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บทที่ 1 
บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล  
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงกว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศ อย่างมหาศาลและเป็น

อุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การ
รับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากข้ึน ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิง
นโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติซึ่งเชื่อมโยง สู่อาชญากรรมอื่นๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง 
ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ กลไก และ
กำหนดเป้าหมายสำหรับ การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เริ่มตั้งแต่ ช่วงปีพ.ศ. 2551 
จนถึงปัจจุบัน การดำ เนินงานได้สร้างความตื่นตัวและ เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตามบทบาท ของแต่ละหน่วยงาน จึงมีความจำ เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับฐานความคิด และสร้างความตระหนักรู้
ให้ทุกภาคส่วนของสังคม สำหรับประเทศไทยได้กำหนดทิศทางการป้องกันและปราบปราม การทุจริตซึ่งมีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงการสร้างความตระหนักในการ
ประพฤติปฏิบัติตน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม โดยเฉพาะการบริหารงานด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต 
คุณธรรมจริยธรรมในการเป็นตัวแบบที่ดีดังนั้นสาระสำคัญ ที่มีความเชื่อมโยงสำ หรับทิศทางการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ของกระทรวงสาธารณสุข  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ
ความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและ ผลกระทบของความเสี่ยง และดำ เนินการวิเคราะห์และจัดลำ ดับความ
เสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง 
ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถ ระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่
ชัดเจนได้  

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใด ๆ ตามอำนาจหน้าที่เพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือการดำเนินการที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง 
ทำให้การใช้อำนาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ โดยการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับ
ซ้อนการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมมีได้หลายรูปแบบไม่จำกัดอยู่เฉพาะในรูปแบบ
ของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย 
ทั้งนี้ John Langford และ Kenneth Kernaghan ได้จำแนกรูปแบบของการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น 7 รูปแบบ และสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดเพ่ิมอีก 2 รูปแบบ (รูปแบบที่ 8 และ
รูปแบบที่ 9) รวมทั้งสิ้น 9 รูปแบบ ได้แก่  

1. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ และผลจากการรับผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินการ
ตามอำนาจหน้าที่  

2. การทำธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา  
3. การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จาก

ที่เคยดำรงตำแหน่งในหน่วยงานนั้นหาประโยชน์จากหน่วยงาน  
4. การทำงานพิเศษโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ  
5. การรู้ข้อมูลภายในแล้วนำข้อมูลไปหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อ่ืน  
6. การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ส่วนตน  
7. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง 
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8) การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism)  
9) การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน  
ดังนั้น การดำเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน จึงเป็นมาตรการอย่างหนึ่ง ที่จะ

ช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานจะต้องมีการวิเคราะห์
ความเสี่ยงเก่ียวกับการดำเนินงานของหน่วยงานหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ ทับ
ซ้อนและจะต้องมีการสร้างระบบเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งจะต้องมีการจัดประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายใน
หน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ทั้งนี้เพ่ือเป็นการปลูกฝังและปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้มีความตระหนัก และสามารถ
แยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัว ออกจากเรื่องประโยชน์ส่วนรวมได้  

1.2 วัตถุประสงค์  
1. สร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสจุริต และแสดงเจตจำ นงสุจริตใน การบริหารราชการให้เกิดความคิด

แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม  
2. แสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
3. ตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์

ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ยืน
หยัดทำ ในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  

4. สร้างความเชื่อม่ันศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชาชน โดยกำหนดนโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

1. มุ่งเน้นการสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริตไม่ให้เกิดการแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตวัใน
ตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย คู่มือ ผลประโยชน์ ทับซ้อน Conflict of Interest  

2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม ในความรับผิดชอบต่อหน้าที่  
3. มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอ่ืนใดให้สอดคล้อง

กับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง รวมถึงดำ เนินการตามเกณฑ์การ
ประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)  
แนวทางปฏิบัติ  

1. เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ  
(1.1) ระเบียบสำ นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(1.2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐  
(1.3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม

ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(1.4) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(1.5) พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรีประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

2. หน่วยงานดำ เนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและ การบริหารความเสี่ยง  
3. หากพบว่ามีการกระทำ ผิด ต้องดำ เนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด 
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หลักการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
1. ปกป้องประโยชน์สาธารณะ : การปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตัวมาแทรกซ้อน รวมถึง

ความเห็น และทัศนคติส่วนบุคคล มีความเป็นกลาง ไม่มีอคติลำ เอียง  
2. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด : เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ หรือการเปิดเผยผลประโยชน์

ส่วนตัว หรือ ความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่  
3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : การปฏิบัติตนที่ยึดหลักคุณธรรม 

และความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ ในการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเฉพาะผู้บริหารต้องเป็น 
แบบอย่าง  

4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร : สร้างสภาพแวดล้อมสนับสนุนการหลีกเลี่ยงประโยชน์ทับซ้อน และ สร้าง
วัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์  
จุดเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อน  

1. การปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชน  
2. การทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง  
3. การตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทำ งานหรือ อุปกรณ์  
4. การอนุมัติ/อนุญาต การออกใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ  
5. การกระจายงบประมาณ  
6. การปรับการลงโทษ  
7. การให้เงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้เดือดร้อนการตัดสินข้อพิพาท  
8. การรับของขวัญของกำนัลจากผู้ที่มาติดต่ออันเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่  

การให-้รับของขวัญและผลประโยชน์ หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการดำ เนินการตาม
นโยบายการให้และรับของขวัญและผลประโยชน์ของข้าราชการ พลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐในประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง 
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาล
วานรนิวาส  

งานตรวจสอบและควบคุมภายใน โรงพยาบาลวานรนิวาส กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการวิเคราะห์
ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSOเป็นกรอบการวิเคราะห์
ความเสี่ยงเก่ียวกับผลปะโยชน์ทับซ้อน การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการวิเคราะห์
ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆเพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและ
ดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความ
เสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนด
เกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ 
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เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 

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

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน(บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5          สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4          สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3          ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม 
2          น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1          น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 

 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ
ความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
ลำดับ 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 ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L) 1-3  คะแนน 

 

ในการวิเคราะห์ ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง ( Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัด
ระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ( Likelihood) และผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

 
 

 
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 

                                    (Likelihood x Impact) 
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ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ
จัดแบ่ง ดังนี้ 

 
ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด การแสดงสี

สัญลักษณ์ 
 

ต่ำ (Low) 1–3 คะแนน                  ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 
 

ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยง 

สีเหลือง  

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง              สีส้ม 
 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ 
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

สีแดง  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลวานรนิวาส ประกาศมาตรการป้องกัน การทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่
รัฐในสังกัด โรงพยาบาลวานรนิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 โดยกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุก
ในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลวานรนิวาส พบว่า 
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ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 
การจัดทำโครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ประชุมวิชาการ ลำดับ 1 (สูงมาก = 18 คะแนน) 
การเบิกค่าตอบแทน ลำดับ 2 (สูงมาก = 15 คะแนน)  
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ลำดับ 3 (สูง = 18 คะแนน)  
การใช้รถราชการ ลำดับ 4 (สูง = 3คะแนน)  

 
จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น3ระดับคือสูงมากสูงและปาน กลาง        
โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของ 
โรงพยาบาลวานรนิวาส ประจำปีงบประมาณ 2564 มีดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง  มาตรการกำหนด  ปัจจัยความเสี่ยง  
       เสี่ยงสูงมาก (Extreme)  
 

จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มี
มาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือ
ถ่าย โอนความเสี่ยง  
 

-กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  
ไม่เป็นไปตามระเบียบ  
-การใช้รถราชการการเบิก 
ค่าตอบแทน  

       เสี่ยงสูง (High)  
 

จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง 
เพ่ือให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้  
 

- การจัดทำโครงการอบรมสัมมนา 
ศึกษาดูงาน ประชุมวิชาการ  
 

       ปานกลาง (Medium)  
 

ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการ
ควบคุม ความเสี่ยง  
 

- 

        ต่ำ - - 
 

อันดับ ผลประโยชน์ทับซ้อน  
 

พฤติกรรม  
 

1 - การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน  
 

- นำวัสดุครุภัณฑ์หลวงไปใช้ส่วนตัว  
- ใช้โทรศัพท์หลวงในเรื่องส่วนตัว  
- นำรถยนต์หลวงมาใช้ในธุระส่วนตัว  
- ใช้น้ำประปาหลวงล้างรถส่วนตัว  
- ใช้เวลาราชการปฏิบัติงานส่วนตัว  

2 - การรับผลประโยชน์ต่างๆ และผลจากการรับ
ผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจการ
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่  
 

- รับของขวัญจากผู้มาติดต่อราชการ  
- หรือจากผู้มารับบริการ  
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ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลวานรนิวาส 

อันดับ พฤติกรรม แนวทางแก้ไข 
1 - นำวัสดุครุภัณฑ์หลวงไปใช้ส่วนตัว  

- ใช้น้ำประปาหลวงล้างรถส่วนตัว  
- ใช้เวลาราชการปฏิบัติงานส่วนตัว  
- นำรถยนต์หลวงมาใช้ในธุระส่วนตัว  
- ใช้โทรศัพท์หลวงในเรื่องส่วนตัว  
 

- สร้างเสริมความเข้าใจแก่บุคลากรทุกคนใน 
สสจ.สุโขทัยให้ใช้ในการคิดแบบ Digital คือ 
สามารถแยกประโยชน์ส่วนตนออกจาก
ประโยชน์ส่วนรวมได้  
- หากเจ้าหน้าที่ยังมีพฤติกรรมดังกล่าวซ้ำๆ 
บ่อย ๆ เป็นการเข้าข่ายฝ่าฝืนการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ย่อม
ส่งผลให้ถูกลงโทษ คือ ตักเตือน ตัดเงินเดือน 
จนกระท่ังถึงข้ันไล่ออก ขึ้นอยู่กับความร้ายแรง
ของการฝาฝืน  
- ถ้าพฤติกรรมการใช้บุคลากรหรือทรัพย์สิน
ของหน่วยงาน เพ่ือประโยชน์ส่วนตน เข้าข่าย
การฉ้อฉลทุจริต และสามารถพิสูจน์ได้ว่า
ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของ รพ. มีการรับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือเข้าร่วมการมี
พฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรม
ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หาก
ถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจ
มีส่วนร่วมใน การรับโทษทางอาญา ด้วย  
 
 

2 - รับของขวัญจากผู้มาติดต่อราชการ หรือ จากผู้
มารับบริการ  
 

- การจะรับของขวัญหรือผลประโยชน์ มี 3 
คำถาม ที่ควรใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่
รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ คือ 
1) เราควรรับหรือไม่ 
2) เราควรรายงานการรับหรือไม่ 
3) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่ 
- ในโอกาสที่ไม่สามารถปฏิเสธได้เป็นการรับใน
โอกาสที่เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรม หรือการให้กันตามารยาทที่
ปฏิบัติกันในสังคม 
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อันดับ พฤติกรรม แนวทางแก้ไข 
  สามารถรับได้ โดยของขวัญหรือผลประโยชน์ที่

ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลอดมีค่าไม่เกิน 
3,000 บาท 
- ถ้าเป็นการให้เงินท่านต้องปฏิเสธ ไม่ว่าโอกาส
ใดๆ หรือการรับเงินสดหรือสิ่งใดๆ เช่น 
พันธบัตร ล็อตเตอรี่ ฯลฯ ล้วนเข้าข่ายการรับ
สินบน และเป็นการผ่าฝืนประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนทั้งสิ้น 
- ต้องรายงานหน่วยงาน (คณะกรรมการ ITA) 
และลงทะเบียนไว้ ได้แก่ 1) ของขวัญที่มีค่าทาง
ประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรม เช่น งานศิลปะ 
ผลประโยชน์ที่มีค่าระหว่าง 3,000 – 
15,000 บาท และเจ้าหน้าที่มีความ
จำเป็นต้องรับให้องค์กร โดยผู้อำนวยการตัดสิน
ว่าสมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลคนนั้นๆ รับทรัพย์สินดังกล่าว
หรือไม่ 3) ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทาง
การตลาดมากกว่า 15,000 บาทให้ส่งมอบ
เป็นทรัพย์สินขององค์กรเพ่ือให้ประโยชน์
สาธารณะหรือตามความเหมาะสม 4) ของขวัญ
หรือผลประโยชน์ใดๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมี
ค่าเกิน 3,000 บาท ต้องรายงาน
คณะกรรมการ ITA และลงทะเบียนไว้ 
- ถ้าพฤติกรรมการรับของขวัญจากผู้มาติดต่อ
ราชการ หรือจากผู้มารับบริการ เข้าข่ายการรับ
สินบน และสามารถพิสูจน์ได้ว่าข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของ รพ.มีการรับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนหรือเข้าร่วมการมีพฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งมี
ผลต่อความเป็นธรรมก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่
ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมใน การรับโทษ
ทางอาญา ด้วย 
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บทที่ 2 
แนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
1. แนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  

การนำเครื่องมือประเมินความเสียงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า
การดำเนินงานขององค์กรจะไม่มีการทุจริต มาตรฐาน COSO 2013 เป็นการควบคุมภายในตามแนวทางใหม่ 
ทำให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่ใช้งานอยู่ทาหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม แต่ละองค์ประกอบต้องทำงาน
ร่วมกันอย่างบูรณาการตั้งแต่ต้นจนจบ หากมีประเด็นที่ยังอ่อนแอ เป็นจุดอ่อน หรือไม่เพียงพอจะต้องรายงาน
และป้อนกลับถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีหน้าที่ดำเนินการแก้ไขทันทีในกดรอบเวลาที่เหมาะสมสิ่งที่เป็นความเชื่อของ 
COSO 2013 คือ การเปลี่ยนแปลงของระบบควบคุมภายในควรจะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
ของธุรกิจ หรือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงกระบวนการดาเนินงานที่เคย
ดำเนินงานเองสู่การว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอกดำเนินการแทนซึ่งต้องทำให้ขยายการกำกับควบคุมออกไปสู่
บุคลากรผู้ให้บริการภายนอก ดำเนินการแทนซึ่งต้องทำให้ขยายการกำกับควบคุมออกไปสู่บุคลากรผู้ให้บริการ
ภายนอกด้วยการปรับกรอบแนวทางการควบคุมภายในจาก COSO 1992 สู่ COSO 2013 จึงทำให้  

(1) กิจกรรมต่างๆ มีการทบทวนระดับกลยุทธ์ว่าควรจะมีการเปลี ่ยนแปลงเพื ่อเป็นการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในหรือไม่  

(2) ทำให้กิจกรรมมีโอกาสในการบูรณาการและเชื่อมโยงหน้าที่ในการค้นหาความเสี่ยงและการกำกับ
การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ให้แทรกแทรงในระหว่างการดำเนินการธุรกรรมกิจกรรมให้
ชัดเจนขึ้น  

(3) ทำให้กิจกรรมต้องมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในต้องทำให้ 1. มีอยู่ 2. ปฏิบัติได้จริง ในการทำ
หน้าที่กำกับภาระงานต่างๆภายในกิจการ  
2. กรอบแนวคิดการควบคุมภายใน  
สภาพแวดล้อม  

1. องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม  
2. คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกากับดูแล  
3. คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจสั่งการชัดเจน  
4. องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน  
5. องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน  

การประเมินความเสี่ยง  
6. กำหนดเป้าหมายชัดเจน  
7. ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม  
8. พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต  
9. ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน  

กิจกรรมการควบคุม  
10. ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
11. พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม  
12. ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 
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สารสนเทศและการสื่อสาร  
13. องค์กรมีข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ  
14. มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้ควบคุมภายในดำเนินการต่อไปได้  
15. มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน  

กิจกรรมการกากับติดตามและประเมินผล  
16. ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
17. ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม  
ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้องมีอยู่จริงและปฏิบัติได้ อีก

ทั้งทำงานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กันจะทาให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผลสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะเน้นมาตรฐาน COSO 2013 องค์ประกอบที่ 2 หลักการที่ 8 ในการประเมิน
ความเสี่ยงจากการทุจริตเป็นหลัก  
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

1. การระบุความเสี่ยง  
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  
3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (หาค่าความเสี่ยงรวม)  
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  
5. แผนบริหารความเสี่ยง  
6. การจัดทำรายงานการเฝ้าระวังความเสี่ยง  
7. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง  
8. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง  
9. การรายงานผลการดาเนินงานแผนการบริหารความเสี่ยง  

3. กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมี 4 กระบวนการ ดังนี้  
กรอบหรือกระบวนงาน  

นิยาม Corrective แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิดขึ้น สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้วทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดซ้ำอีก  
Detective เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทาอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้
บางเรื่องที่น่าสงสัยทาการลดระดับความเสี่ยงหรือให้ข้อมูลเบาะแสแก่ผู้บริหาร  
Preventive ป้องกัน หลีกเลี่ยงพฤติกรรมนาไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเกิด
มาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Know Factors) ทั้งท่ีรู้ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต
จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Work Flow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่าให้การทุจริตเข้ามาได้อีก  
Forecasting การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้อวงปรามล่วงหน้าในประเด็นที่ไม่
คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknow factors)  
4. องค์ประกอบที่ทาให้เกิดการทุจริต  

ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือ แรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจาก
ช่องไขว้ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุม กากับการควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization 
หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทาตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) 
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5. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ความเสี่ยงการทุจริตแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้  

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558)  

2. ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่  
3. ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ตัวชีว้ัดที่ 10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

1. การระบุความเสี่ยง  
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  
3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (หาค่าความเสี่ยงรวม)  
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  
5. แผนบริหารความเสี่ยง  
6. การจัดทำรายงานการเฝ้าระวังความเสี่ยง  
7. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง  
8. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง  
9. การรายงานผลการดำเนินงานแผนการบริหารความเสี่ยง  

6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน มี 9 ขั้นตอน ดังนี้  

1. การระบุความเสี่ยง  
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  
3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (หาค่าความเสี่ยงรวม)  
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  
5. แผนบริหารความเสี่ยง  
6. การจัดทำรายงานการเฝ้าระวังความเสี่ยง  
7. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 8. การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง  
9. การรายงานผลการดาเนินงานแผนการบริหารความเสี่ยง Download ได้ที ่
http://www.stopcorruption.moph.go.th/index.php/main/p_detail/page/427 
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บทที่ 3 
การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลวานรนิวาส กำหนดขั้นตอน การ
ประเมินความเสี่ยง เพ่ือดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนกระบวนงานที่จะเมินความ
เสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากภาระงานด้านภารกิจสนับสนุนตามอำนาจหน้าที่
ของโรงพยาบาลวานรนิวาส จำนวน 7 กระบวนงาน ได้แก่  

(1) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  
(2) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม 

ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา  
(3) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน  
(4) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถทางราชการ  
(5) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการนำวัสดุอุปกรณ์ทางราชการ

ไปใช้ในกิจการส่วนตัว  
สำหรับขั้นตอนท่ี 9 เป็นการรายงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งจะ

ดำเนินงานรายงานภายหลังจากดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้พิจารณา
เลือกประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งจะดำเนินการรายงานภาย
หลังจากการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากภาระงานด้านภารกิจสนับสนุนตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยได้นำประเด็นความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานตามคำสั่งสำนักงานงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ 4195/2561 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ได้ทำการประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากภาระงานด้านภารกิจด้านสนับสนุน จำนวน 5 กระบวนงาน และได้
นำความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนมาทำการพิจารณา และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพิ่มอีก 2 
กระบวนงาน ซึ่งเป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรของทางราชการโดยมีความเสี่ยง  

จากการประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงาน
สาธารณสุขได้ประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ิมอีก 2 ประเด็น  

(1) การจัดซื้อจัดจ้าง  
(2) การจัดทำโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา  
(3) การเบิกจ่ายค่าตอบแทน  
(4) การใช้รถทางราชการ  
(5) การนำวัสดุ อุปกรณ์ทางราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว  
(6) การจ่ายเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาเกินความจำเป็น  

ชื่อกระบวนงาน  
(1) กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง  
(2) กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำ
โครงการฝึกอบรมประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา  
(3)กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน 
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(4) กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถทางราชการ  
(5) กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการนำวัสดุ 

อุปกรณ์ทางราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว  
(6) กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจ่ายเวชภัณฑ์

ที่ไม่ใช่ยาเกินความจำเป็น  
ตาราง การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
ลำดับ ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบตัิงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1 กระบวนการใช้จ่ายเพ่ือชดเชยคา่เสื่อมของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ขั้นตอนย่อยที่

คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง  
-งบค่าเสื่อมท่ีหน่วยบริการในพื้นทีน่ำไปใช้ในการจัดหา ปรับปรุงและซ่อมแซมครภุณัฑ์ 
และสิ่งก่อสร้างที่ไมไ่ด้ใช้ในการใหบ้ริการสาธารณสุขโดยตรง  
การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
1.มีการทบทวนในเรื่องของการจ่ายเงินกองทุนUC ให้เป็นตามระเบยีบและ
วัตถุประสงค์การใช้เนื่องจากโรงพยาบาลเข้าใจว่าใช้ได้ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่
กำหนด  
2.มีการปรับปรุงและทบทวนการใช้เงิน สปสช.ทุกกองทุน  
3.จัดทำคูม่ือแนวทางการปฏิบตัิงานการใช้จ่ายเงินและแจ้งเวียนให้ในการปฏิบัติงาน
อย่างเคร่งครัด  

  /  

2 1.ด้านกลยุทธ์ (S) (มาตรการความเสี่ยงสูง)  
กระบวนการจดัทำแผนยุทธศาสตร์(Strategic plan)และแผนปฏิบัตกิาร(Action 
plan) (แผนงาน/โครงการอบรม)  
ขั้นตอนย่อยท่ีคาดว่าจะเกิดความเสี่ยง  
-แผนไมต่อบสนองต่อปัญหาสำคญัที่แท้จริงตามบริบทของตนเอง  
-การจัดทำแผนงานและโครงการลา่ช้า  
-จัดทำแผนงานโครงการไม่ถูกต้องตามระเบียบ เช่น โครงการฝึกอบรมโครงการศึกษา
ดูงาน  
การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
1.จัดใหม้ีการวิเคราะห์สภาพปัญหาของเองตน โดยให้มีการจัดทำโครงการที่สอดคล้อง
กับพ้ืนท่ีของตนเอง โดยสามารถบรูณานโยบายหลายอยา่งเข้าด้วยกนัเพื่อให้เกิดการใช้
ทรัพยากรการร่วมกันเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบตัิงาน  
2.กำหนดข้อสั่งการ Time line การจัดทำโครงการและการเสนอโครงการอย่างชัดเจน
และให้แจ้งเวียนทราบท่ัวกัน  
3.จัดทำคูม่ือแนวทางการจัดทำโครงการอบรมและการศึกษาดูงานให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ 4.ช้ีแจงกระบวนการตรวจสอบงบประมาณ การเบิกจ่าย และสรุปผล
โครงการ ให้ทุกหน่วยงานทราบ รวมทั้งติดตามแผนงานโครงการในการประชุม กวป.  
2.ด้านการดำเนินงาน (O)  
ด้านบริหาร : ภารกิจด้านการบริการ(การแพทย์และสาธารณสุข) -กระบวนการ
พิจารณาอนุญาตผลติอาหาร  
ขั้นตอนย่อยท่ีคาดว่าจะเกิดความเสี่ยง งานอนุญาตตาม พ.ร.บ.อาหารมีขั้นตอน
ค่อนข้างมากและมรีายละเอยีดต่างกันไปในอาหารแตล่ะประเภท การให้คำแนะนำ
อาจผิดพลาดได้  
การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
1.เพิ่มพูนทักษะผู้รับผิดชอบงานดา้นการพิจารณาอนุญาตด้านอาหาร มากกว่าเดมิ  
2.อบรมผู้ประกอบการผลติอาหารให้เข้าใจข้อกฎหมายที่มีและที่มีการเปลีย่นแปลง  

  / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
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ลำดับ ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบตัิงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เขียว เหลือง ส้ม แดง 
5 ด้านบริหาร : ภารกิจด้านสนับสนุน 

 -กระบวนการประเมินระบบอัตโนมัติ 5 มิติ (EIA)  
ขั้นตอนย่อยท่ีคาดว่าจะเกิดความเสี่ยง -ระบบมีความซับซ้อน -เจา้หน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบประเมินขาดองค์ความรู้  
การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
-จัดประชุมช้ีแจงเกณฑ์การประเมนิ และให้มีตัวแทนกลุ่มแตล่ะมิติในการ
ประสานงานให้มีหลักเกณฑ์การประเมินไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้สามรถ
จัดทำเอกสารแตล่ะมติิให้ได้ครบถว้น ถูกต้องเป็นไปตามที่กระทรวงกำหนด -
จัดทำผังกำกับงาน Time line การเปิด ปิด ระบบและแจ้งเวียนให้ทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
 -ให้โรงพยาบาลแตล่ะแห่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการประสานงานและตดิตาม
การประเมินให้ครบถ้วนทุกมิติ  
-ศึกษาคู่มือและประสานไอทีไฟล์เอกสาร เนื่องจากระบบโปรแกรมอาจมี
ปัญหาทางเทคนิคเฉพาะด้านไอที  

  /  

6 2.2ด้านการบริหารพัสดุ(มาตรการความเสี่ยงสูง) 
 -กระบวนการจัดทำแผนจัดซ้ือจัดจ้าง 
 ขั้นตอนย่อยท่ีคาดว่าจะเกิดความเสี่ยง  
-จัดทำแผนไม่ถูกต้อง ครบถ้วนและแผนไม่สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงิน  
การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
-กำหนดให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ทุกหน่วยพัสดุจดัทำแผนจดัซื้อจัดจา้งไม่เกินแผนเงิน
ที่ได้รับอนุมตัิ โดยให้ยึดข้อมลูในแผนทางการเงินการคลัง(Planfin)อย่าง
เคร่งครดั และผู้จัดทำแผนควรมีการประสานงานของตัวเลขท่ีมาของการจัดทำ
แผนให้สอดคล้องกันทุกครั้งและประสานหน่วยงานท่ีจัดทำแผนงานโครงการที่มี
ภารกจิพิเศษจำเป็นเร่งด่วนต้องจดัทำแผนจัดซื้อจัดจ้างให้คลอบคลมุทุกประเด็น
ไว้ล่วงหน้าด้วย  
-จัดทำคู่มือหรือแนวทางในการปฏบิัติงานให้ปฏิบัตไิปแนวทางเดียวกนั ผัง
ควบคุมกำกับ Time line ช่วงเวลาในการจัดทำแผน เพื่อให้มีระยะเวลาของการ
แก้ไขแผนได้ทันตามกำหนดเวลา  

 /   

7 2.2ด้านการบริหารพัสดุ(มาตรการความเสี่ยง)  
-กระบวนการควบคมุการเบิกจ่ายพัสดุ ข้ันตอนย่อยที่คาดว่าจะเกดิความเสีย่ง  
 การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
1.ทบทวนและตรวจสองคงคลังเปน็ประจำสม่ำเสมอ หากพร่องไปจากคลัง
ตามที่กำหนดไว้ ต้องดำเนินการจดัซื้อจัดจ้างไว้ให้เพียงพอ 
 2.กรณีจำเป็นเร่งด่วนในการเบิกจ่ายเมื่อประสานเบิกแล้วต้องรีบเสนออนุมัติ
โดยเร็วป้องกันการหลงลืม  
3.การจดัทำจุดรับพัสดุแยกให้ชัดเจน มีประตูปิดเปดิมิดชิดและมีผู้ควบคุมจุดรบั
พัสดุเพื่อความปลอดภัย  
4.จัดการคลังจดัเก็บให้มคีวามสะอาด สะดวก ปลอดภยั เข้าถึงง่ายมีป้ายบอก
ชนิดของพัสดุในคลังให้ชัดเจน  
5.จัดทำใบเบิกครุภณัฑ์ทุกครั้งและต้องลงทะเบียนคมุครภุัณฑ์ให้เรยีบร้อย  
 
 
 

  /  
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ลำดับ ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบตัิงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เขียว เหลือง ส้ม แดง 
8 2.3ด้านบุคลากร 

กระบวนการการจัดทำฐานข้อมูลกำลังคน ในระบบ HROPS  
ขั้นตอนย่อยท่ีคาดว่าจะเกิดความเสี่ยง การจัดทำฐานข้อมลูกำลังคน ในระบบ 
HROPS เกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพของบุคลากรในสังกัด ไม่เป็นปัจจุบัน การ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน  
1.ผูร้ับผดิชอบในการจัดทำข้อมลูของ สสจ. กำหนด Time line ช่วงเวลาในการ
แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้พ้ืนท่ี หรือผู้รับผิดชอบของพื้นที่ในสังกัด ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูล ไม่ว่าด้านใด ให้แจ้งเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเพือ่ไม่ให้เกิด
ความสับสนหรือผิดพลาด เช่น อาจเป็นทุก 2 เดือน หรือ ทุกไตรมาส  
2.วางแผนการจัดการข้อมูลเป็นระบบ หากดำเนินการไม่ทัน อาจขอปฏิบัติงาน
นอกเวลา หรือ ขออัตรากำลังเพิ่มในช่วงเวลาที่มีการจัดทำข้อมลู เช่น เดือน
สุดท้ายของทุกไตรมาส เป็นต้น  
 

/    

9 2.4 ด้านความปลอดภัย 
กระบวนการรักษาความปลอดภยัในสถานท่ีราชการและห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ของโรงพยาบาล 
ขั้นตอนย่อยท่ีคาดว่าจะเกิดความเสี่ยง  
มีเหตุทะเลาะวิวาทในสถานท่ีราชการ  
การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
1.โรงพยาบาลทุกแห่งจัดทำมาตรฐานรักษาความปลอดภยั ในสถานที่ราชการ
ตามแนวทางที่กระทรวงกำหนดประกอบด้วย -จัดระบบเวรยามรักษาความ
ปลอดภัย ใหเ้ข้มข้นและเข้มงวดกบัระบบการเข้าออกในสถานท่ีราชการ  
-ติดกล้องวงจรปิดและปรับปรุงซ่อมบำรุงให้ระบบกล้องใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
2.มีมาตรการสร้างความมั่นใจกับบุคลากรในห้องฉุกเฉิน หากมเีหตกุารณไ์มส่งบ
หรือมีเหตุร้ายเกิดขึ้น ต้องมีการบงัคับใช้กฎหมายอย่างเดด็ขาด รวมทั้งต้องมี
การแจ้งรายงานประสานงานกับเจา้หน้าท่ีตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงใน
พื้นที่อย่างเร่งด่วนและทันเหตุการณ์ด้วย 

/    

10 2.5ด้านเทคโนโลยี  
กระบวนการดูแลรักษาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาล 
ขั้นตอนย่อยท่ีคาดว่าจะเกิดความเสี่ยง  
-ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ที่รองรบัการ
ให้บริการ ท้ังโปรแกรมการใช้งานระบบ HosXp มคีวามขัดข้องระหว่าง
ให้บริการ  
การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
-ค้นหาสาเหตุของระบบท่ีหยดุทำงาน และวางแผนป้องกันสาเหตุที่เกิดขึ้น  
-สำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์และอายุการใช้งานของเครื่องรวมทั้งวัสดอุุปกรณ์
ประกอบว่าชำรุดเสียหายหรือมีความพร้อมใช้งานหรือไม่  
-จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพือ่ให้ได้ข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเพื่อ
ปรับปรุงข้อมูลใหเ้ป็นปัจจุบัน  
-จัดอบรมองค์ความรู้และทบทวนแนวทางการใช้โปรแกรมการให้บรกิารและการ
ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถดำเนินการตรวจสอบระบบเบื้องต้น
ในการใช้งานได้ด้วยตนเอง เพื่อให้ทันต่อการให้บริการ 
 

  /  
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ลำดับ ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบตัิงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เขียว เหลือง ส้ม แดง 
11 3.ด้านการเงิน(F)  

-กระบวนงานการจัดทำแผนประมาณการรายได้และควบคมุค่าใช้จ่าย 
(Planfin)  
ขั้นตอนย่อยท่ีคาดว่าจะเกิดความเสี่ยง  
1.แผนล่าช้า  
2.ขาดการสำรวจตรวจสอบข้อมลูที่มาของการจัดทำแผน  
3.ไม่มีการบูรณาการและขาดการเช่ือมโยงของแผนงานท่ีเกี่ยวข้อง  
4.มีการใช้เงินนอกแผนบ่อยครั้ง  
5.ขาดองค์ความรู้ในการจดัทำรายละเอียดในการเปลี่ยนแปลงทุกปี  
6.ขาดการติดตามอย่างต่อเนื่องเปน็ปัจจุบัน  
การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
1.กำหนดใหม้ีการปรับแผนระหว่างปีได้เนื่องจากแผนงานโครงการบางเรื่อง 
ไม่ได้มีการจัดทำไว้ แต่มีเข้ามาระหว่างไตรมาส เป็นวาระเร่งด่วน  
2.มีการบูรณาการแผนร่วมกันทุกแผน และประสานให้หน่วยหลักจดัประชุม
ช้ีแจงแนวทางในการจัดทำแผนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
3.ควรใหร้ะดับเขตที่มีหน้าทีล่งนามในแผนจัดประชุมชี้แจงแนวทางในการ
จัดทำ  
4.มีการประชุม คกก. บริหารเงินการคลัง (CFO) ในการควบคุมกำกับ การใช้
จ่ายเงินตามแผนอย่างจริงจัง อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งเพื่อให้มีการระบบ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง  

 

 /   

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 

3.ด้านการเงิน(F)  
การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
1.วิเคราะห์ปญัหาดา้นการเงินการคลังของตนเองทุกมิติอย่างตรงไปตรงมาและ
พิจารณาจัดทำแผนทีส่อดคล้องกับปัญหาของตนเอง  
2.เขตหรืองานประกันควรจัดอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนธุรกิจและ
รายละเอียดในการจัดทำให้ชัดเจนเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันทุกหน่วยงาน 
3.ให้จัดทำแผนธรุกิจตามบริบทของตนเองไม่สร้างภาพเกินกว่าศักยภาพของ
ตนเอง  
4.มีการติดตามและวัดผลเป็นตัวเลขให้เห็นชัดเจนกว่าแผนนำใช้เกดิ
ประสิทธิภาพอย่างไร  
การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
1.สร้างความตระหนักให้กับเจ้าหน้าท่ีทุกหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องในเรื่องสิทธิ
ของผู้ป่วย  
2.จัดประชุมชี้แจงและจัดทำหนังสือเวียนแจ้งระเบียบการเบิกท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงให้ทราบโดยทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน  
3.มีระบบการติดตาม chart ที่ส่งมาล่าช้า  
4.ประชุมปรึกษาหารือเจ้าหนา้ที่ฝา่ยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดการลงรหัสโรคให้
ถูกต้องโดยเฉพาะการใช้โปรแกรม  
5.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บรายได้ เพื่อทำหน้าท่ีตรวจสอบข้อมูลโดยตรง 
และควรมีการแจ้งให้ คกก. CFO ของ รพ. ทราบเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขได้
อย่างทันท่วงท ี 

  /  
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ลำดับ ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบตัิงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เขียว เหลือง ส้ม แดง 
14 3.ด้านการเงิน(F) 

 -กระบวนงานการบันทึกบัญชีของหน่วยงาน  
ขั้นตอนย่อยท่ีคาดว่าจะเกิดความเสี่ยง  
1.ส่งข้อมลูรายงานที่เกีย่วข้องล่าช้า  
2.Flow chat การบันทึกบัญชไีม่เป็นปัจจุบันเนื่องจากผังบัญชีการเปลี่ยนแปลง
บ่อยครั้ง  
3.ลูกหนี/้เจา้หนี้รายงานตัวยังไมส่ามารถดำเนินได้ทั้งหมด  
4.ขาดการประสานงานและยืนตรวจสอบข้อมูลระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
การเงิน งานประกัน พัสดุ  
การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
1.ให้เจ้าหนา้ที่บัญชีซึ่งทำหน้าที่บันทึกบัญชีจัดประชุมช้ีแจงและหาแนวทางในการ
จัดทำข้อมูลร่วมกัน เพื่อให้จัดทำข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลา  
2.หาผู้ประสานงานและรับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำข้อมลู เพื่อให้ตั้งลูกหนี้แตล่ะ
ประเภทสิทธิให้เป็นปัจจบุัน  
3.ให้มีการจัดทำทะเบียนคุมเจ้าหนี้และลูกหนี้รายตัว สำหรับส่วนขาด ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข  
4.จัดระบบการยืนยันข้อมลูระหวา่งกันระหว่างงานการเงินบัญชี งานประกัน งาน
พัสดุ เพื่อความถูกต้องของข้อมูล  

  /  

15 4.ด้านกฎหมาย ระเบียบ (C)  
-กระบวนงานการจัดการข้อร้องเรยีน  
ขั้นตอนย่อยท่ีคาดว่าจะเกิดความเสี่ยง  
มีปัญหาข้อร้องเรียนการบริการของหน่วยบริการในสังกัด  
การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
1.กำหนดมาตรการตอบสนองและการแก้ไขปญัหาร้องเรียนอย่างเหมาะสม  
2.ประสานการรับเรื่องร้องเรยีนตัง้แต่เนินๆป้องกันการร้องเรียนในระดับท่ีเหนือ
ขึ้นไป ซึ่งยากต่อ การควบคุมหรือการจัดการได้  
3.การจดัการให้ความช่วยเหลือตามกระบวนการตามมาตรา 41 สำหรับผูเ้สียหาย
จากการให้บริการ  

  /  

16 4.ด้านกฎหมาย ระเบียบ (C)  
-กระบวนงานการตรวจสอบข้อเทจ็จริงและการบังคับใช้กฎหมาย  
ขั้นตอนย่อยท่ีคาดว่าจะเกิดความเสี่ยง เจ้าหน้าท่ีขาดความเชียวชาญและ
ความรู้ทางด้านกฎหมายเฉพาะทางด้านรวมถึงระมัดระวังในการปฏบิัติหน้าที่
ของตนทำให้เกิดการกระทำผดิในการปฏิบัตหิน้าท่ีขึ้น  
การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
1.จัดอบรมให้ความรู้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหนา้ที่ให้ถูกต้องเป็นไปตาม
กฎระเบียบข้อบังคับ  
2.กำชับ ติดตาม ควบคุม ดูแล อยูอ่ย่างสม่ำเสมอ  
3.ประสานงานการปฏิบตัิงานกลุ่มนักกฎหมายด้วยกันหรือสมาคมนกักฎหมาย
สาธารณสุข 
4.ด้านกฎหมาย ระเบียบ (C) (มาตรการความเสี่ยงสูง)  
-กระบวนงานการใช้รถราชการ  
ขั้นตอนย่อยท่ีคาดว่าจะเกิดความเสี่ยง 1.สภาพ/อายุการใช้งานของรถยนต์  
2.ความระมดัระวังและความปลอดภัยในการขับข่ีของพนักงานงานขับรถยนต์/กฎ
จราจร สภาพร่างกายจิตใจและปรมิาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 

  /  
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ลำดับ ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบตัิงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เขียว เหลือง ส้ม แดง 
17 การปรับปรุงการควบคุมภายใน  

1.ตรวจเช็คสภาพรถก่อนเดินทางทุกครั้ง  
2.ตรวจสภาพความพร้อมของร่างกายพนักงานขับรถและการจัดตารางเวร
และเวลาในการปฏิบัติหน้าอยา่งเหมาะสม ไม่ควรให้ขึ้นเวรติดต่อกันโดยไม่มี
การสลับหมุนเวียนหน้าที่  
3.จัดทำคูม่ือการใช้รถราชการและกำกับควบคุมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติ
ตามระเบียบและคูม่ืออย่างเคร่งครัด  
 

 

 /   

18 4.ด้านกฏหมาย ระเบียบ (C)  
(มาตรการความเสี่ยง)  
-กระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทน  
ขั้นตอนย่อยท่ีคาดว่าจะเกิดความเสี่ยง  
1.เอกสารไม่ครบถ้วน  
2.ส่งเบิกไมต่ามกำหนดเวลา  
3.เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง  
4.ขาดแนวทางการเบิกที่ชัดเจน  
การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 -หน.รับรองการตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยและควรมีการยืนยันกับ
ผู้ปฏิบัติงานใหเ้รียบร้อยก่อนสรุปจัดส่งเอกสาร  
–จัดฝึกอบรมระเบียบการเบิก  
-กำหนดวัน Time line ในการจดัส่งชุดเบิก และกำหนดวันเบิกจา่ย ให้ชัดเจน
และแจ้งเวียนให้ทราบโดยทั่วกัน  
-จัดทำมาตรการเบิกจา่ยที่จัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการเบิกค่าตอบแทนแบบ
รูปธรรม  
 

  /  
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เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
Scoring ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิต ิ 

ลำดับ  
 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

 

ระดับความ
จำเป็นของ

การเฝ้าระวัง  
3 2 1  

ระดับความ
จำเป็นของ
ผลกระทบ  

3 2 1  

ค่าความ
เสียหาย  

 

1 กระบวนการใช้จ่ายเพ่ือชดเชยคา่เสื่อมของสิ่งก่อสร้างและ
ครุภัณฑ์  
ขั้นตอนย่อยท่ีคาดว่าจะเกิดความเสี่ยง  
งบค่าเสื่อมท่ีหน่วยบริการในพื้นทีน่ำไปใช้ในการจัดหา 
ปรับปรุงและซ่อมแซมครภุัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างที่ไมไ่ด้ใช้ในการ
ให้บริการสาธารณสุขโดยตรง  
การปรับปรุงการควบคมุภายใน  
1.มีการทบทวนในเรื่องของการจ่ายเงินกองทุนUC ให้เป็นตาม
ระเบียบและวตัถุประสงค์การใช้เนื่องจากโรงพยาบาลเข้าใจว่า
ใช้ได้ตามระเบยีบและหลักเกณฑท์ี่กำหนด  
2.มีการปรับปรุงและทบทวนการใช้เงิน สปสช.ทุกกองทุน  
3.จัดทำคูม่ือแนวทางการปฏิบตัิงานการใช้จ่ายเงินและแจ้ง
เวียนให้ในการปฏิบตัิงานอย่างเครง่ครัด  

3 3 9 

2 1.ด้านกลยุทธ์ (S) (มาตรการความเสี่ยงสูง) กระบวนการ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์(Strategic plan)และแผนปฏิบัติการ
(Action plan) (แผนงาน/โครงการอบรม)  
ขั้นตอนย่อยท่ีคาดว่าจะเกิดความเสี่ยง  
-แผนไมต่อบสนองต่อปัญหาสำคญัที่แท้จริงตามบริบทของ
ตนเอง  
-การจัดทำแผนงานและโครงการลา่ช้า  
-จัดทำแผนงานโครงการไม่ถูกต้องตามระเบียบ เช่น โครงการ
ฝึกอบรมโครงการศึกษาดูงาน  
การปรับปรุงการควบคุมภายใน 1.จัดใหม้ีการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาของเองตน โดยใหม้ีการจดัทำโครงการที่สอดคล้องกับ
พื้นที่ของตนเอง โดยสามารถบูรณานโยบายหลายอย่างเข้า
ด้วยกันเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรการร่วมกันเพื่อลดค่าใช้จ่าย
ในการปฏิบัติงาน  
2.กำหนดข้อสั่งการ Time line การจัดทำโครงการและการ
เสนอโครงการอย่างขดเจนและใหแ้จ้งเวียนทราบทั่วกัน  
3.จัดทำคูม่ือแนวทางการจัดทำโครงการอบรมและการศึกษาดู
งานให้ถูกต้องตามระเบียบ  
4.ช้ีแจงกระบวนการตรวจสอบงบประมาณ การเบิกจ่าย และ
สรุปผลโครงการ ให้ทุกหน่วยงานทราบ รวมทั้งติดตาม
แผนงานโครงการในการประชุม กวป.  

 
 
 

3 
 

3 
3 
 

 
 
 

3 
 

2 
2 

 
 
 

5 
 

6 
6 
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ลำดับ  
 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

 

ระดับความ
จำเป็นของ

การเฝ้าระวัง  
3 2 1  

ระดับความ
จำเป็นของ
ผลกระทบ  

3 2 1  

ค่า
ความ

เสียหาย  
 

3 2.ด้านการดำเนินงาน (O)  
2.1ด้านบริหาร : ภารกิจด้านการบริการ(การแพทย์และ
สาธารณสุข)  
-กระบวนการตรวจคัดกรองและบำบัดรักษาทางการแพทย์และ
การพยาบาล ณ ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
ขั้นตอนย่อยท่ีคาดว่าจะเกิดความเสี่ยง  
-ผู้ป่วยทรุด หรือเกิดภาวะวิกฤตขณะรอตรวจ  
-ห้องฉุกเฉินมีความแออัด  
การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
-ทบทวนแนวการรายงานการแพทย์ -การปรับปรุงตาม CNG  
-Warning Sign ในการดแูลผู้ป่วยปวดท้อง หรือเกิดภาวะทีสุ่่ม
เสี่ยง ทุกครั้ง  
-ทบทวนและปรับปรุงแนวทางการคัดแยกประเภทผู้ป่วย   

 
 
 
 
 

3 
3 

 
 
 
 
 

3 
3 

 
 
 
 
 

9 
9 

4 ด้านบริหาร : ภารกิจด้านการบริการ(การแพทย์และ
สาธารณสุข) -กระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตอาหาร  
ขั้นตอนย่อยท่ีคาดว่าจะเกิดความเสี่ยง 
งานอนุญาตตาม พ.ร.บ.อาหารมีขัน้ตอนค่อนข้างมากและมี
รายละเอียดต่างกันไปในอาหารแต่ละประเภท การให้คำแนะนำ
อาจผิดพลาดได้  
การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
1.เพิ่มพูนทักษะผู้รับผิดชอบงานดา้นการพิจารณาอนุญาตด้าน
อาหาร มากกว่าเดิม  
2.อบรมผู้ประกอบการผลติอาหารให้เข้าใจข้อกฎหมายที่มีและที่มี
การเปลีย่นแปลง  

 
 
 

3 
 

 
 
 

3 

 
 
 

9 

5 ด้านบริหาร : ภารกิจด้านสนับสนุน  
-กระบวนการประเมินระบบอัตโนมัติ 5 มิติ (EIA)  
ขั้นตอนย่อยท่ีคาดว่าจะเกิดความเสี่ยง  
-ระบบมีความซับซ้อน  
-เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบประเมินขาดองค์ความรู้  
การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
-จัดประชุมช้ีแจงเกณฑ์การประเมนิ และให้มีตัวแทนกลุ่มแตล่ะมิติ
ในการประสานงานให้มีหลักเกณฑ์การประเมินไปในแนวทาง
เดียวกัน เพื่อให้สามรถจัดทำเอกสารแตล่ะมติิให้ไดค้รบถ้วน 
ถูกต้องเป็นไปตามที่กระทรวงกำหนด  
-จัดทำผังกำกับงาน Time line การเปิด ปดิ ระบบและแจ้งเวยีน
ใหท้ราบเป็นลายลักษณ์อักษร  
-ให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งแต่งตั้งผูร้ับผิดชอบในการประสานงาน
และตดิตามการประเมินให้ครบถ้วนทุกมิติ  
-ศึกษาคู่มือและประสานไอทีไฟล์เอกสาร เนื่องจากระบบ
โปรแกรมอาจมีปญัหาทางเทคนิคเฉพาะด้านไอที  

 
 

2 
3 

 
 

3 
2 
 

 
 

6 
6 
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ลำดับ  

 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่

อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
 

ระดับความ
จำเป็นของ

การเฝ้าระวัง  
3 2 1  

ระดับความ
จำเป็นของ
ผลกระทบ  

3 2 1  

ค่าความ
เสียหาย  

 

6 2.2ด้านการบริหารพัสดุ(มาตรการความเสี่ยงสูง)  
-กระบวนการจัดทำแผนจัดซ้ือจดัจ้าง  
ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง  
-จัดทำแผนไม่ถูกต้อง ครบถ้วนและแผนไม่สอดคล้องกับ
แผนการใช้จ่ายเงิน  
การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
-กำหนดให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ทุกหน่วยพัสดุจดัทำแผนจดัซื้อ
จัดจ้างไมเ่กินแผนเงินท่ีได้รบัอนุมตัิ โดยให้ยดึข้อมูลในแผน
ทางการเงินการคลัง(Planfin)อย่างเคร่งครัด และผู้จัดทำ
แผนควรมีการประสานงานของตัวเลขท่ีมาของการจดัทำ
แผนให้สอดคล้องกันทุกครั้งและประสานหน่วยงานท่ีจัดทำ
แผนงานโครงการที่มีภารกิจพิเศษจำเป็นเร่งด่วนต้องจัดทำ
แผนจัดซื้อจดัจ้างให้คลอบคลุมทุกประเด็นไวล้่วงหน้าด้วย  
-จัดทำคู่มือหรือแนวทางในการปฏบิัติงานให้ปฏิบัตไิป
แนวทางเดียวกัน ผังควบคุมกำกับ Time line ช่วงเวลาใน
การจัดทำแผน เพื่อให้มีระยะเวลาของการแก้ไขแผนได้ทัน
ตามกำหนดเวลา   

 
3 
 
 

3 
 

 
3 
 
 

3 

 
9 
 
 

9 

7 2.2ด้านการบริหารพัสดุ(มาตรการความเสี่ยง)  
-กระบวนการควบคมุการเบิกจ่ายพัสดุ  
ขั้นตอนย่อยท่ีคาดว่าจะเกิดความเสี่ยง  
-คลังจัดเก็บพัสดุไม่มีป้ายบอกชนิดยากต่อการเบิกใช้  
-มีการจัดเก็บวัสดหุลายชนิดในคลงัเดียวกัน แออัด  
-ของไม่ตรงกับทะเบียนคุมครุภณัฑ์  
การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
1.ทบทวนและตรวจสองคงคลังเปน็ประจำสม่ำเสมอ หาก
พร่องไปจากคลังตามที่กำหนดไว้ ต้องดำเนินการจดัซื้อจัดจ้าง
ไว้ให้เพียงพอ  
2.กรณีจำเป็นเร่งด่วนในการเบิกจา่ยเมื่อประสานเบิกแล้วต้อง
รีบเสนออนุมตัิโดยเร็วป้องกันการหลงลืม  
3.การจดัทำจุดรับพัสดุแยกให้ชัดเจน มีประตูปิดเปดิมิดชิด
และมผีู้ควบคุมจุดรับพัสดเุพื่อความปลอดภัย  
4.จัดการคลังจดัเก็บให้มคีวามสะอาด สะดวก ปลอดภยั 
เข้าถึงง่ายมีป้ายบอกชนิดของพัสดใุนคลังให้ชัดเจน  
5.จัดทำใบเบิกครุภณัฑ์ทุกครั้งและต้องลงทะเบียนคมุครภุัณฑ์
ให้เรียบร้อย  

 
 
3 
2 
2 
3 
 

 
 
3 
3 
3 
3 
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ลำดับ  

 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่

อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
 

ระดับความ
จำเป็นของ

การเฝ้าระวัง  
3 2 1  

ระดับความ
จำเป็นของ
ผลกระทบ  

3 2 1  

ค่าความ
เสียหาย  

 

8 2.3ด้านบุคคลากร  
กระบวนการการจัดทำฐานข้อมูลกำลังคน ในระบบ 
HROPS  
ขั้นตอนย่อยท่ีคาดว่าจะเกิดความเสี่ยง การจัดทำ
ฐานข้อมูลกำลังคน ในระบบ HROPS เกี่ยวกับใบประกอบ
วิชาชีพของบุคลากรในสังกัด ไม่เปน็ปัจจุบัน  
การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
1.ผูร้ับผดิชอบในการจัดทำข้อมลูของ สสจ. กำหนด Time 
line ช่วงเวลาในการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้พ้ืนท่ี หรือ
ผู้รับผิดชอบของพื้นที่ในสังกัด ท่ีมีการเปลีย่นแปลงข้อมลู 
ไม่ว่าด้านใด ให้แจ้งเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเพื่อไม่ให้เกิด
ความสับสนหรือผิดพลาด เช่น อาจเป็นทุก 2 เดือน หรือ 
ทุกไตรมาส  
2.วางแผนการจัดการข้อมูลเป็นระบบ หากดำเนินการไม่
ทัน อาจขอปฏิบัติงานนอกเวลา หรือ ขออัตรากำลังเพิ่มใน
ช่วงเวลาที่มีการจัดทำข้อมลู เช่น เดือนสุดท้ายของทุกไตร
มาส เป็นต้น   

 
 
 

3 

 
 
 

3 

 
 
 

9 

9 2.4ด้านความปลอดภัย  
กระบวนการรักษาความปลอดภยัในสถานท่ีราชการ  
ขั้นตอนย่อยท่ีคาดว่าจะเกิดความเสี่ยง  
มีเหตุทะเลาะวิวาทในสถานท่ีราชการ  
การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
1.โรงพยาบาลทุกแห่งจัดทำมาตรฐานรักษาความปลอดภยั ใน
สถานท่ีราชการตามแนวทางที่กระทรวงกำหนดประกอบด้วย  
-จัดระบบเวรยามรักษาความปลอดภัย ให้เข้มข้นและเขม้งวด
กับระบบการเข้าออกในสถานท่ีราชการ  
-ติดกล้องวงจรปิดและปรับปรุงซ่อมบำรุงให้ระบบกล้องใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.มีมาตรการสร้างความมั่นใจกับบุคลากรในห้องฉุกเฉิน หาก
มีเหตุการณไ์มส่งบหรือมเีหตรุ้ายเกิดขึ้น ต้องมีการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเด็ดขาด รวมทั้งต้องมีการแจ้งรายงาน
ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงใน
พื้นที่อย่างเร่งด่วนและทันเหตุการณ์ด้วย  

 
 
 
3 

 
 
 
3 

 
 
 
9 
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ลำดับ  
 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

 

ระดับความ
จำเป็นของ
การเฝ้า
ระวัง  

3 2 1  

ระดับความ
จำเป็นของ
ผลกระทบ  

3 2 1  

ค่า
ความ

เสียหาย  
 

10 2.5ด้านเทคโนโลยี กระบวนการดูแลรักษาระบบสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์  
ขั้นตอนย่อยท่ีคาดว่าจะเกิดความเสี่ยง  
-ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ที่
รองรับการให้บริการ ท้ังโปรแกรมการใช้งานระบบ HosXp มี
ความขัดข้องระหว่างให้บริการ  
การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
-ค้นหาสาเหตุของระบบท่ีหยดุทำงาน และวางแผนป้องกันสาเหตุ
ที่เกิดขึ้น  
-สำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์และอายุการใช้งานของเครื่องรวมทั้ง
วัสดุอุปกรณ์ประกอบว่าชำรุดเสียหายหรือมีความพร้อมใช้งาน
หรือไม่  
-จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพือ่ให้ได้ข้อมูลรายการ
เปลี่ยนแปลงทัง้หมดเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
-จัดอบรมองค์ความรู้และทบทวนแนวทางการใช้โปรแกรมการ
ให้บริการและการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถ
ดำเนินการตรวจสอบระบบเบื้องตน้ในการใช้งานได้ด้วยตนเอง 
เพื่อให้ทันต่อการให้บริการ   

 
3 
 

3 

 
3 
 

3 
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11 3.ด้านการเงิน(F)  
-กระบวนงานการจัดทำแผนประมาณการรายได้และควบคมุ
ค่าใช้จ่าย (Planfin)  
ขั้นตอนย่อยท่ีคาดว่าจะเกิดความเสี่ยง  
1.แผนล่าช้า  
2.ขาดการสำรวจตรวจสอบข้อมลูที่มาของการจัดทำแผน  
3.ไม่มีการบูรณาการและขาดการเช่ือมโยงของแผนงานท่ีเกี่ยวข้อง  
4.มีการใช้เงินนอกแผนบ่อยครั้ง  
5.ขาดองค์ความรู้ในการจดัทำรายละเอียดในการเปลี่ยนแปลงทุกปี  
6.ขาดการติดตามอย่างต่อเนื่องเปน็ปัจจุบัน  
การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
1.กำหนดใหม้ีการปรับแผนระหว่างปีได้เนื่องจากแผนงานโครงการ
บางเรื่อง ไม่ได้มีการจัดทำไว้ แต่มเีข้ามาระหว่างไตรมาส เป็นวาระ
เร่งด่วน  
2.มีการบูรณาการแผนร่วมกันทุกแผน และประสานให้หน่วยหลักจดั
ประชุมชี้แจงแนวทางในการจัดทำแผนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
3.ควรใหร้ะดับเขตที่มีหน้าทีล่งนามในแผนจัดประชุมชี้แจงแนวทาง
ในการจัดทำ  
4.มีการประชุม คกก. บริหารเงินการคลัง (CFO) ในการควบคุม
กำกับ การใช้จ่ายเงินตามแผนอย่างจริงจัง อย่างน้อยไตรมาสละ 1 
ครั้งเพื่อให้มีการระบบตดิตามอย่างต่อเนื่อง  
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ลำดับ  
 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

 

ระดับความ
จำเป็นของ
การเฝ้า
ระวัง  

3 2 1  

ระดับความ
จำเป็นของ
ผลกระทบ  

3 2 1  

ค่า
ความ

เสียหาย  
 

12 3.ด้านการเงิน(F) -กระบวนการจดัทำแผนธุรกิจ(Business 
plan)  
ขั้นตอนย่อยท่ีคาดว่าจะเกิดความเสี่ยง  
1.ขาดการวิเคราะห์ปญัหาของตนอย่างแท้จริง ทำให้จัดทำแผน
ธุรกิจไมส่อดคล้องกับปัญหาที่ต้องการแก้ไข  
2.ขาดองค์ความรู้ในการจดัทำแผนธุรกิจ  
3.จัดทำแผนธุรกิจท่ีเกินศักยภาพที่ตัวเองทำได้  
4.ขาดการติดตามการนำไปใช้จริง  
การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
1.วิเคราะห์ปญัหาดา้นการเงินการคลังของตนเองทุกมิติอย่าง
ตรงไปตรงมาและพิจารณาจัดทำแผนท่ีสอดคล้องกับปัญหาของ
ตนเอง  
2.เขตหรืองานประกันควรจัดอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผน
ธุรกิจและรายละเอยีดในการจดัทำให้ชัดเจนเพื่อความเข้าใจท่ี
ถูกต้องตรงกันทุกหน่วยงาน  
3.ให้จัดทำแผนธุรกิจตามบริบทของตนเองไม่สร้างภาพเกินกว่า
ศักยภาพของตนเอง  
4.มีการติดตามและวัดผลเป็นตัวเลขให้เห็นชัดเจนกว่าแผนนำใช้
เกิดประสิทธิภาพอย่างไร   
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13 3.ด้านการเงิน(F)  
-กระบวนการเบิกจา่ยระบบเงินงบประมาณ  
ขั้นตอนย่อยท่ีคาดว่าจะเกิดความเสี่ยง  
1.ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลผิดพลาด  
2.Flow chat การบันทึกบัญชไีม่เป็นปัจจุบัน ไมม่ีการอัพเดทเมื่อมี
การเปลีย่นแปลง  
3.สรุป chart ช้า  
4.เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลหรือลงรหัสเบิกจ่ายผดิพลาด  
5.ไม่มีระบบตรวจสอบหรือผูร้ับผดิชอบหลักในการ Monitor ข้อมลู
การเรยีกเก็บ  
การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
1.สร้างความตระหนักให้กับเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องในเรื่องสิทธิ  
2.ทำหนังสือเวียนแจ้งระเบยีบการเบิกท่ีมีการเปลีย่นแปลงให้ทราบ
โดยทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน  
3.มีระบบการติดตาม chart ที่ส่งมาล่าช้า  
4.ประชุมปรึกษาหารือเจ้าหนา้ที่ฝา่ยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดการ
ลงรหัสโรคให้ถูกต้องโดยเฉพาะการใช้โปรแกรม  
5. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บรายได้ เพื่อทำหน้าท่ีตรวจสอบ
ข้อมูลโดยตรง และควรมีการแจ้งให้ คกก. CFO ของ รพ. ทราบเพื่อ
หาแนวทางในการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที  
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ลำดับ  
 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

 

ระดับความ
จำเป็นของ

การเฝ้าระวัง  
3 2 1  

ระดับความ
จำเป็นของ
ผลกระทบ  

3 2 1  

ค่าความ
เสียหาย  

 

14 3.ด้านการเงิน(F)  
-กระบวนงานการบันทึกบัญชีของหน่วยงาน  
ขั้นตอนย่อยท่ีคาดว่าจะเกิดความเสี่ยง  
1.ส่งข้อมลูรายงานที่เกีย่วข้องล่าช้า  
2.Flow chat การบันทึกบัญชไีม่เป็นปัจจุบันเนื่องจากผัง
บัญชีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง  
3.ลูกหนี/้เจา้หนี้รายงานตัวยังไมส่ามารถดำเนินได้ทั้งหมด  
4.ขาดการประสานงานและยืนตรวจสอบข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การเงิน งานประกัน พัสดุ  
การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
1.ให้เจ้าหนา้ที่บัญชีซึ่งทำหน้าที่บันทึกบัญชีจัดประชุมช้ีแจง
และหาแนวทางในการจดัทำข้อมูลร่วมกัน เพื่อให้จัดทำ
ข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลา  
2.หาผู้ประสานงานและรับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำ
ข้อมูล เพื่อให้ตั้งลูกหนี้แต่ละประเภทสิทธิให้เป็นปัจจุบัน  
3.ให้มีการจัดทำทะเบียนคุมเจ้าหนี้และลูกหนี้รายตัว 
สำหรับส่วนขาด ให้ถูกต้อง ครบถว้นและเป็นไปตาม
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสขุ  
4.จัดระบบการยืนยันข้อมลูระหวา่งกันระหว่างงานการเงิน
บัญชี งานประกัน งานพัสดุ เพื่อความถูกต้องของข้อมูล   
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15 4.ด้านกฎหมาย ระเบียบ (C)  
-กระบวนงานการจัดการข้อร้องเรยีน  
ขั้นตอนย่อยท่ีคาดว่าจะเกิดความเสี่ยง  
มีปัญหาข้อร้องเรียนการบริการของหน่วยบริการในสังกัด  
การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
1.กำหนดมาตรการตอบสนองและการแก้ไขปญัหาร้องเรียน
อย่างเหมาะสม  
2.ประสานการรับเรื่องร้องเรยีนตัง้แต่เนินๆป้องกันการ
ร้องเรียนในระดับท่ีเหนือข้ึนไป ซึ่งยากต่อ  
การควบคุมหรือการจดัการได้  
3.การจดัการให้ความช่วยเหลือตามกระบวนการตามมาตรา 
41 สำหรับผู้เสียหายจากการให้บริการ  
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ลำดับ  
 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

 

ระดับความ
จำเป็นของ

การเฝ้าระวัง  
3 2 1  

ระดับความ
จำเป็นของ
ผลกระทบ  

3 2 1  

ค่าความ
เสียหาย  

 

16 4.ด้านกฎหมาย ระเบียบ (C) 
 -กระบวนงานการตรวจสอบข้อเทจ็จริงและการบังคับใช้
กฎหมาย  
ขั้นตอนย่อยท่ีคาดว่าจะเกิดความเสี่ยง  
เจ้าหน้าท่ีขาดความเชียวชาญและความรู้ทางด้านกฎหมาย
เฉพาะทางด้านรวมถึงระมดัระวังในการปฏิบัตหิน้าท่ีของ
ตนทำให้เกิดการกระทำผิดในการปฏิบัติหน้าท่ีขึ้น  
การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
1.จัดอบรมให้ความรู้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหนา้ที่ให้
ถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ  
2.กำชับ ติดตาม ควบคุม ดูแล อยูอ่ย่างสม่ำเสมอ  
3.ประสานงานการปฏิบตัิงานกลุ่มนักกฎหมายด้วยกันหรือ
สมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข  
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3 
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17 4.ด้านกฎหมาย ระเบียบ (C)  
(มาตรการความเสี่ยงสูง) 
 -กระบวนงานการใช้รถราชการ  
ขั้นตอนย่อยท่ีคาดว่าจะเกิดความเสี่ยง  
1.สภาพ/อายุการใช้งานของรถยนต์  
2.ความระมดัระวังและความปลอดภัยในการขับข่ีของ
พนักงานงานขับรถยนต์/กฎจราจร สภาพร่างกายจิตใจและ
ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง  
การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
1.ตรวจเช็คสภาพรถก่อนเดินทางทุกครั้ง  
2.ตรวจสภาพความพร้อมของร่างกายพนักงานขับรถและการ
จัดตารางเวรและเวลาในการปฏิบตัิหน้าอย่างเหมาะสม ไมค่วร
ให้ข้ึนเวรติดต่อกันโดยไมม่ีการสลบัหมุนเวียนหน้าที่  
3.จัดทำคูม่ือการใช้รถราชการและกำกับควบคุมให้เจ้าหน้าที่
ทุกคนปฏิบัติตามระเบียบและคูม่อือย่างเคร่งครัด  
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ลำดับ  

 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่

อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
 

ระดับความ
จำเป็นของ

การเฝ้าระวัง  
3 2 1  

ระดับความ
จำเป็นของ
ผลกระทบ  

3 2 1  

ค่าความ
เสียหาย  

 

18 4.ด้านกฏหมาย ระเบียบ (C)  
(มาตรการความเสี่ยง)  
-กระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทน  
ขั้นตอนย่อยท่ีคาดว่าจะเกิดความเสี่ยง  
1.เอกสารไม่ครบถ้วน  
2.ส่งเบิกไมต่ามกำหนดเวลา  
3.เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง  
4.ขาดแนวทางการเบิกที่ชัดเจน  
การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 -หน.รับรองการตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยและควรมี
การยืนยันกับผู้ปฏิบตัิงานให้เรียบร้อยก่อนสรุปจัดส่ง
เอกสาร  
-จัดฝึกอบรมระเบียบการเบิก  
-กำหนดวัน Time line ในการจดัส่งชุดเบิก และกำหนดวัน
เบิกจ่าย ให้ชัดเจนและแจ้งเวียนให้ทราบโดยทั่วกัน  
-จัดทำมาตรการเบิกจา่ยที่จัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการ
เบิกค่าตอบแทนแบบรูปธรรม   

 
 

3 
 

3 
3 
3 
3 

 
 

3 
 

3 
3 
3 
3 
 

 
 

9 
 

9 
9 
9 
9 
 

 
 
ตาราง ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balance Scorecard 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  
 

1 2 3 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแลพันธมิตร ภาคีเครือข่าย   x x 
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial   x x 
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User  x x 
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process  x x  
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth  x x  
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การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 
 
 
 
ลำดับ  
 

 
 

 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 
 
 
คุณภาพ
การจัดการ  
 

ค่าประเมินการควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริต  
ความ
เสี่ยง
ระดับต่ำ  
 

ความ
เสี่ยง
ระดับ
ปาน
กลาง  

ความ
เสี่ยง
ระดับสูง  
 

1 กระบวนการใช้จ่ายเพ่ือชดเชยคา่เสื่อมของสิ่งก่อสร้างและ
ครุภัณฑ์  
ขั้นตอนย่อยท่ีคาดว่าจะเกิดความเสี่ยง  
งบค่าเสื่อมท่ีหน่วยบริการในพื้นทีน่ำไปใช้ในการจัดหา 
ปรับปรุงและซ่อมแซมครภุัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างที่ไมไ่ด้ใช้ใน
การให้บริการสาธารณสุขโดยตรง  

    

2 1.ด้านกลยุทธ์ (S) (มาตรการความเสี่ยงสูง) 
กระบวนการจดัทำแผนยุทธศาสตร์(Strategic plan)และ
แผนปฏิบัติการ(Action plan) (แผนงาน/โครงการอบรม)  
ขั้นตอนย่อยท่ีคาดว่าจะเกิดความเสี่ยง  
-แผนไมต่อบสนองต่อปัญหาสำคญัที่แท้จริงตามบริบท
ของตนเอง  
-การจัดทำแผนงานและโครงการลา่ช้า  
-จัดทำแผนงานโครงการไม่ถูกต้องตามระเบียบ เช่น 
โครงการฝึกอบรมโครงการศึกษาดงูาน  

 

    

3 ด้านบริหาร : ภารกิจด้านการบริการ(การแพทย์และ
สาธารณสุข)  
-กระบวนการพิจารณาอนุญาตผลติอาหาร  
ขั้นตอนย่อยท่ีคาดว่าจะเกิดความเสี่ยง 
งานอนุญาตตาม พ.ร.บ.อาหารมีขัน้ตอนค่อนข้างมากและมี
รายละเอียดต่างกันไปในอาหารแต่ละประเภท การให้
คำแนะนำอาจผดิพลาดได้  

    

4 2.2ด้านการบริหารพัสดุ(มาตรการความเสี่ยงสูง) 
-กระบวนการจัดทำแผนจัดซ้ือจดัจ้าง  
ขั้นตอนย่อยท่ีคาดว่าจะเกิดความเสี่ยง 
-จัดทำแผนไม่ถูกต้อง ครบถ้วนและแผนไม่สอดคล้องกับ
แผนการใช้จ่ายเงิน  
2.2ด้านการบริหารพัสดุ(มาตรการความเสี่ยง)  
-กระบวนการควบคมุการเบิกจ่ายพัสดุ ข้ันตอนย่อยที่คาดว่า
จะเกิดความเสี่ยง  
-คลังจัดเก็บพัสดุไม่มีป้ายบอกชนิดยากต่อการเบิกใช้ -มีการ
จัดเก็บวัสดุหลายชนิดในคลังเดียวกัน แออัด -ของไม่ตรงกับ
ทะเบียนคุมครุภณัฑ์  
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ลำดับ  
 

 
 

 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 
 
คุณภาพ
การจัดการ  
 

ค่าประเมินการควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริต  
ความ
เสี่ยง
ระดับต่ำ  
 

ความ
เสี่ยง
ระดับ
ปาน
กลาง  

ความ
เสี่ยง
ระดับสูง  
 

5 2.3ด้านบุคคลากร  
กระบวนการการจัดทำฐานข้อมูลกำลังคน ในระบบ 
HROPS  
ขั้นตอนย่อยท่ีคาดว่าจะเกิดความเสี่ยง  
การจัดทำฐานข้อมลูกำลังคน ในระบบ HROPS เกี่ยวกับ
ใบประกอบวิชาชีพของบุคลากรในสังกัด ไมเ่ป็นปัจจุบัน  

 

    

6 2.4ด้านความปลอดภัย  
กระบวนการรักษาความปลอดภยัในสถานท่ีราชการ  
ขั้นตอนย่อยท่ีคาดว่าจะเกิดความเสี่ยง 
 มีเหตุทะเลาะวิวาทในสถานท่ีราชการ  
สงบหรือมีเหตุรา้ยเกิดขึ้น ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เด็ดขาด รวมทั้งต้องมีการแจ้งรายงานประสานงานกับ
เจ้าหน้าท่ีตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่อย่าง
เร่งด่วนและทันเหตุการณ์ด้วย  

    

7 2.5ด้านเทคโนโลยี  
กระบวนการดูแลรักษาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
ขั้นตอนย่อยท่ีคาดว่าจะเกิดความเสี่ยง  
-ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ 
ที่รองรับการให้บริการ  
 

    

8 3.ด้านการเงิน(F) 
 -กระบวนงานการบันทึกบัญชีของหน่วยงาน  
ขั้นตอนย่อยท่ีคาดว่าจะเกิดความเสี่ยง  
1.ส่งข้อมลูรายงานที่เกีย่วข้องล่าช้า  
2.Flow chat การบันทึกบัญชไีม่เป็นปัจจุบันเนื่องจากผัง
บัญชีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง  
3.ลูกหนี/้เจา้หนี้รายงานตัวยังไมส่ามารถดำเนินได้ทั้งหมด  
4.ขาดการประสานงานและยืนตรวจสอบข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การเงิน งานประกัน พัสดุ  
4.ด้านกฎหมาย ระเบียบ (C) 
 -กระบวนงานการจัดการข้อร้องเรียน  
ขั้นตอนย่อยท่ีคาดว่าจะเกิดความเสี่ยง  
มีปัญหาข้อร้องเรียนการบริการของหน่วยบริการในสังกัด  
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
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ลำดับ  
 

 
 

 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 
 
คุณภาพ
การจัดการ  
 

ค่าประเมินการควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริต  
ความ
เสี่ยง
ระดับต่ำ  
 

ความ
เสี่ยง
ระดับ
ปาน
กลาง  

ความ
เสี่ยง
ระดับสูง  
 

17 4.ด้านกฎหมาย ระเบียบ (C)  
(มาตรการความเสี่ยงสูง) -กระบวนงานการใช้รถ
ราชการ  
ขั้นตอนย่อยท่ีคาดว่าจะเกิดความเสี่ยง  
1.สภาพ/อายุการใช้งานของรถยนต์  
2.ความระมดัระวังและความปลอดภัยในการขับข่ีของ
พนักงานงานขับรถยนต์/กฎจราจร สภาพร่างกายจิตใจ
และปรมิาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง  

 

    

18 4.ด้านกฏหมาย ระเบียบ (C)  
(มาตรการความเสี่ยง)  
-กระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทน  
ขั้นตอนย่อยท่ีคาดว่าจะเกิดความเสี่ยง  
1.เอกสารไม่ครบถ้วน  
2.ส่งเบิกไมต่ามกำหนดเวลา  
3.เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง  
4.ขาดแนวทางการเบิกที่ชัดเจน  
แบบรูปธรรม  
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การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวัง  
รายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
ลำดับ มาตรการป้องกันการทุจรติ   โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  สถานะความเสีย่ง 

 

เขียว เหลือง แดง 
1 กระบวนการความเสียงเกี่ยวกันการ

ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม  
ประชุม ศึกษา คุงาน และสัมมนา  
- กลุ่มงานการเงิน ทบทวน และให้  
ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้เขียน
โครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
- รวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ี
เกิดขึ้นหลังการให้ความรู้แกเ่จ้าหน้าท่ีและ
ผู้ที่เกี่ยวซ้อง  
- กำหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อให้  
เหมาะสมเพื่อลดหรือขจัดความเสีย่งท่ี
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  

-มีโอกาสที่ผูจ้ัดทำโครงการฝึกอบรม 
ประชุม ศึกษาดูงานและสมันา
อาจจะทำให้เกิดการหาผลประโยชน์
ให้ตัวเองได้ ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ  
 

  / 

2 กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับภาร
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนด้านการใช้รถทางราชการ  
- ทบทวนระเบียบระเบียบสำนัก  
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ  
พ.ศ.๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเตมิ  
ให้แก่เจ้าหน้าที่ใน รพ. (ตั้งแต่  
หมวดที่ ๑ -หมวดที่ ๕)  
- ทบทวน Flow Chart ในการ  
บริหารจดัการรถราชูการใน รพ,  
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  
- รวบรวมข้อมูลการใช้รถราชการ  
ประจำเดือนเพื่อกำหนดระบบการ  
บำรุงรักษาเชิงป้องกัน  
- กำหนดบทลงโทษแก่ผู้ที่ไม่ปฏิบตัิ  
ตามระเบียบฯ ตามความเหมาะสม  
และสอดคล้องกับท่ีกระทรวง  
สาธารณสุขได้กำหนดไว้  

-มีโอกาสที่ผู้ขอใช้รถราชการจะหา
ผลประโยชน์จากการไปราชการใน
กรณีตา่งๆ เพื่อไปปฏิบัติธุระส่วนตัว
หรืออำนวยความสะดวกให้แก่พวก
พ้องและการหาประโยชน์จากการ
ทุจริตการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ  
 

  / 
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ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 

มาตรการการป้องกันการทุจริต (เพ่ิมเติม) 
 

กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำ
โครงการฝีกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา  
-มีโอกาสที่ผู้จัดทำโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษาดู
งาน และสัมมนาอาจจะทำให้เกิดการหาผลประโยชน์
ให้ตัวเองได้ ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ  

-สร้างเครือข่ายเขตภายในจังหวัดสุโขทัยเพื่อเป็นพ่ี
เลี้ยงในการให้คำปรึกษาในกรณีจัดทำโครงการ
ฝึกอบรม และกรณีต่างๆ  
 

กระบวนภารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถทาง
ราชการ  
-มีโอกาสที่ผู้ขอใช้รถราชการจะหาผลประโยชน์จาก
การไป ราชการในกรณีต่างๆ เพ่ือไปปฏิบัติธุระส่วนตัว
หรืออำนวย ความสะดวกให้แก่พวกพ้อง และการหา
ประโยชน์จากการ ทุจริตการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  

-กำหนดรูปแบบในการสุ่มตรวจสอบความถูกต้อง 
โปร่งใส ในการใช้รถราชการรวมถึงการบริหารจัดการ 
ดูแล บำรุงรักษารถราชการด้วย  
 

 
การจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง  

คณะทำงานฯ จัดทำรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุข ที่มีเป็นสีแดง (เกินกว่าการยอมรับได้ และต้องกำหนดกิจกรรมเพ่ิมเติมในระบบ
บริหารความเสี่ยง) เพ่ือควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลวานรนิวาส 
 
ลำดับ สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)  

เขียว เหลือง แดง 
1   กระบวนการความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด

ผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝีกอบรม ประชุม ศึกษา 
ดูงาน และสัมมนา  

2   กระบวนภารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถทางราชการ  

 
เพื ่อให้สอดคล้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ        

การควบคุมภายในหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ 
โรงพยาบาลวานรนิวาส จึงวางแนวทางในการประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามหนังสือที่ สธ. 0214/ว 
861 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 และแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดดำเนินต่อไป ซึ่งในปี 2564โรงพยาบาล
วานรนิวาส สรุปรายงานการควบคุมภายในตามแบบ ปค.4 และแบบ ปค.5 เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้ว และมีบางประเด็นที่ยังต้องติดตามความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ตามแบบติดตามของ
กระทรวงการคลัง ซึ่งรายละเอียดเป็นไปเอกสารประกอบ ในส่วนของการตรวจสอบภายใน ด้านการควบคุม
ภายในประจำปี งบประมาณ 2564 ได้ดำเนินการออกตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการ 
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ตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายจังหวัดสุโขทัย ตามโครงการตรวจสอบภายในและการเฝ้าระวังทางการเงินการ
คลังโรงพยาบาลวานรนิวาส ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 มีหลักเกณฑ์ 5 องค์ประกอบ 17 
หลักการ วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สำมา
รถสรุปวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ ผลการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ลำดับความสำคัญของความเสี่ยง  

(1) จัดซื้อจัดจ้าง และ การจัดหาพัสดุ สำดับ 1  
(2) การใช้รถยนต์ของทางราชการ ลำดับ 2  
สรุป ภาพรวมของผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดสำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ของ โรงพยาบาล
วานรนิวาส โดยจัดสำดับความสำคัญดังนี้  

ลำดับที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาวัสดุ อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก มีความสำคัญที่ควรต้อง
รีบแก้ไข โดยศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องพบวา บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติ ไม่ทราบ หรือยังขาดการศึกษาระเบียบ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องแบบสม่ำเสมอ รวมถึงขาดการพัฒนาทักษะที่เก่ียวข้องใน การปฏิบัติงาน หรือในสายอาชีพ  

ลำดับที่ 2 การใช้รถยนต์ของทางราชการ อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง มีความสำคัญที่ควรต้องรีบแก้ไข 
เพ่ือให้การใช้รถราชการเป็นไปตาม ระเบียบที่เก่ียวข้องและป้องกันการเกิดผล ประโยชน์ทับซ้อน  

3. ผลการจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
3.1 แนวทางปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
3.1.1. เร่งดำเนินการจัดอบรมหรือสัมมนา เพ่ือให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์การ จัดซื้อ 

จัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือบทลงโทษหากพบผู้กระทำการฝ่าฝืน เพ่ือ 
ป้องกันความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการหาช่องทางเพ่ือกระทำการทุจริต  

3.1.2 นำประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงมา ปรับปรุง 
แก้ไข คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของโรงพยาบาลวานรนิวาส โดยเพิ่มเติม
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ และวิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของคู่มือ และ
ครอบคลุมเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องมากขึ้น  

3.1.3 กำหนดให้มีมาตรการหลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติ ที ่เกี ่ยวข้องชัดเจนเพิ ่มมากขึ ้น ใน 
รายละเอียดการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ รวมถึงบรรจุให้เป็นหัวข้อในการกำหนดมาตรฐานความโปร่งใส ในการ
ดำเนินงาน ของโรงพยาบาลวานรนิวาส เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร ในด้านความโปร่งใส และ ปลอดจากการ
ทุจริต  

3.2 ปัญหาและอุปสรรคของการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
3.2.1. การวิเคราะห์ปัญหายังไม่คลอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ทำให้บางกิจกรรมยังมี 

ความ เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ภายใต้กิจกรรม  
3.2.2. การพบปัญหาความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ยังใช้ระยะเวลาในการดำเนินการปรับปรุง 

แก้ไข ที่ล่าช้าทำให้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ยังคงมีการปฏิบัติงานตามแบบวิธีเดิม 
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 รายงานผลการว ิเคราะห์ความเส ี ่ยง เกี ่ยวกับการปฏิบ ัต ิงานที ่อาจเกิดผลประโยชน์ท ับซ ้อน                    
ปีประมาณ ๒๕๖4 โรงพยาบาลวานรนิวาส ยังคงเป็น 4 มาตรการเดิมที่นำมาบริหารจัดการ เพราะเป็นประเด็น
ที่สำคัญ แต่นำประเด็นสำคัญและต้องติดตามเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงและเสียหายต่อราชการ โรงพยาบาลวานร
นิวาส จึงนำแนวทางและหลักกฎหมายมาปฎิบัติใช้อย่างเคร่งครัด ใน 2 มาตรการคือการจัดซื้อจัดจ้าง/การใช้รถ
ราชการ  

จากการควบคุม กำกับ ติดตาม มาตรการต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในโรงพยาบาลวานรนิวาส ยังคงประเมินได้ว่า
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นยังคงยอมรับได้  

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
โรงพยาบาลวานรนิวาส ได้ประชุม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความ เสี่ยง และแนวโน้ม โอกาส
ในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน พบว่ามีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ใน 2 ประเด็น คือ  

1. การจัดซื้อจัดจัดจ้างพัสดุ  
2. การใช้รถยนต์ราชการ  

2. ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment Plan for Conflict of 
Interest) ประเด็น ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ การประเมินความเสี่ยง ด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน 
โอกาส ผล กระทบ ระดับ ความ เสี่ยง ลำดับ ความเสี่ยง  

(1) จัดซื้อจัด จ้างและการ จัดหาพัสดุ - การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
หรือมีการ จัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปตาม ข้อกำหนดมาทดแทน เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง และ การจัดหาพัสดุ ให้ 
เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ และ ดำเนินการตาม เกณฑ์การ ประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประเด็น 
ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ การประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความเสี่ยง ลำดับความเสี่ยง  

(2) การใช้รถราชการ  
1. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 

และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  
2. ผู้ใช้รถราชการละเลยการ ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาด้วยรถ ราชการ พ.ศ. 

2523 และฉบับ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2526เพ่ิมเติม  
๓. ใช้ เก็บรักษา ซอมบำรุงรถ ส่วนกลาง และรถรับรอง ไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บ รักษา การซ่อมบำรุง รถส่วนกลางและ รถรับรอง 
เพ่ือให้การใช้รถราชการ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องและป้องกันการ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

3. การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) ๕ ๔ (2) 16 (1) 
20 ๓ ๒ ๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) จากการจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
ที่ได้จากการ  
กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๐ , ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ กำหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม
ไว้ เพ่ือลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสานึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 
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๒. ประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับ ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมดาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้กำหนดว่า โดยอาศัยอำนาจ ตามความใน 
มาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติได้
กำหนดหลักเกณฑ์และจำนวนทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจาก บุคคลได้โดย
ธรรมจรรยา กล่าวคือ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดย ปกติตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม  

๓. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  
๓.๑) ส่วนคำปรารภ ได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับ ผู้ดำรงตำแหน่งทาง 

การเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ๙ ข้อ ดังนี้  
(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
(๒) การมีจิตสำนึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ  
(๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ ทับซ้อน  
(๔) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย  
(๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  
(๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือน ข้อเท็จจริง  
(๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  
๓.๒) หมวด ๒ ข้อ ๕ ให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่ และยึดถือ ประโยชน์

ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ กฎหมายเกี่ยวกับการปูอง
กันผลประโยชน์ทับซ้อน  

(๑) ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติ พ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือน ฝูงหรือผู้มี
บุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคล นั้นต่างจาก
บุคคลอื่นเพราะความชอบหรือชัง  

(๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอำนวย ความสะดวกของทาง ราชการไป
เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อ่ืน เว้นแต่ได้รับอนุญาต โดยชอบด้วยกฎหมาย  

(๓) ไม่กระทำการใด หรือดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความ เคลือบ
แคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของหน้าที่ 4 ทั้งนี้ในกรณีมีความเคลือบ
แคลงหรือสงสัยให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระทำดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้ง ให้ผู้บังคับบัญชาหัวหน้า ส่วนราชการ
และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ จริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใด แล้วจึง ปฏิบัติตามนั้น  

(๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืน ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลักในกรณีที่มี ความขัดแย้ง
ระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อัน จำเป็นต้อง
วินิจฉัยหรือชี้ขาดต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ  

๓.๓) หมวด ๒ ข้อ ๖ ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัย ตำแหนง่
หน้าที่และไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่าง น้อยต้อง
วางตน ดังนี้ 
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(๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่น เรียก รับ หรือ ยอมจะรับซึ่งของขวัญแทน ตนหรือ
ญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้อง หรือไม่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติ
หน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตาม ประเพณีหรือให้แก่บุคคล ทั่วไป  

(๒) ไม่ใช้ตำแหน่งหรือการกระทำการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ  
(๓) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดำเนินการ หรือการทำนิติกรรม หรือสัญญาซึ่งตนเอง หรือ บุคคล

อ่ืน จะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้  
4.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
5.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที2่) พ.ศ.2549  
6.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 

 


