารถระเป็นตัวเลข หรือวางจำนวนเงินท่ีชัดเจนได้ 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (บุคลากร) 

5 สูงมาก      ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง     ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง     สร้างบรรยากาศในการทางานท่ีไม่เหมาะสม 
2 น้อย     สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก     สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 

ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเส่ียง โดยพิจารณาจาก 
ผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) กับระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ (Impact) ของความเส่ียงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

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

ในการวิเคราะห์ความเส่ียงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเส่ียง (RiskProfile) ท่ีได้จากการพิจารณา 
จัดระดับความสำคัญของความเส่ียงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 

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 มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางท่ีจะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
- กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มี

การเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค 
- กระบวนงานท่ีมีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบต่อ

ผู้อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

- การรับ– จ่ายเงิน 
- การบันทึกบัญชีรับ–จ่าย/ การจัดทางบัญชีทางการเงิน 
- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ 
- การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การกำหนดคุณสมบัติผู้ท่ีจะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 
- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ 
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
- การจัดหาพัสดุ 
- การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 
- การเบิกค่าตอบแทน 
- การใช้รถราชการ 
- ฯลฯ 

3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
- สูญเสียงบประมาณ 
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าท่ีใช้อำนาจหน้าท่ีทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าท่ี 
- เสียช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน 

4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
(1) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)รังเกียจการทุจริต

ทุกรูปแบบ เช่น 
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในสังกัด 
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าท่ี 
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าท่ี 
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างท่ีดี 

(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขอย่าง

สม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
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- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิขุ) จังหวัดพัทลุง กำหนดความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประเด็นหลักดังนี้ 

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
2. การใช้อำนาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ 
3. การใช้รถราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละ

ปัจจัยเส่ียงแล้ว จึงนำผลท่ีได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง ของความเส่ียงต่อกิจกรรม 
หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเส่ียงในระดับใดในตาราง ซึ่งจะทำาให้ทราบว่ามีความเส่ียงใดเป็นความ
เส่ียงสูงสุดท่ีจะต้องบริหารจัดการก่อน 

ลำดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับ   
ความเสี่ยง 

ลำดับ  
ความเสี่ยง 

1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 5 5 25 1 
2 การใช้อำนาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ 4 5 20 2 
3 การใช้รถราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน 2 3 6 3 

9 
 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ลำดับ 1 สูงมาก = 25 คะแนน 

การใช้อำนาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ ลำดับ 2 สูงมาก = 20 คะแนน 

การใช้รถราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน ระดับ 3 ปานกลาง = 6 คะแนน 

จากตารางวิเคราะห์ความเส่ียงสามารถจำแนกระดับความเส่ียงออกเป็น 3 ระดับ คือ สูงมาก และปานกลาง โดย
สามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญา
นันทภิขุ) จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2563 มีดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
เส่ียงสูงมาก 
(Extreme) 

จำเป็นต้องเร่งจัดการความเส่ียงมีมาตรการลด 
และประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเส่ียง 

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป ตาม
ระเบียบ 
- การใช้อำนาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ 
 

ปานกลาง (Medium)  ยอมรับความเส่ียงแต่มีมาตรการควบคุม
ความเส่ียง 

- ไม่มีระบบการควบคุมกำกับการใช้
รถราชการ 
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3. แผนจัดการความเสี่ยงเพื่อปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ปัจจัยที่จะเกิด 
ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
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 

ม.ิย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1. กระบวนการจัดซ้ือ 
จัดจ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 

5 5 25 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ
และบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจ้าง
โดยวิธีการคัดเลือกอย่างเคร่งครัด  
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายไตรมาส เสนอต่อหัวหน้าส่วน
ราชการการรับทราบ 
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และบุคลากร
กับการจัดซื้อจัดจ้าง รับอรงถึงความ
ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองาน
จัดซื้อจัดจ้าง 
4. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ
และบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 
               

กลุ่มงานบริหาร
ท่ัวไป /งานพัสดุ 
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ปัจจัยที่จะเกิด 
ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
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 

ม.ิย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

2. การใช้อำนาจหน้าที่
เรียกรับผลประโยชน์/
การให้และการรับของ 
ขวัญสินน้ำใจเพื่อหวัง
ความก้าวหน้า 

5 4 20 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ
บุ คลากรให้ ปฏิ บั ติ ตามมาตรการ
ป้องกัน แก้ไขปัญหาการทุจริตของ
โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันท
ภิขุ)อย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ
บุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ เรื่อง การรับของขวัญ
สินน้ำใจอย่างเคร่งครัด 
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ 
บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์
ทับซ้อนของโรงพยาบาลศรีนครินทร์
(ปัญญานันทภิขุ) จังหวัดพัทลุง 

              กลุ่มงานบริหาร
ท่ัวไป /งานพัสดุ 

3. การใช้รถราชการ
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

3 2 6 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ี
ของหน่วยงานปฏิบัติตามระเบียบการ
ใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม กำกับ ติดตามการใช้รถ
ราชการ โดยกำหนดให้มีการจัดทำ
บันทึกการใช้รถราชการ การลงบันทึก

              กลุ่มงานบริหาร
ท่ัวไป /งาน
ยานพาหนะ 
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ปัจจัยที่จะเกิด 
ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
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 

ม.ิย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

รายการใช้จ่ายน้ำมันเช้ือเพลิง 
3. กำหนดให้มีการรายงานผลการใช้
รถราชการ และเสนอบันทึกขอรถ
ราชการผ่านหวัหน้าหน่วยงานทุกครั้ง 
4. กำหน ด ให้ มี ก ารบั น ทึ กก าร
ค่าใช้จ่ายน้ำมันเช้ือเพลิงทุกครั้งท่ีมี
การใช้รถราชการ 

 


