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ทับซอนโรงพยาบาลจะนะอีกดวย เพ่ือบรรลุเปาหมายตามนโยบายสําคัญเรงดวนหรือภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย
เปนพิเศษ ( Agenda Based) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 

  การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหา 
ประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ีไปแทรกแซง 
การใชดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาท่ีของรัฐ จนทําใหเกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติ 
หนาท่ีสาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชน 
สาธารณะของสวนรวม และทําใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป  
โดยผลประโยชนท่ีสูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรม 
ในสังคม รวมถึงคุณคาอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตาม 
ทามกลางผูท่ีจงใจกระทําความผิด ยังพบผูกระทําความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีก เปน
จํานวนมาก จนนําไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน หรือ
ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict of interest : COI)  เปน
ประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันท่ีเปนบอเกิดของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในระดับท่ี
รุนแรงข้ึน และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศอีกดวย   
โรงพยาบาลจะนะไดดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน โดย
วิเคราะหความเสี่ยง เก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนตามมาตรฐาน COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เปนกรอบการวิเคราะห
ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน ทับซอน 
  การวิเคราะหความเส่ียง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเปนระบบในการบริหาร 
ปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทําใหเกิดความเสียหายจาก การ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน   
  ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณ หรือขอเท็จจริงท่ีบุคคล ไมวาจะเปนนักการเมือง 
ขาราชการ พนักงานบริษัท หรือผูบริหารซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงหนาท่ี ท่ี
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวม ซ่ึงการกระทํานั้นอาจจะเกิดข้ึนอยางรูตัว 
หรือไมรูตัว ท้ังเจตนาและไมเจตนา และมีรูปแบบท่ีหลากหลายไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสิน 
เทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิ การแตงตั้งพรรคพวกเขาไป 
ดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ ท้ังในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัดหรือการท่ีบุคคลผูมีอํานาจ 
หนาท่ีตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชน จากทางราชการ 
โดยมิชอบ สงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลัก ผลเสีย 
จึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระทําแบบนี้เปนการกระทําท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
  การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห ความ
เสี่ยงท่ีเปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ท่ีจะทําให
เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวาง ผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ยิ่งมี
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สถานการณหรือสภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม มากเทาใด ก็ยิ่งมี
โอกาสกอใหเกิดหรือนําไปสูการทุจริตมากเทานั้น  
 

  สามารถจําแนกความเส่ียงออกเปน 4 ลักษณะ ดังนี้   
  1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุ
เปาหมาย และพันธกิจในภาพรวมท่ีเกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกท่ีสงผลตอกล
ยุทธ ท่ีกําหนดไว และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสม รวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบาย 
เปาหมายกลยุทธ โครงสรางองคกร ภาวการณแขงขัน ทรัพยากรและสภาพแวดลอม อันสงผลกระทบตอ
วัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร   

 2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เก่ียวของกับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ 
องคกร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูล สงผลตอประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ   

 3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk: F) เปนความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ  
และการเงิน เชน การบริหารการเงินท่ีไมถูกตอง ไมเหมาะสม ทําใหขาดประสิทธิภาพ และไมทันตอสถานการณ 
หรือเปนความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการเงินขององคการ เชนการประมาณการงบประมาณไมเพียงพอและไม
สอดคลองกับข้ันตอนการดําเนินการ เปนตน เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูล การวิเคราะห การวางแผน  การ
ควบคุม และการจัดทํารายงานเพ่ือนํามาใชในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกลาว   

 4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เก่ียวของกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยง เนื่องจากความไมชัดเจน  ความไม
ทันสมัยหรือความไมครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญา การราง
สัญญาท่ีไมครอบคลุมการดําเนินงาน   

 การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในดานตางๆ  
มาดําเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตําบล             
เตราะบอน การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนนี้ จะชวยใหโรงพยาบาลจะนะทราบถึงความ
เสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึน สามารถกําหนดมาตรการสําคัญเรงดวน เชิงรุกในการปองกันการทุจริต 
การบริหารงานท่ีโปรงใส ตรวจสอบได และการแกไขปญหาการกระทําผิดวินัย ของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนปญหา
สําคัญและพบบอย นอกจากนี้ ยังบรรลุเปาหมายตามนโยบายสําคัญเรงดวน หรือภารกิจท่ีไดรับมอบหมายเปน
พิเศษ (Agenda Based) อีกดวย  
 

1.2 วัตถุประสงค  
  1. เพ่ือสราง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิด 
ความคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  
  ๒. เพ่ือแสดงความมุงม่ันในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล  
  ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ีรัฐ ไมใหเกิดการ
แสวงหา ผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย ใหยึดม่ันในคุณธรรม
จริยธรรม เปน แบบอยางท่ีดียืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม ถูกกฎหมาย โปรงใส และตรวจสอบได  
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  ๔. เพ่ือสรางความเชื่อม่ันศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวน
เสีย และประชาชน 
 

บทท่ี 2 
การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

 

2.1 การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

  การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสท่ีจะเกิด 

ผลกระทบของความเสี่ยงตางๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห และ

จัดลําดับความเสี่ยง โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยง ดานผลประโยชน

ทับซอน ไดแก ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และ

ระดับความเสี่ยง ท้ังนี้ กําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณา ท่ีไมสามารถระบุเปนตัวเลข 

หรือจํานวนเงินท่ีชัดเจนได  

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 สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง 
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  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง 

โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ

ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กําหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังนี้ 

ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 

ลําดับ ระดับความเส่ียง ชวงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15–25คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9–14คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4–8คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ํา (Low Risk : L) 1–3คะแนน 

 
  ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ท่ีไดจาก 
การพิจารณาจัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ 
ท่ีเกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary)  
 

ระดับความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ 
(Likelihood x Impact)   

   

ซ่ึงจัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพ้ืนท่ีเปน 4 สวน (4 Quadrant) ใชเกณฑในการ 
จัดแบง ดังนี้  
 

ระดับความเส่ียง คะแนนระดับความเส่ียง มาตรการกําหนด การแสดงสี
สัญลักษณ 

ต่ํา (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ย อ ม รั บ ค ว า ม เ สี่ ย ง  แ ต มี

มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง  
สีเหลือง 

เสี่ยงสูง (High) 9–14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีสม 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15–25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซํ้า

หรือถายโอนความเสี่ยง  
สีแดง 
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 ตารางระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 
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                                 โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelehood) 
 

2.2 การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of   Interest)  
      โรงพยาบาลจะนะ 
  เม่ือพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแตละปจจัยเสี่ยงแลวใหนําผลท่ีไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง  
และผลกระทบของความเสี่ยงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวากอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับ
ใด ในตารางความเสี่ยง ซ่ึงจะทําใหทราบวามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดท่ีจะตองบริหารจัดการกอน 
โรงพยาบาลจะนะ จึงกําหนดความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน จํานวน 4 ประเด็นหลัก ท่ีพบการ
กระทําผิดวินัยของพนักงานสวนทองถ่ิน ท่ีไดจากการรองเรียน กลาวโทษ และพบเปนสาเหตุ ของการกระทํา
ผิดวินัยมากท่ีสุดของโรงพยาบาลจะนะในรอบ 3 ป คือตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ถึงปงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ประกอบดวย (1) การจัดหาพัสดุ (2) การจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา (3) 
การเบิกคาตอบแทน และ (4) การใชรถราชการ จํานวนผูกระทําความผิดรวมท้ังสิ้น 1๖ คน จําแนกเปน (1) 
การจัดหาพัสดุ จํานวน ๓๖ คน (รอยละ 52.1๗) (2) การจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ
สัมมนา จํานวน ๘ คน (รอยละ ๑๑.๕๙) (3) การเบิก คาตอบแทน จํานวน ๔ คน (รอยละ ๕.7๙) และ (4) การ
ใชรถราชการ จํานวน ๒๑ คน (รอยละ ๓๐.๔๓) 
 

ตารางท่ี 1  แสดงจํานวนการกระทําผิดฐานไมปฏิบัติหนาท่ีราชการตามกฎหมาย/ระเบียบ 
ปงบประมาณ การจัดหาพัสดุ การจัดทําโครงการ 

ฝกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม และสัมมนา 

การเบิก
คาตอบแทน 

การใชรถราชการ 

๒๕๖๑ 10 ๓ ๒ ๗ 
๒๕๖๒ 13 ๓ ๑ ๖ 
๒๕๖๓ ๑๓ ๒ ๑ ๘ 

รวม ๓๖ ๘ ๔ ๒๑ 



๙ 
 

(52.1๗) (๑๑.๕๙) (๕.7๙) (๓๐.๔๓) 
ตารางท่ี 2 วิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of    
Interest) โรงพยาบาลจะนะ 
 

 
ประเด็น ความ

เสี่ยง 

 
ปจจัยเสี่ยง 

 
วัตถุประสงค 

การประเมินความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความเสี่ยง 

ลําดับ 
ความเสี่ยง 
 

(1) การจัดหาพัสด ุ การจัดหาพัสดไุม
เปนไปตามระเบียบท่ี
เก่ียวของ มีการแบง 
ซื้อแบงจาง และ
แสวงหา ผลประโยชน
สวนตัวใน ตําแหนง
หนาท่ี  
 

เพ่ือใหการจัดหาพัสดุ ภาครัฐ
โดยการซื้อ จาง เชา 
แลกเปลีย่นหรือโดย วิธีอ่ืนใด
ใหสอดคลองกับ ประกาศ 
ระเบียบ  หลักเกณฑ วิธี
ปฏิบัติ และ มติคณะรัฐมนตรี
ท่ี เก่ียวของรวมถึง ดําเนินการ
ตามเกณฑการ ประเมนิ
คุณธรรมและความ โปรงใสใน
การด เนินงาน ของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment 
: ITA) 
 

5 5 25 
(สูงมาก) 

1 

(2) การจัดทํา 
โครงการฝกอบรม 
ศึกษาดู งาน 
ประชุม และ 
สัมมนา 
 

การจัดทําโครงการ
ฝกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม และ สัมมนา 
เปนเท็จ และไมเปนไป 
ตามระเบียบท่ี
เก่ียวของ 

เพ่ือใหการจัดทําโครงการ 
ฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม 
และสมัมนา ถูกตองไมใหเกิด
การ แสวงหาผลประโยชน 
สวนตัวในตําแหนงหนาท่ี อันมิ
ควรไดโดยชอบ ตามกฎหมาย 

5 5 25 
(สูงมาก) 

1 

(3) การเบิก 
คาตอบแทน 

เบิกคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงาน นอกเวลา
ราชการและใน 
วันหยุดราชการ 
คาตอบแทน 
เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงาน
ใหกับ หนวยบริการใน
เทศบาลตาํบล             
เตราะบอน ปฏิบัติงาน 
คาเบ้ียเลี้ยงเหมาจาย
และเงินเพ่ิมสําหรับ
ตําแหนงท่ี มีเหตุ
พิเศษของผูปฏิบัติงาน
ในพ้ืนท่ีพิเศษไม

เพ่ือใหเบิกคาตอบแทน การ
ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ
คาตอบแทน เจาหนาท่ีท่ี
ปฏิบัติงาน ใหกับหนวยบริการ 
คาตอบแทนโดยไมทําคาเบ้ีย
เลี้ยงเหมาจายและเพ่ิมสําหรับ
ตําแหนงท่ี มีเหตุพิเศษของ
ผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีพิเศษ
เปนไปตามระเบียบท่ี 
เก่ียวของไมใหเกิดการแสวงหา
ผลประโยชน สวนตัวใน
ตําแหนงหนาท่ี อันมิควรได
โดยชอบตามกฎหมาย 

4 4 16 
(สูงมาก) 

2 
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เปนไปตามระเบียบท่ี
เก่ียวของ  

 
ประเด็น ความ

เสี่ยง 

 
ปจจัยเสี่ยง 

 
วัตถุประสงค 

การประเมินความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

ความเสี่ยง 
ลําดับ 

ความเสี่ยง 
 

(4)  การใชรถ
ราชการ  
 

1. ใชรถราชการไม
ถูกตองตาม ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี
วา ดวยรถราชการ 
พ.ศ. 2523 และฉบับ
แกไขเพ่ิมเติม  
2. ผูใชรถราชการ
ละเลย การปฏบัิตติาม
ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวย 
รถราชการ พ.ศ. 
2523 และฉบับแกไข
เพ่ิมเตมิ  
3. ใช เก็บรักษา ซอม
บํารุง รถสวนกลาง
เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
วา ดวยหลักเกณฑ
การใช การเก็บ รักษา 
การซอมบํารุง  รถ
สวนกลางและรถ
รับรอง พ.ศ. 2526  

เพ่ือใหการใชรถราชการ 
เปนไปตามระเบียบท่ี 
เก่ียวของและปองกันการ เกิด
ผลประโยชนทับซอน 

4 4 16 
(สูงมาก) 

2 
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2.3 การจัดทําแผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) 
 
                       ความเสี่ยงท่ียอมรับได                   ความเสี่ยงท่ียอมรับไมได 
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                                   โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelehood) 
 

  จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ท่ีไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญ 

ของความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน สามารถสรุปการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของ 

ความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนไดตามตารางท่ี 3  

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหความเส่ียงและจัดลําดับความสําคัญของความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 
 

ผลการวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน จัดลําดับความสําคัญของความเส่ียง 
การจัดหาพัสด ุ ลําดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน) 
การจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ลําดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน) 
การเบิกคาตอบแทน ลําดับ 2 (สูงมาก = 16 คะแนน) 
การใชรถราชการ ลําดับ 2 (สูงมาก = 16 คะแนน) 

 

  จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง                    
ดานผลประโยชนทับซอน โรงพยาบาลจะนะ นําผลท่ีไดมากําหนดมาตรการ วิธีการควบคุมเพ่ือปองกัน หรือลด
ความเสี่ยงดาน ผลประโยชนทับซอน และจัดทําตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๐ ระดับหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลจะนะ กําหนดประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใน
มิติภายนอก การประเมินประสิทธิผล ตัวชี้วัดท่ี 1 ภารกิจหลักของหนวยงานดังนี้   



๑๒ 
 

 
 
  ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย                       
ตามภารกิจหลัก/แผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน หรืองานประจําตามหนาท่ีตามปกติ (Function Based)   
  ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
นโยบายสําคัญเรงดวนหรือภารกิจท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda Based)    
  ตัวชี้วัดท่ี ๑.๓ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายในการ
ดําเนินงานตามภารกิจพ้ืนท่ี (Area Based)   
  ดังนั้น ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย 
ตามนโยบายสําคัญเรงดวนหรือภารกิจท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda Based) เทศบาลตําบล                     
เตราะบอน จึงกําหนด 
  1. มาตรการสําคัญเรงดวน เชิงรุกในการปองกันการทุจริต การบริหารงานท่ีโปรงใส 
ตรวจสอบได และการแกไขปญหาการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนปญหาสําคัญและพบบอยใน 4 
ประเด็น คือ (1) การจัดหาพัสดุ (2) การจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา (3) การเบิก 
คาตอบแทน และ (4) การใชรถราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตอไป   
  2. นําประเด็นความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนท่ีไดจากการวิเคราะหความเสี่ยง                        
มาจัดทําคูมือปองกันผลประโยชนทับซอน โรงพยาบาลจะนะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตอไป  
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ตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข , www.stopcorruption.moph.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


