
 

 คํานํา 

 

  โรงพยาบาลวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ  โดยกลุมงานบริหารท่ัวไป ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยง

เก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน โดยวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด

ผลประโยชนทับซอน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the tread 

way Commission ) เพ่ือกําหนดมาตรการสําคัญเรงดวนเชิงรุกในการปองกันการทุจริต การบริหารงานท่ีโปรงใส 

ตรวจสอบได และการแกปญหาการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนปญหาสําคัญและพบบอย นอกจากนี้ ยัง

นําความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนท่ีไดนี้ มากําหนดเปนคูมือปองกันผลประโยชน

ทับซอน โรงพยบาลวังโปง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามมาตรการสําคัญเรงดวน

ท้ัง ๔ มาตรการ  ตามมาตรการปองกันการทุจริต และแกไขการกระทําผิดวินัย 
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สารบัญ 
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บทท่ี ๑  บทนํา 
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Interest) 
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Interest) โรงพยาบาลวังโปง 
  ๒.๓  การจัดทําแผนภูมความเสียง (Risk Map)                                                        9 
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บทที่ ๑ 
บทนํา 

๑.๑ หลักการและเหตุผล 

  จากปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นท่ีรุนแรงมากข้ึนในประเทศไทย โดยการเปดเผยผลการจัดลําดับ

ดัชนีวัดภาพลักษณคอรรัปชั่นเพ่ือความโปรงใสในประเทศไทย ( Transparency Thailand )  ประจําปพ.ศ.๒๕๖๐ 

พบวาประเทศไทยไดคะแนน ๓๗ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยูลําดับท่ี ๙๖ จากการจัดอันดับ

ท้ังหมด ๑๘๐ ประเทศท่ัวโลก อยางไรก็ตามคะแนนและอันดับของประเทศไทยถือวาดีข้ึนจากการจัดอันดับเม่ือป 

๒๕๕๙ โดยครั้งนั้นประเทศไทยได ๓๕ คะแนน และอยูในอันดับ ๑๐๑  ในปพ.ศ.๒๕๖๑ พบวาประเทศไทยได

คะแนน ๓๖ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยูลําดับท่ี ๙๙ จากการจัดอันดับท้ังหมด ๑๓๖ ประเทศท่ัว

โลก จากผลดัชนีวัดภาพลักษณปญหาคอรรัปชั่นของประเทศตางๆ แสดงใหเห็นวาปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นยังคง

เปนปญหาสําคัญท่ีทุกประเทศตองเรงแกไข มิเชนนั้นจะทําใหเกิดปญหาอ่ืนตามมาไมวาจะเปนปญหาเศรษฐกิจ 

สังคม และการเมือง ท่ีสําคัญมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีทุกภาคสวนตองรวมมือกันเพ่ือขับเคลื่อนการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

  การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะถือวาเปนการแสวงหา
ผลประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ีไปแทรกแซง
การใชดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาท่ีรัฐ จนทําใหเกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี
สาธารณะ ชาดความเปนอิสระ ความเปนกลางและความเปน จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของสวนรวม
และทําใหประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชนท่ีสูญเสียไปอาจ
อยูในรูปของผลประโยชนทางการเงินคุณภาพการใหบริการและความเปนในสังคม รวมถึงคุณคาอ่ืนๆตลอดจน
โอกาสในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตามทามกลางผูท่ีจงใจกระทําความผิดยังพบ
ผูกระทําความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจํานวนมากจนนําไปสูการถูกกลาวหา
รองเรียนเรื่องทุจริตหรือลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวม (Conflict of interest : COI ) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันท่ี
เปนบอเกิดปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงข้ึน และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล 
และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ 
  การปองกันผลประโยชนทับซอนเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญดังกลาวขางตน ในเกณฑการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( ITA ) กําหนดใหมีการประเมินดานการตอตาน
การทุจริตในองคกร เก่ียวกับการดําเนินงาน เรื่องผลประโยชนทับซอนของหนวยงาน โดยมีการประเมินตามแบบ
สํารวจใชหลักฐานเชิงประจักษ(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือนํามาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและใหการบริหารราชการ
ของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวังโปง ใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล มีการดําเนินการ
วิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดประโยชนทับซอน เพ่ือกําหนดมาตรการสําคัญในการปองกัน
การทุจริต การบริหารงานท่ีโปรงใสและตรวจสอบได การแกไขปญหาการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปน
ปญหาท่ีสําคัญและพบบอย นอกจากนี้ยังนําความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนท่ีไดนี้ 
มากําหนดเปนคูมือปองกันผลประโยชนทับซอน โรงพยาบาลวังโปงอีกดวย 
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  โรงพยาบาลวังโปง  โดยกลุมบริหารงานท่ัวไป ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน โดยวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน
ทับซอนตามมาตรฐาน COSO ( The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way 
Commission ) เปนกรอบการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
  ความเสี่ยง ( RISK ) คือ การวัดความสามารถ ท่ีจะดําเนินการใหวัตถุประสงคของงานประสบ
ความสําเร็จภายใตการตัดสินใจ งบประมาณ กําหนดเวลา และขอจํากัดดานเทคนิคท่ีเผชิญอยู ความเสี่ยงจึงอาจ
เกิดข้ึนไดตลอดเวลา อันเนื่องมาจากความไมแนนอน และความจํากัดของทรัพยากร การจัดการความเสี่ยงหรือการ
บริหารความเสี่ยง ( Risk assessment ) คือการจัดการความเสี่ยง ท้ังในกระบวนการในการระบุวิเคราะห ( Risk 
analysis ) ประเมิน ( Risk assessment ) ดูแล  ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงท่ีสัมพันธกับกิจกรรม หนาท่ี
กระบวนการทํางาน เพ่ือใหองคกรลดความเสียหายจากความเสี่ยงมากท่ีสุด อันเนื่องมาจากภัยท่ีองคกรตองเผชิญ
ในชวงเวลาหนึ่ง หรือเรียกวา อุบัติภัย ( Accident ) 
  การวิเคราะหความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเปนระบบในการบริหาร
ปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทําใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงาน
ท่ีอาจจะเกิดผลประโยชนทับซอน 
  ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณหรือขอเท็จจริงท่ีบุคคล ไมวาจะเปนนักการเมือง
ขาราชการ พนักงานบริษัท หรือผูบริหารซ่ึงมีอํานาจหนาท่ี เจาหนาท่ีของรัฐ ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงหนาท่ีท่ี
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวม ซ่ึงการกระทํานั้นอาจจะเกิดข้ึนอยางรูตัวหรือไม
รูตัว ท้ังเจตนาและไมเจตนา และมีรูปแบบท่ีหลากหลายไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น 
 แตรวมถึงประโยชนอ่ืนๆท่ีไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิ การแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงใน
องคกรตางๆ ท้ังในสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัดหรือการท่ีบุคคลผูมีอํานาจหนาท่ีตัดสินใจใหญาติพ่ี
นองหรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชน จากทางราชการโดยมิชอบ สงผลใหบุคคล
นั้นขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลัก ผลเสียจึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การ
กระทําแบบนี้เปนการกระทําท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
 
 
 
  การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะหความ
เสี่ยงท่ีเปนระบบการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทําใหเกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเปดผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ยิ่งมีสถานการณหรือ
สภาวการณของการขัดกันของประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมมากเทาใด ก็ยิ่งมีโอกาสกอใหเกิดหรือ
นําไปสูการทุจริตมากเทานั้น  
  การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในดานตางๆมา
ดําเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO ( The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission ) และตามบริบทความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลวังโปง การ
วิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนนี้ จะชวยใหโรงพยาบาลวังโปง ทราบถึงความเสี่ยงของ
ผลประโยชนทับซอนท่ีจะเกิดข้ึน สามารถกําหนดมาตรการสําคัญเรงดวน เชิงรุกในการปองกันการทุจริต การ
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บริหารงานท่ีโปรงใส ตรวจสอบได และการแกไขปญหาการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนปญหาสําคัญและ
พบบอย  

๑.๒ วัตถุประสงค 
  ๑. เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริต และการตอตานการทุจริตในหนวยงาน ตลอดจน
การกําหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการปองกันผลประโยชนทับซอน 
  ๒. เพ่ือใชกําหนดเปนแนวทางในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงานท่ีเปนรูปธรรม
และชัดเจน ผานกลไกการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตและการกํากับติดตามอยางตอเนื่อง 
  ๓. เพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับการเกิดผลประโยชนทับซอนใน
หนวยงาน เพ่ือพัฒนาไปสูการกําหนดมาตรการปองกันผลประโยชนของหนวยงาน 
  ๔. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี ไมใหเกิดการแสวงหา 
ผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย 
  ๕. เพ่ือแสดงความมุงม่ันในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล เพ่ือสรางความเชื่อม่ัน
ศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชน 
  ๖. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ีรัฐ ไมใหเกิดการแสวงหา
ผลประโยชนสวนตนในตําแหนงหนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย ใหยึดม่ันในคุณธรรมจริธรรมเปน
แบบอยางท่ีดียืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม ถูกกฎหมาย โปรงใส และตรวจสอบได 
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บทที่ ๒ 
การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

๒.๑ การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

  การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสท่ีจะเกิด
ผลกระทบของความเสี่ยงตางๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะหและ
จัดลําดับความเสี่ยง โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยงดานผลประโยชนทับ
ซอน ไดแก ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ(impact) และระดับ
ความเสี่ยง ท้ังนี้ กําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณาท่ีไมสามารถระบุเปนตัวเลข หรือ
จํานวนเงินท่ีชัดเจนได 

เกณฑระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง  (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 

๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเปนประจํา 
๔ สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบอยครั้ง 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 
๒ นอย มีโอกาสเกิดข้ึนนอยครั้ง 
๑ นอยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 
เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ  (Impact) เชิงคุณภาพ ท่ีสงผลกระทบดานการดําเนินงาน 
(บุคลากร) 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 
๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง 
๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง 
๓ ปานกลาง สรางบรรยากาศในการทํางานท่ีไมเหมาะสม 
๒ นอย สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง 
๑ นอยมาก สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

 
 
   
 

ระดับความเสี่ยง(Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณ
ของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยง
แตละสาเหตุ ( โอกาส x ผลกระทบ ) กําหนดเกณฑไว ๔ ระดับ ดังนี้ 

ระดับความเส่ียง (Degree of Risk) 
ลําดับ ระดับความเส่ียง ชวงคะแนน 
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๑ ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) ๑๕ – ๒๕ คะแนน 
๒ ความเสี่ยงระดับสูง      (High Risk : H) ๙   – ๑๔ คะแนน 
๓ ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Moderate Risk : M) ๔   – ๘   คะแนน 
๔ ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Low Risk : L) ๑   – ๓   คะแนน 

 
 
  ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการกําหนดแผนภูมความเสี่ยง (Risk Profile) ท่ีไดจากการ
พิจารณาจัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
(I mpac t) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได (R i s k  Appe t i t e  Bounda r y) โดยท่ี 

ระดับความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ X ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ 
                        ( Likelihood x Impact ) 
 
ซ่ึงจัดแบงเปน ๔ ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพ้ืนท่ีเปน ๔ สวน (๔ Quadrant ) ใชเกณฑในการ
จัดแบง ดังนี้  

ระดับความเส่ียง คะแนนระดับความเส่ียง มาตรการกําหนด การแสดงสีสัญลักษณ 

ต่ํา (LOW) ๑-๓     คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 
ปานกลาง (Medium) ๔-๘     คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แตมี

มาตรการควบคุมความ
เสี่ยง 

สีเหลือง 

เสี่ยงสูง (High) ๙-๑๔   คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีสม       
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) ๑๕-๒๕ คะแนน มี ม า ต ร ก า ร ล ด  แ ล ะ

ประเมินซํ้าหรือถายโอน
ความเสี่ยง 

สีแดง 

 
 
 ตารางระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 
                      5 

 
5 1 0 1 5 2 0 2 5 
4 8 1 2 1 6 2 0 
3 6 9 1 2 1 5 
2 4 6 8 1 0 
1 2 3 4 5 

 
                        1        1       2      3       4      5 

           โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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๒.๒ การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ 
  เม่ือพิจารณาโอกาส ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของแตปจจัยเสี่ยงแลวใหนําผลท่ีไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงและ
ผลกระทบของความเสี่ยงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวา ท่ีพบวามีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชนทับ
ซอน ดังนี้  
  ๑. การจัดซ้ือจัดจางและการจัดหาพัสดุ 
  ๒. การจัดทําโครงการ ฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา 
  ๓. การเบิกคาตอบแทน 
                     ๔. การใชรถราชการ 
 
 
 
๒.๓ ตารางวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
โรงพยาบาลวังโปง 
ประเด็นความ
เสี่ยง 

ปจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค การประเมินความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

ความเสี่ยง 
ลําดับความ
เสี่ยง 

๑.การจดัหา
พัสดุ 

การจดัหาพัสดุไมเปนไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวของ  

เพ่ือใหการจัดหาพัสดเุปนไป
ตามระเบียบ กฎหมาย และ
เกณฑการประเมนิคุณธรรม
และความโปรงใสในการ
ดําเนนิงานของหนวยงาน
ภาครัฐ 

๕ ๕ ๒๕ ๑ 

๒.การจดัทํา
โครงการ
ฝกอบรม ศึกษา
ดูงาน ประชุม 
และสัมมนา 

การจดัทําโครงการฝกอบรม
ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
เปนเท็จและไมเปนไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวของ 

เพ่ือใหการจัดทําโครงการ
ฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม 
และสัมมนาถกูตองไมไดเกิด
การแสวงหาผลประโยชน
สวนตัวในตําแหนงหนาที่อนัมิ
ควรไดโดยชอบตามกฎหมาย 

๕ ๕ ๒๕ ๑ 

๓ . ก า ร เ บิ ก
คาตอบแทน 

เบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและใน
วันหยุดราชการ คาตอบแทน
เจาหนาที่ปฏิบัติงานใหกับหนวย
บริการในสังกดักระทรวง
สาธารณสุข คาตอบแทนโดยไม
ทําเวชปฏิบัติสวนตัวและ หรือ
ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเอกชน 
คาเบ้ียเล้ียงเหมาจาย และเงิน
เพ่ิมสําหรับตําแหนง พตส. 

เพ่ือใหการเบิกคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ คาตอบแทนเจาหนาที่
ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวย
บริการคาตอบแทนไมทําเวช 
เบ้ียเล้ียงเหมาจาย และเงิน
เพ่ิมพิเศษสําหรับตําแหนง 
พตส. 

๔ ๔ ๑๖ ๒ 

ประเด็นความ
เสี่ยง 

ปจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค การประเมินความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

ความเสี่ยง 
ลําดับความ
เสี่ยง 

๔.การใชรถ
ราชการ 

๑. ใชรถราชการไมเปนไปตาม
ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวา
ดวยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และ
แกไขเพ่ิม 
๒. ผูใชรถราชการ ละเลยการ

เพ่ือใหการใชรถราชการเปนไป
ตามระเบียบที่เกี่ยวของและ
ปองกันการเกิดผลประโยชน
ทับซอน 
 

๔ ๔ ๑๖ ๒ 
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ความเส่ียงท่ียอมรับได้ 

ปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการ 
๓. การใช การเก็บรักษา ซอม
บํารุง รถราชการไมเปนไปตาม
ระเบียบสํานกังานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยหลักเกณฑ
การใช การเก็บรักษา การซอม
บํารุงรถสวนกลางและรถรับรอง 
พ.ศ.๒๕๒๖  

                                  
                                                                                                                              

 
๒.๔ การจัดทําแผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) 

                       
 

5 1 0 1 5 2 0 2 5 

4 8 1 2 1 6 2 0 

 3 6 9 1 2 1 5 

2 4 6 8 1 0 

1 2 3 4 5 

  
                        1        1       2      3       4      5 
           โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 
  จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ท่ีไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญ
ของความเสี่ยงดานผลประโยชนทักซอน สามารถสรุปการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความ
เสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนไดตามตารางท่ี ๓ 
 
ตารางท่ี ๓ ผลการวิเคราะหความเส่ียงและจัดลําดับความสําคัญของความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 
 

ผลการวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน จัดลําดับความสําคัญของความเส่ียง 
การจัดหาพัสดุ ลําดับ ๑ (สูงมาก = ๒๕ คะแนน ) 
การจัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ลําดับ ๑ (สูงมาก = ๒๕ คะแนน ) 
การเบิกคาตอบแทน ลําดับ ๒ (สูงมาก = ๑๖ คะแนน ) 
การใชรถราชการ ลําดับ ๒ (สูงมาก = ๑๖ คะแนน ) 
  จากตารางท่ี ๓ ผลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงดาน
ผลประโยชนทับซอน โรงพยาบาลวังโปง  นําผลท่ีไดมากําหนดมาตรการ วิธีการควบคุมเพ่ือปองกัน หรือลดความ
เสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน และจัดทําตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ระดับหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวังโปง กําหนดประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการในมิติ
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ความเส่ียงท่ียอมรับได้ ความเส่ียงท่ียอมรับไมไ่ด้ 

ความเส่ียงท่ียอมรับได้ 
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ภายนอก การประเมินประสิทธิผล ตัวชี้วัดท่ี ๒ ภารกิจหลักของกระทรวงสาธารณสุขและภารกิจหลักของ
หนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณดังนี้ 
  ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
ภารกิจหลัก/แผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน หรืองานประจําตามปกติ (Function Based) 
  ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒   ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
นโยบายสําคัญเรงดวนหรือภารกิจท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda Based) 
  ตัวชี้วัดท่ี ๑.๓  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายในการ
ดําเนินงานตามภารกิจพ้ืนท่ี (Area Based) 
  ดังนั้น ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
นโยบายสําคัญเรงดวนหรือภารกิจท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda Based) ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข
กําหนด 
  ๑. มาตรการสําคัญเรงดวน เชิงรุกในการปองกันการทุจริต การบริหารงานท่ีโปรงใสตรวจสอบได
และการแกไขปญหาการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนปญหาสําคัญและพบบอยใน ๔ ประเด็น คือ (๑) การ
จัดหาพัสดุ  (๒) การจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา (๓) การเบิกคาตอบแทน และ (๔) 
การใชรถราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตอไป 
  ๒. นําประเด็นความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนท่ีไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงมาจัดทํา
คูมือปองกันผลประโยชนทับซอนโรงพยาบาลวังโปง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                           

กลุมงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ ๑๑    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 

                                                           

กลุมงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ ๑๒    
 

รายนามคณะทํางานเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใสในหนวยงาน / 
คณะทํางานวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 

สมาชิกกลุม 
1. นางนิธินันท              สกุลทอง ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ  หัวหนาคณะทํางาน 
2  นายไพโรจน            สุรัฐนันทศิริ เภสัชกรชํานาญการพิเศษ            รองหัวหนาคณะทํางาน 
3.นางวิไลวรรณ            พุทธสิมมา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ          คณะทํางาน 
4.นางสําราญ               แรพรม           พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                  คณะทํางาน 
5.นางสาวประภาพรรณ   เนตรแสงศรี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                  คณะทํางาน 
6.นางอักษิพร               บุญแจง          พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                  คณะทํางาน 
7.นางสุนิสา                  ขันทอง    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                  คณะทํางาน 
8.นายเสกสิทธิ์              ศรีดี  เภสัชกรชํานาญการ                           คณะทํางาน 
9.นางวิไล                    ชูเมือง            พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                  คณะทํางาน 
10.นายอนุสรณ             แกวเพียร นักวิทยาศาสตรการแพทยปฏิบัติการ       คณะทํางาน 
11.นายจรูญ                เบาชารี           นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ           คณะทํางาน 
12.นางธนิษฐอร            สุรัฐนันทศิริ     เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน   คณะทํางาน 
13.นายชาญณรงค         กอนคํา         เจาพนักงานเภสัชกรรมชํานาญงาน           คณะทํางาน 
14.นางสาวมุกวีรินทร      จิตไมตรี       เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                  คณะทํางาน 
15.นางพรภิมนต           ศรทะวาริก     เจาพนักงานพัสดุ                                คณะทํางาน 
16.นายปราโมทย          นรายศ          นักวิชาการคอมพิวเตอร                        คณะทํางาน        
17.นายขวัญชัย            นาคไทย         ผูอํานวยการ รร.บานซับเปบ                  คณะทํางาน 
18.นายทองดี               บุญแจง          ขาราชการบํานาญ                             คณะทํางาน 
19.น.ส.ธัญวรัตน           ราเริง            ประธาน อสม.                                  คณะทํางาน 
20.นางสุภาวดี            ตั้งเมืองทอง    นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ        คณะทํางานและเลขานุการ                                  
 


