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         บทน า 

โรงพยาบา ลสูงเนิน    คณะกรรมการบริหา รความเสี่ ยงโร งพยา บาลสู งเนิ น  

ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง เก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ 

ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The 

Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เฟือก าหนด

มาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ 

การแกไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและ พบบ่อย นอกจากนี้ ยัง

น าความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้  มาก าหนดเป็นคู่มื อ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสูงเนิน ในโอกาสต่อไปด้วย   เพ่ือบรรลุเป้าหมายตาม

นโยบาย ส าคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖4   ซ่ึงได้แก่มาตรการ การใช้รถยนต์ราชการ การจัดหาพัสดุ  การจัดท า โครงการ

ฝึกอบรม ศึกษาดู งาน ประชุม และ สัมมนา  และการเบิกค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร

เห็นชอบให้มาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการส าคัญและเร่งด่วนที่ ต้องมีการควบคุมก ากับติดตามใน

หน่วยงานโรงพยาบาลสูงเนิน 
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บทท่ี ๑ 

๑.๑ หลักการและเหตุผล 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 

ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง 

การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในก ารปฏิบัติ 

หน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ 

สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดย

ผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บ ริการ ความเป็นธรรม ใน

สังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม 

ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีก เป็น

จ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ

ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็น

ประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในระดับที่

รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย 

โรงพยาบาลสูงเนิน  ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์

ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยง เก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO 

(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการ

วิเคราะห์ความเสียงเก่ียวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ เป็นระบบในการบริหาร 

ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจาก การ

ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวะการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชน หรือผู้บริหารซ่ึงมีอ านาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึงการกระท า

นั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปขอ ง

ตัวเงินหรือทรัพย์สิน เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งต้ัง



 

พรรคพวกเข้าไป ด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือการที่

บุคคลผู้มีอ านาจ หน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ 

จากทางราชการ โดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตน

เป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้น กับประเทศชา ติ การกระท า แบบนี้ เป็นการกระท าที่ผิดทา งจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ 

                  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ ความ

เสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท าให้เกิด

ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน

และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์

หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาส

ก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

๑.๒ วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด ความคิดแยกแยะ

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

๒. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา 

ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม เป็น 

แบบอย่างที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได 

๔. เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเลีย และประชาชน 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี ๒ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

๒.๑ การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด 

ผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และ

จัดล าดับความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์

ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และ

ระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข 

หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกาลท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) เซิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด ค าอธิบาย 
๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
๒ น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก  

เกณฑ์ระ ดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิง คุณภาพ ท่ีส่งผลกระทบด้านการด า เนินงาน 

(บุคลากร) 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด ค าอธิบาย 
๕ สูงมาก ถกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
๓ ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม 
๒ น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
๑ น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง  

 

 



 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา 

 จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้ 

ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 

ล าดับ ระดับความเส่ียง ช่วงคะแนน 
๑ ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) ๑๕-๒๕ คะแนน 
๒ ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : El) ๙-๑๔ คะแนน 
๓ ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) ๔-๘ คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต ่า(Low Risk : L) ๑-๓ คะแนน 

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณาจัด

ระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น 

(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ X ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood X 

Impact) 

ซ่ึงจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ  

จัดแบ่ง ดังนี้ 

ระดับความเส่ียง คะแนนระดับความเส่ียง มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 

ต ่า(Low) ๑-๓ คะแนน ยอมรับความเสี่ยง ใช้สีเขียว  

ปานกลาง (Medium) ๔-๘ คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ 

ควบคุมความเสี่ยง 

ใช้สีเหลือง 

เสี่ยงสูง (High) ๙-๑๔ คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง ใช้สีส้ม 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) ๑๕-๒๕ คะแนน มีมาตรการลด และประเมินความ

เสี่ยงซ้ า หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

ใช้สีแดง 

  



 

 
๒.๒ การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict 

of Interest) โรงพยาบาลสูงเนิน 

เม่ือพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของ

ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้น าผลท่ีได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่

จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิด

ระดับของความเสี่ยงในระดับใด ในตารางความเสี่ยง ซ่ึงจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยง

สูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

สามารถจ าแนกความเส่ียงออกเป็น ๔ ลักษณะ ดังน้ี 

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมาย 

และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ ที่

ก าหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมาย

กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ ต่อวัตถุประสงค์

หรือเป้าหมายขององค์กร 

๒. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เก่ียวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ องค์กร/

กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ 

ตารางระดบัของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
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โอการที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 



 

และการเงิน เข่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ 

หรือเป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการเงินขององค์การ เข่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่

สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นด้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การ

ควบคุม และการจัดท ารายงานเพ่ือน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: Cเก่ียวข้อง กับการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้ นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ซัดเจน ความไม่

ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่าง

สัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ  มา

ด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO(The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลสูงเนิน  การ

วิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงพยาบาลสูงเนิน     ทราบถึงความเสี่ยงด้าน

ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การ

บริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก่ไขปัญหาการกระท าผิดวินัย ของเจ้าหน้าที่รัฐที่ เป็นปัญหาส าคัญ

และพบบ่อย นอกจากนี้ ยังบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 

(Agenda Based) อีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางท่ี 1 วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  

โรงพยาบาลสูงเนิน  ประจ าปี  2564 

 

ประเด็น ความเส่ียง 

ปัจจัยเล่ียง วัตถุประสงค์ 

การประเมินความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ ความ

เส่ียง 

ล าดับ ความ

เส่ียง 

การจัดหาพัสดุ การจัดหาพัสดุไมเ่ป็นไปตาม ระเบียบท่ี

เกี่ยวข้อง มีการแบ่ง ซื้อแบ่งจ้าง และ

แสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัวใน ต าแหน่ง

หน้าท่ี 

เพื่อให้การจัดหาพัสดุ ภาครัฐโดยการ

ซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดย วิธี

อื่นใดให้สอดคล้องกับ ประกาศ 

ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และ 

มติคณะรัฐมนตรีท่ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕ ๕ ๒๕ 

(สูงมาก) 

๑ 

 

 

 

การใช้รถราชการ ใช้รถราชการไม่ถกูต้องตาม ระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่า ด้วยรถราชการ พ.ศ. 

๒๕๒๓ และฉบับแกไขเพิ่มเตมิ 

๒. ผู้ใช้รถราชการละเลย การปฏิบัติตาม

ระเบียบ ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถ

ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ 

และฉบับแกไขเพิ่มเติม 

๓. เบิกจ่ายค่าตอบแทน เหมาจ่ายแทนการ

จัดหา รถประจ าต าแหน่งส าหรับ 

ข้าราชการผู้มีสทิธิได้รบั รถประจ่าต าแหน่ง 

๔. ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบ ารุง รถส่วนกลาง

และ รถรับรอง ไม1เป็นไป ตามระเบียบ

ส านักงาน สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ว่า 

ด้วยหลักเกณฑ์การใช ้การเก็บ รักษา การ

ซ่อมบ ารุง รถส่วนกลางและรถรับรอง 

พ.ศ. ๒๕๒๖ 

เพื่อให้การใช้รถราชการ เป็นไปตาม

ระเบียบท่ี เกี่ยวข้องและป้องกันการ 

เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

๔ ๔ ๑๖ 

(สูงมาก) 

๒ 

การจัดท า โครงการ

ฝึกอบรม ศึกษาดู งาน 

ประชุม และ สัมมนา 

การจัดท าโครงการฟิกอบรม ศึกษาดูงาน 

ประชุม และ สัมมนา เป็นเท็จ และไม่เป็นไป 

ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้การจัดท าโครงการ ฟิกอบรม 

ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ถูกต้อง

ไม1ให้เกิดการ แสวงหาผลประโยชน์ 

ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่ อันมิควรได้โดย

ชอบ ตามกฎหมาย 

๕ ๕ ๒๕ 

(สูงมาก) 

๑ 

การเบิก 

ค่าตอบแทน 

เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลา

ราชการและใน วันหยุดราชการ ค่าตอบแทน 

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับ หน่วยบริการใน

สังกัดกระทรวง สาธารณสุข ค่าตอบแทนโดยไม่ 

ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือ ปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาล เอกชน ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย และ

เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่ มีเหตุพิเศษของ

ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็น

เท็จ ไม1เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้เบิกค่าตอบแทน การปฏิบัติงาน

นอกเวลา ราชการค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่

ที่ปฏิบัติงาน ให้กับหน่วยบริการ 

ค่าตอบแทนโดยไม1ท าเวช ปฏิบัติส่วนตัว

และหรือ ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 

เอกชน ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมา จ่ายและเงิน

เพิ่มส าหรับ ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ 

ผู้ปฏิบัติงานด้านการ สาธารณสุข 

(พ.ต.ส.) 

เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องไม่ให้เกิด

การ 

๔ ๔ ๑๖ 

(สูงมาก) 

๒ 

 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดล าดับความส าคัญของความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเส่ียง 

การจัดหาพัสดุ ล าดับ ๑ (สูงมาก = ๒๕ คะแนน) 
การจัดท าโครงการ'ฟิกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ล าดับ ๑ (สูงมาก = ๒๕ คะแนน) 
การเบิกค่าตอบแทน ล าดับ ๒ (สูงมาก = ๑๖ คะแนน) 
การใช้รถราชการ ล าดับ ๒ (สูงมาก = ๑๖ คะแนน)  



 

 

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญ ของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของ ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ตามตารางที่ ๓ 
             จากตารางที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์

ทับซ้อน โรงพยาบาลสูงเนิน  น าผลท่ีได้มาก าหนดมาตรการ วิธีการควบคุมเพ่ือป้องกัน หรือลดความเสี่ยงด้าน 

ผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดท าตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

ระดับหน่วยงานในโรงพยาบาลสูงเนิน ก าหนดประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในมิติภายนอก การ

ประเมินประสิทธิผล ตัวชี้วัดที่ ๑ ภารกิจหลักของกระทรวง/ส านักงานปลัดกระทรวง และ ภารกิจหลัก

หน่วยงานดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักในการบรรลุเป้าหมาย 

ตามภารกิจหลัก/แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน หรืองานประจ าตามหน้าที่ตามปกติ (Function Based) 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักในการบรรลุเป้าหมาย 

ตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายใน

การด าเนินงานตามภารกิจพ้ืนที่ (Area Based) 

ดังนั้น ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมาย 

ตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based)  

๑. มาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการ

แก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยใน  

๔ ประเด็น คือ (๑) การจัดหาพัสดุ (๒) การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 

(๓) การเบิก ค่าตอบแทน และ (๔) การใช้รถราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ต่อไป 

๒. น าประเด็นความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมา 

จัดท าคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสูงเนิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ต่อไป 

                 ***************************************************************** 
 




