
 
 
 
 

 
 
 

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ( Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) 

โรงพยาบาลหนองใหญ่ 
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ค าน า 
 

โรงพยาบาลหนองใหญ่ ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน 
COSO ( The Committee of Sponsoring Organizations) เพ่ือก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการ
ป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น
ปัญหาส าคัญและพบบ่อยนอกจากนี้ยังน าความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มา
ก าหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลหนองใหญ่ อีกด้วยเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ ( พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) 
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สารบัญ 
หน้า 

ค าน า            ก 
สารบัญ            ข 
ส่วนที่ ๑ บทน า 
            ๑. หลักการและเหตุผล                    ๑ 
            ๒. วัตถุประสงค์            ๓ 
ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
           ๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน        ๔ 
               ( Risk Assessment for Conflict of Interest ) 
           ๒. แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน                                          ๑๕                         
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑ 

 
หลักการและเหตุผล 

 การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้
ดุลยพินิจใน กระบวนการการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม  
และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจ
อยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืนๆ ตลอดจน
โอกาส ในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท า
ความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทางอาญาผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้ง กันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม ( Conflict of interest : COI ) 
 โรงพยาบาลหนองใหญ่ ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนมาตรฐาน COSO   
( The Committee of  Sponsoring Organizations of the Tread way Commission ) เป็นกรอบการวิเคราะห์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ เป็น
ระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหาย
จากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                   ๒  

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
      ๑. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการเปลี่ยนแปลง
ระบบงานความเชื่อถือได้ ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุมก ากับ
ดูแลไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 
      ๒. ปัจจัยภายนอก เช่นกฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือสภาพ
การแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้น 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึงสภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหาร ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้น
รับผิดชอบอยู่และส่งผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดข้ึนอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่
เจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่
ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ นั้นในหน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจและบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรมเนื่องยึด
ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติการกระท าแบบนี้เป็นการกระท าที่ผิดทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ความ
เสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท าให้เกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคญั  
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์กับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยง
ในด้านต่างๆ มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO ( The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission ) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของ
โรงพยาบาลหนองใหญ่  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้ ทราบถึงความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนและปัจจัยที่เสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท าให้ 

๑. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ 
๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นใน

หลักธรรมมาภิบาล  พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาส
การทุจริต และเพ่ือก าหนดมาตรฐานหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การ
กระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                     ๓ 
     

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว 
ต าแหน่งที่อันมิควรได้ชอบด้วยกฎหมาย 

๒. เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือในการบริหารราชการให้กับโรงพยาบาลหนองใหญ่ 
๓. เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการของโรงพยาบาลหนองใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
            ๔ 

ส่วนที่ ๒ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 ขั้นเตรียมการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
จากการคัดเลือกงานหรือกระบวนงานจากภารกิจที่จะประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนจากภาระงานด้านภารกิจสนับสนุนตามอ านาจหน้าที่ จ านวน ๔ กระบวนงาน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริต
สูงประกอบด้วย  

๑.  ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
๒.  ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
๓. ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ 
๔. ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 

ประชุม และสัมมนา 
ผลการประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากภาระงานด้านภารกิจ 

สนับสนุนตามอ านาจหน้าที่ของโรงพยาบาลหนองใหญ่ จ านวน ๔ ประเด็น ดังนี้ 
 
ภาระงานด้านภารกิจสนับสนุน 
     กระบวนงาน  - กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง 
 - กระบวนงานการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา 
 - กระบวนงานการใช้รถราชการ 
 - กระบวนงานการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
            ๕ 
ขั้นตอนที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor ) 
โดยน าข้อมูลที่ได้จากข้ันเตรียมการประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มาท าการ
ระบุความเสี่ยงซึ่งเป็น Know Factor และ Unknown Factor 
             -  Know Factor ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่
จะเกิดซ้ า หรือมีประวัติ มีต านานอยู่แล้ว 
             - Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคตปัญหา/
พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 
ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติ ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknown Factor 
๑. กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นตามระเบียบที่ที่ 
เกี่ยวข้อง 

  

 ๒. กระบวนงานการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดู
งาน ประชุมและสัมมนา 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. จัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน  
ปะชุม และสัมมนา ไม่เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  

 ๓. กระบวนงานการใช้รถราชการ 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. การใช้รถราชการไม่เป็นไปตามระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง 

  

  ๔. กระบวนงานการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. กระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่เป็น 
ไรตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

  

 
             ตารางที่ ๑  
 - ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดช้ าสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  
Know Factor 
 - หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาส
เกิด ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องUnknown Factor 
 
 



 
 

๖ 
 
ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
               น าข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยง
การทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร 
                ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 
                สถานะสีเขียว ความเสี่ยงระดับต่ า 
                สถานะสีเหลือง ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง
ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได ้
                สถานะสีส้ม  ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้ เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน
ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 
                สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จักไม่
สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือย่างสม่ าเสมอ 
ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร) 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เชียว เหลือง ส้ม แดง 

 ๑. กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง 
๑. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นตามระเบียบที่ท่ี 

เกี่ยวข้อง 

    

 ๒. กระบวนงานการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุมและสัมมนา 

๑. โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน  ประชุม 
และสัมมนา ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

    

๓. กระบวนงานการใช้รถราชการ 
๑. การใช้รถราชการไม่เป็นไปตามระเบียบที่ 

เกี่ยวข้อง 

    

 ๔. กระบวนงานการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
๑. เจ้าหน้าที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับท่ีก าหนด เช่น ไม่ลงเวลาหลังปฏิบัติงานเสร็จสิ้น 

    

 
          ตารางที่ ๒ 
          น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๑ น ามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริตตามไฟสีจราจร 
สีเขียว หมายถึงความเสี่ยงระดับต่ า 
          สีเหลือง หมายถึงความเสี่ยงระดับปานกลาง 
          สีส้ม หมายถึงความเสี่ยงระดับสูง 
          สีแดง หมายถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก 
 
 
 



 
 
            ๗ 
 
ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (RISK LEVEL MATRIX) 
              ขั้นตอนที่ ๓ น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูง ที่
เป็นสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาท าการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง ที่
มีค่า ๑-๓ คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑-๓ เช่นกัน ค่า ๑-๓ โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้ 

           ๓.๑  ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
                  -  ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น 
เป็น MUST หมายถึง มีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกันไม่ด าเนินการ
ไม่ได้ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒ 
                  -  ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่า 
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น เป็น SHOULD หมายถึง มีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ 
SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น 

          ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
                     กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย STAKEHOLDERS รวมถึง
หน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
                     - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่าย
เพิ่ม FINANCIAL ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
                     - กิ จกร รมหรื อขั้ นตอนการปฏิ บั ติ ง านนั้ น ผลกระทบต่ อผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร  กลุ่ ม เป้ าหมาย 
CUSTOMER/USER ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
                     - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน INTERNAL PROCESS 
หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ LEARNING&GROWTH ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒ 
ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง RISKLEVEL 
MATRIX) 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจ าเป็น 

ของการเฝ้าระวัง 
๓     ๒    ๑ 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 
๓     ๒    ๑ 

ค่าความเสี่ยง 
รวม 

จ าเป็น X รุนแรง 
 
๑. 

กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง 
๑. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นตาม 

ระเบียบที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

๓ ๓ ๙ 

 
๒. 

กระบวนงานการจัดท าโครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา 

๑. โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน  
ประชุม และสัมมนา ไม่เป็นไปตามระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง 
 

๓ ๓ ๙ 

 



 
 
                                                                                                                              ๘ 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจ าเป็น 

ของการเฝ้าระวัง 
๓     ๒    ๑ 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 
๓     ๒    ๑ 

ค่าความเสี่ยง 
รวม 

จ าเป็น X รุนแรง 
๓. กระบวนงานการใช้รถราชการ 

๑. การใช้รถราชการไม่เป็นไปตาม 
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๒ ๒ ๔ 

๔. กระบวนการงานการจัดท าโครงการ
ฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม 

๑. จัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษา 
 

๒ ๒ ๔ 

 
 
      ตารางที่ ๓ 
            น าข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงใน ช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม (ระดับ
ความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ) 
 

แนวทางในการพิจารณา 
ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

 
ตารางท่ี ๓.๑ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 

MUST 
๓   ๒ 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

๑ 
 ๑. กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง 

๑. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นตาม 
ระเบียบที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

๓  

 ๒. กระบวนงานการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดู
งาน ประชุมและสัมมนา 

๑. โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน  
ประชุม และสัมมนา ไม่เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

๓  

๓. กระบวนงานการใช้รถราชการ 
๑. การใช้รถราชการไม่เป็นไปตาม 

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๓  

 ๔. กระบวนงานการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
๑. เจ้าหน้าที่ละเลยไม่ปฏิบัติตาม 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีก าหนดเช่น 
ไม่ลงเวลาหลังปฏิบัติงานเสร็จสิ้น 

๓  

 



 
            ๙ 
 
ตารางท่ี ๓.๒ ระดับความรุนแรงชองผลกระทบตาม 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ๑ ๒ ๓ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย STAKEHOLDERS รวมถึงหน่วยงานก ากับ
ดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย 

  X 

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม FINANCIAL   X 
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย CUSTOMER/USER  X  
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน INTERNAL PROCESS  X  
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ LEARNING&GROWTH  X  
 
 
ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (RISK-CONTROL MATRIX ASSESSMENT) 
         ขั้นตอนที่ ๔  น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง ) จากตารางที่ ๓ มาท าการประเมินการควบคุมทุจริต
ว่า มีระดับความควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ
สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
          ดี จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรไม่มีผลเสียทาง
การเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
          พอใช้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรแต่
ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
          อ่อน จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงใช้บริการ/ผู้รับมอบ
ผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 
ตารางท่ี ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
      โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพการ

จัดการ 
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงทางทุจริต 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับสูง 

กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง พอใช้ - - ๙ 
กระบวนงานการจัดท าโครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา 

พอใช้ - - ๙ 

กระบวนงานการใช้รถราชการ พอใช้ - - ๙ 
กระบวนงานการเบิกจ่ายค่าตอบแทน พอใช้ - - ๙ 
 
   ตารางท่ี ๔ น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง ) จากตารางที่ ๓ มาท าการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการ
ทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงเรื่องที่ท าการประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพ่ือ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตมีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะน าไปบริหารจัดการความเสี่ยง ตามความรุ่นแรงของความ
เสี่ยง 
 
 



 
                   ๑๐ 
ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง 
    เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง RISK-CONTROL 
MATRIX ASSESSMENT ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาท าแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริตตามล าดับความรุนแรง 
 ( กรณีท่ีหน่วยงานท าการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ า หรือ ค่อนข้าง
ต่ า ให้ท าการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาท าการเลือกภารกิจงาน หรือ
กระบวนงานหรือการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต น ามาประเมินความเสี่ยงทุจิต 
เพ่ิมเติม ) 

   ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง         
ที ่ รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

๑. กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง 
นโยบายหลัก 

๑. ป้องกันไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวใน 
ต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

๒. ปลูกฝังให้มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์ 
สุจริตและสอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธี
ปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
แนวทางปฏิบัติ 

๑. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการ 
จัดซื้อจัดจ้างจัดท ารายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง 
๒.  ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 
      ๓. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้
ปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเครง่ครัด 
      ๔. หากพบว่ามีการกระท าผิด ต้องด าเนินการทางวินัย 
ละเมิดและอาญาอย่างเคร่งครัด 
 

  ๒. กระบวนงานการจัดท าโครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา 

มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและ
สัมมนา 
นโยบายหลัก 

๑. ป้องกันไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวใน 
ต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

๒. ปลูกฝังให้มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์ 
สุจริตและสอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธี
ปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
 
 



 
แนวทางปฏิบัติ 

๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่า 
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     ๒.  หากพบว่ามีการกระท าผิด ต้องด าเนินการทางวินัย
ละเมิดและอาญาอย่างเคร่งครัด 

๓. กระบวนงานการใช้รถราชการ มาตรการการใช้รถราชการ 
นโยบายหลัก 

๑. ป้องกันไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวใน 
ต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

๒. ปลูกฝังให้มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์ 
สุจริตและสอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธี
ปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
แนวทางปฏิบัติ 

๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า 
ด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์การใช้ การ
เก็บรักษาการซ่อมบ ารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.๒๕๖๒ 

๒. ควบคุมก ากับโดยผู้บังคับบัญชา ก ากับ ดูแลและ 
ตรวจสอบการใช้รถราชการ การเบิกจ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
และการเบิกจ่ายค่าซ่อมบ ารุง ให้เป็นไปตามระเบียบของทางก
ราชการ 

๓. ห้ามให้ข้าราชการและบุคลากรน ารถราชการไปใช้ใน 
กิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอ่ืนน าไปใช้ทั้งในและนอกเวลา
ราชการ 

๔. หากพบว่ามีการกระท าผิด ต้องด าเนินการทางวินัย 
ละเมิดและอาญาอย่างเคร่งครัด 

๔. กระบวนงานการเบิกจ่ายค่าตอบแทน มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
นโยบายหลัก 

๑. ป้องกันไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวใน 
ต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

๒. ปลูกฝังให้มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์ 
สุจริตและสอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธี
ปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
แนวทางปฏิบัติ 

๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่า 
ด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
พ.ศ.๒๕๕๐ 

๒. เจ้าหน้าที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีก าหนด เช่น ไม่ลงเวลาหลังปฏิบัติงานเสร็จสิ้น 

  ตารางที่ ๕ พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๔ ตามล าดับความรุนแรง 
ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป 
 



 
                    ๑๒ 
 
 ขั้นตอนที่ ๖ การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวัง 
          แยกสถานะชองการเฝ้าระวังความเสี่ยงทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง เพื่อ
ติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความ เสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ 
ซึ่งเปรียบเสมือนตระแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดโดยการ
แยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง 

ตารางท่ี ๖ ตารางจัดท ารายงานการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
ที ่ มาตรการป้องกัน 

การทุจริต 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
๑. กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นตาม 

ระเบียบที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
   

๒. กระบวนงานการจัดท าโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม
และสัมมนา 

๑. โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน  
ประชุม และสัมมนา ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

   

๓. กระบวนงานการใช้รถราชการ ๑. การใช้รถราชการไม่เป็นไปตาม 
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

   

๔. กระบวนงานการเบิกจ่ายค่า 
ตอบแทน 

๑. เจ้าหน้าที่ละเลยไม่ปฏิบัติตาม 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนด เช่น
ไม่ลงเวลาหลังปฏิบัติงานเสร็จสิ้น 

   

 
 
ขั้นตอนที่ ๖ รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕ ว่าอยู่ในสถานะความ
เสี่ยงระดับใด เพ่ือพิจารณาท ากิจกรรมเพ่ิมเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ 
สถานะตามสี นิยาม 
สถานะสีเขียว ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพ่ิม 
สถานะสีเหลือง เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/ 

กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนที่ใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง <๓ 
สถานะสีแดง เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ /นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพ่ิมขึ้นแผนที่

ใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดระดับความรุนแรง > ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                             ๑๓ 
ขั้นตอนที่ ๗ จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 
     ขั้นตอนที่ ๗ น าผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๖ ออกสถานะ ๓ สถานะ ซึ่งใน
ขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรม หรือ มาตรการอะไรเพ่ิมเติมต่อไป 
โดยแยกสถานะเพ่ือท าระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้ 
      ๗.๑ สถานะสีแดง : เกินกว่าจะยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
      ๗.๒ สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
      ๗.๓ สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง 
 
     ตารางท่ี ๗ ตารางจัดท าระบบความเสี่ยง 
     ๗.๑ สถานะสีแดง RED เกินกว่าจะยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 

มาตรการป้องกัน การทุจริต เพิ่มเติม 

๑. กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง 
๒. กระบวนงานการเบิก 

ค่าตอบแทน 

มาตรการการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ 
ใน ๔ กระบวนงาน ด าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
๗.๒ สถานะสีเหลือง YELLOW เกิดขึ้นแล้วยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเหลือง) 

มาตรการป้องกัน การทุจริต เพิ่มเติม 

๑. กระบวนงานการใช้รถราชการ 
๒. กระบวนงานการจัดท าโครงการ 

ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม 

มาตรการการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ 
ใน ๔ กระบวนงาน ด าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
๗.๓ สถานะสีเขียว GREEN  ยังไม่เกิด ให้ระวังต่อเนื่อง 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเหลือง) 

มาตรการป้องกัน การทุจริต เพิ่มเติม 

N/A N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                              ๑๔ 
 
ขั้นตอนที่ ๘ การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
    เป็นการจัดท ารายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามข้ันตอนที่ ๗ มีสถานะ
ความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม ประเมินผล (สี ) สถานะความเสี่ยง 
    สีเขียว  หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ า 
    สีเหลือง  หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง 
    สีแดง  หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 

ตารางท่ี ๘  ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 
ที ่ สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง ) 

 เขียว เหลือง แดง 
๑.   กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง 
๒.   กระบวนงานการเบิก

ค่าตอบแทน 
๓.  กระบวนงานการใช้รถราชการ  
๔.  กระบวนงานการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
           ๑๕ 
 
ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
               ขั้นตอนที่ ๙ เป็นการจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือ
สถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งระยะของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับ
หน่วยงานและแบบในการรายงาน สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 
ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

หน่วยงาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RM) โรงพยาบาลหนองใหญ่ 
 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง 
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 

๑. กระบวนการจัดชื้อจัดจ้าง นโยบายหลัก 
- ปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างชื่อสัตย์สุจริต และสร้าง
วัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม 
แนวทางปฏิบัติ 

๑. ตรวจสอบการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม 
ระเบียบฯ 
     ๒. ผู้บังคับบัญชา หัวหน้า ควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ
บุคลากร และการด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ราชการ 

๒. กระบวนการเบิกค่าตอบแทน นโยบายหลัก 
 - ปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างชื่อสัตย์สุจริต และสร้าง
วัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม 
แนวทางปฏิบัติ 

๑. เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติ ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินตอบ 
ตอบแทนปฏิบัติงาน 

๒.      ๒. ผู้บังคับบัญชา หัวหน้า ควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ
บุคลากร และการด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ราชการ 

๓. กระบวนงานการใช้รถราชการ นโยบายหลัก 
 - ปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างชื่อสัตย์สุจริต และสร้าง
วัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม 
แนวทางปฏิบัติ 

๑. จัดท าประกาศมาตรการการใช้รถ 
     ๒.  ผู้บังคับบัญชา หัวหน้า ควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ
บุคลากร และการด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ



ราชการ 
 
 
 

๑๖ 
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
หน่วยงาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RM) โรงพยาบาลหนองใหญ่ 

 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง 

เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 

๔. กระบวนงานการจัดท าโครงการฝึกอบรม  
ศึกษาดูงาน ประชุม 

นโยบายหลัก 
- ปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างชื่อสัตย์สุจริต และสร้าง
วัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม 
แนวทางปฏิบัติ 
     ๑. ตรวจสอบการด าเนินการโครงการตรงตามระบุใน
โครงการ 
      ๒. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบ 

 ๓. ผู้บังคับบัญชา หัวหน้า ควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ
บุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


