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คำนำ 

โรงพยาบาลละงู ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนโดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน C O S O 
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพ่ือกำหนดมาตรการ
สำคัญเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไข ปัญหากระทำผิดวินัย
ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยนอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับมาตรการปฏิบัติงานที่อาจ

เกิดผลประโยชน์ที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์การทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 
 
 
 

คณะกรรมการคุณธรรมจริยธรรม 
ชมรม LANGU STRONG 

โรงพยาบาลละงู 
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สารบัญ 

 
 หน้า 

ส่วนที่ ๑ บทนำ  

- หลักการและเหตุผล ๓ 
- วัตถุประสงค์ ๕ 

ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  

- การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for 
Conflict of Interest) 

๖ 

- การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลละงู (Risk 
Assessment for Conflict of Interest) 

๙ 

- สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลละงู 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๑๑ 
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ส่วนที่ ๑ 

บทนำ 

หลักการและเหตุผล 

การมีผลประโยชน์ทับช้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง 
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ
ส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กรหน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่
สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวม ถึง
คุณค่าอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจ
กระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จน
นำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COL) เป็นประเด็นปัญหา
ทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยัง
สะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย 

โรงพยาบาลละงู ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO 
(the committee of sponsoring organization of the tread way commission ) เป็นกรอบการวิเคราะห์
ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร
ปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและ
พันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ที่ส่งผลต่อ
กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และการปฎิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกัน
ระหว่างนโยบาย, เป้าหมาย, กลยุทธ์, โครงสร้างองค์กร, ภาวการณ์แข่งขัน, ทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 
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๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือ
ผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร 
/กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที ่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ 

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) ป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน เช่นการบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อ
สถานการณ์ หร ือเป ็นความเสี ่ยงที ่ เก ี ่ยวข ้องกับการ เง ินขององค์กร เช ่น การประมาณ
การงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการ
จัดหาข้อมูลการวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุมและการจัดทำรายงาน เพื่อนำมาใช้ในการ
บริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เป็นความเสี่ยงจากความไม่ชัดเจน ความ
ไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติ
กรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน 

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจกิดจากปัจัยหลัก ๒ ปัจจัยคือ 
๑. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความชื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากรและการ

เปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่ บ่อยครั้งการควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือ
ข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 

๒. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำอาจจะเกิดอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว 
ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลาย ไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัทย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพวกพ้องเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสหกิจ และบริษัทจำกัด หรือการที่บุคคลมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ ให้ญาติพ่ีน้อง 
หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย รับสัมปทาน หรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้น
ขาดการตัดดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การ
กระทำแบบนี ้เป็นการกระทำท่ีผิดทางจริยรรรมและจรรยาบรรณ 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะ
ทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที ่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  หรือความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมี
สถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมี
โอกาสก่อให้เกิดนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้ นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ 
มาดำเนินการวิเคราะห์ ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
The Tread way Commission) และตามบริบท ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลละงู การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี ่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้  จะช่วยให้โรงพยาบาลละงู ทราบถึงความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุดังนี้ 

๑. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ
ไม่เพียงพอ 

๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางท่ีทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม 
๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึด

มั่นในหลักธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการ แนวทางการป้องกัน ยับยั้งการ
ทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีก
ด้วย 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ ให้เกิดความคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

๒. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหาประโยชน์

ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยืดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่
ดี ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

๔. เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  



๖ 
 

ส่วนที่ ๒ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิ เคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และ
จัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์
ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (impact) และ
ระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข 
หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสเกิด คำอธิบาย 

๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นประจำ 
๔ สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อย 

๓ ปานกลาง ม๊โอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 

๒ น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร) 
ระดับ โอกาสเกิด คำอธิบาย 

๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 

๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
๓ ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม 

๒ น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 

๑ น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย
พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

(impact) ความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส  ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้ 

 

 

 



๗ 
 

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 Rick : M) ๔ – ๘ คะแนน 

๔ ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk: L) ๑ – ๓ คะแนน 

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก 
การพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ  ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 

(Likelihood  Impact) 
 

ซึ่งจัดเป็น ๔ ระดับสามารถแสดงเป็น Rik Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (4 Quadrant) ใช้
เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี ้

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) ๑๕ – ๒๕ คะแนน 
มีมาตรการลดและประเมิน
ซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) ๙ – ๑๔ คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 

ปานกลาง (Medium) ๔ – ๘ คะแนน 
ยอมรับความเสี่ยงแต่มี

มาตรการควบคุมความเสี่ยง 
สีเหลือง 

ต่ำ (Low) ๑ – ๓ คะแนน 
ยยมรับความเสี่ยง 

 
สีเขียว 
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ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of) 
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๕ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 

๔ ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 

๓ ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 

๒ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 
 โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 

  



๙ 
 

การวิเคราะห์ความสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลละงู (Risk Assessment for Conflict of 
interest) 

โรงพยาบาลละงู มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที ่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนดังนี้ 

๑. การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

• กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 

• กระบวนงานที่เกี่ยวข้องการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือมีการ
เอ้ือประโชน์ หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 

• กระบวนงานที่มีซ่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ซึ่งส่งผลทางลบ
ต่อผู้อื่นที่เก่ียวข้อง 

๒. โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

• การรับ – จ่ายเงิน 

• การบันทึกรายบัญชีรับ – จ่าย/การจัดทำบัญชีทางการเงิน 

• การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ 

• การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์ การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 

• การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ 

• การปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 

• การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 

• การจดัหาพัสดุ 

• การจัดทำโครงการประชุมอบรม 

• การเบิกคา่ตอบแทน 

• การใช้รถราชการ 

• การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในเรื่องต่างๆ 
๓. ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 

• สูญเสียงบประมาณ 

• เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ ทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางที่มิชอบด้วย
หน้าที่ 

• เสียซื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 
 
 
 



๑๐ 
 

๔. แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

• การส่งเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงพยาบาลละงู รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
o การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยบรรณของบุคลากรโรงพยาบาลละงู 
o เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
o จัดโครงการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ 
o การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี 

• การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
o การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและและเป็นธรรม 
o การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัทย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
o การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานของบุคคลากรโรงพยาบาลละงู

อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
o จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  



๑๑ 
 

สรุปผลการวิเคราะความเสี่ยงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโรพยาบาลละงู ประจำปืงบปะรมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓) 

โรงพยาบาลละงู กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๔ ประเด็นหลัก 
ดังนี้ 

๑. การจัดหาพัสดุ 
๒. การจัดทำโครงการประชุมอบรม 
๓. การเบิกค่าตอบแทน 
๔. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในเรื่องต่างๆ 

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับ
ใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
 

ลำดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ลำดับ

ความเสี่ยง 
๑ การจัดหาพัสดุ ๕ ๕ ๒๕ (๑) 

๒ การจัดทำโครงการประชุมอบรม ๓ ๕ ๑๕ (๒) 

๓ การเบิกค่าตอบแทน ๓ ๔ ๑๒ (๓) 
๔ การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในเรื่องต่างๆ ๒ ๔ ๘ (๔) 

 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
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๕   (๒)  (๑) 

๔  (๔) (๓)   

๓      

๒      

๑      

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 



๑๒ 
 
 

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญ
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี ่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี ่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จดัลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 
การจัดหาพัสดุ ลำคับ ๑ (สูงมาก = ๒๕ คะแนน) 

การจัดทำโครงการประชุมอบรม ลำคับ ๒ (สูงมาก = ๑๕ คะแนน) 
การเบิกค่าตอบแทน ลำดับ ๓ (สูง = ๑๒ คะแนน) 

การเอ้ือผลประโยชน์ต่อพวกพ้องในเรื่องต่างๆ ลำดับ ๔ (ปานกลาง = ๘ คะแนน) 
 

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๓ ระดับคือสูงมาก 
สูง และปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนโรงพยาบาลละงู ประจำปี ๒๕๖๓ มีดังนี ้
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงมี

มาตรการลด และประเมินซ้ำหรือ
ถ่ายโอนความเสี่ยง 

- การจัดหาพัสดุ 
- การจัดทำโครงการประชุม/อบรม 

เสี่ยงสูง (High) จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
และมีมาตรการลดความเสี่ยง 
เพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

- การเบิกค่าตอบแทน 

ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง 

- การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในเรื่อง
ต่างๆ 

ต่ำ (Low) - - 
 

จากตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์
ทับซ้อน คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมจริยธรรม นำผลที่ได้มากำหนดมาตรการ วิธีการควบคุมเพ่ือ
ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (๑) การจัดหาพัสดุ (๒) การจัดทำโครงการประชุม/อบรม 
(๓) การเบิกค่าตอบแทน และ (๔) การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในเรื่องต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ต่อไป โดยจะนำประเด็นเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาทำคู่มือประมวล
จริยธรรมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลละงู ประจำปีงประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
ต่อไป 


