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๓ 

 

                                    ๒. การวเิคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
                                        (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

        โรงพยาบาลไพรบึง  อ าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
---------------------- 

 
คณะกรรมการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลไพรบึง  ได้ด าเนินการ 

วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ ทีอ่าจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อวันที่  ๑๒  มีนาคม ๒๕๖๔             
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลไพรบึง ได้ข้อสรุป ดังนี้  
         ๑. การพิจารณาระบุกระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
มีกระบวนงานที่เข้าข่าย ดังนี้ 

- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีซ่องทางที่จะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ 

มีการเอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันการสร้างอุปสรรค  การไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร           
ให้สาธารณะทราบโดยทั่วถึง 

- กระบวนงานที่มีซ่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวช้องซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อื่นที่
เกี่ยวช้อง 

๒. มีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- การรับ - จ่ายเงิน 
- การบันทึกบัญชีรับ - จ่าย / การจัดท าบัญชีทางการเงิน 
- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ 
- การก าหนดคุณลักษณะพัสดุ วัสดุ ครุภัณฑ ์การก าหนดคุณสมบัติ ผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 
- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ 
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทีไ่ม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
- การจัดหาพัสดุ 
- การจัดท าโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ 'ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา 
- การเบิกค่าตอบแทน ฉบับต่าง ๆ 
- การใช้รถราชการ 
- ฯลฯ 
๓. ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม ่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
- สูญเสียงบประมาณ 
- เปิดซ่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 
- เสียซื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 

 
๔. แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

              ๑) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของโรงพยาบาลไพรบึง ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  
         - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณข้าราชการ จริยธรรมของกระทรวงสาธารณสุข 
 
 



 

 

         - เผยแพร่ค่านิยม MOPH ให้แก่เจ้าหน้าที่น าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม 
         - จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจิตพอเพียงต้านทุจริต  

แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลไพรบึง 
         - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา เป็นตัวอย่างที่ดี 
         - ก าหนดมาตรการ กลไก วางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้รถราชการ                  

การจัดซื้อ จัดจ้าง การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ฯลฯ 
 

               ๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นการกระท าผิดวินัยของบุคลากนในหน่วยงาน 
เช่น 

- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน ชองขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด 
- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานชองบุคลากรอย่างสม่ าเสมอและ 

ต่อเนื่อง 
- จัดซ่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสียงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  โรงพยาบาลไพรบึง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

คณะกรรมการฯ โรงพยาบาลไพรบึง   ได้ก าหนดความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
                 จ านวนประเด็นหลัก ดังนี้ 

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ (เอกสารไม่สมบูรณ์) 
๒. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมไม่เป็นไปตามระเบียบ (เอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์) 
๓. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่เป็นไปตามระเบียบ  

 
๕. เมทริกระดับความเสี่ยง   

                 คณะกรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณาโอกาส / ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood)  และความรุนแรง 
ของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด          
ความเสี่ยง และผลกระทบ ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยง               
ในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
ดังนี้ 
 

ที ่ ปัจจัยความเสี่ยงที่จะเกิดผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง อันดับความ
เสี่ยง 

๑ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม
ไม่เป็นไปตามระเบียบ 

๓ ๕ ๑๕ (เสี่ยงสูงมาก) ๑ 

๒ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 

๓ ๔ ๑๒ (เสี่ยงสู.) ๒ 

๓ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 

๒ ๔ ๘ (ปานกลาง) ๓ 

 
 
 
 



 

       (๒) 
(๑) 

 

 
 

(๓)  
  

     

     

     

        ๑              ๒                 ๓                 ๔                ๕ 

 
 
น าระดับความเสี่ยงมาลงในแผนภูมิความเสี่ยง ดังนี้ 
 

แผนภูมิความเสี่ยง  (Risk Map) 
 

 
๕   
        
 ๔ 
               
 

๓ 
 
๒ 
 
๑                 

 

                      โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความ
เสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้าน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญ ของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมไม่เป็นไปตามระเบียบ ล าดับ ๑ (สูงมาก)     = ๑๕ คะแนน 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ล าดับ ๑ (สูง)           = ๑๒ คะแนน 
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่เป็นไปตามระเบียบ ล าดับ ๓ (ปานกลาง)  = ๘ คะแนน) 

 

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๓  ระดับ คือ  สูงมาก  สูง และ              
ปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๔๖๔  มีดังนี ้

 

 



 

 

 

 

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จ าเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยง           

มีมาตรการลด และประเมินซ้ าหรือ               
ถ่ายโอนความเสี่ยง 

-การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมไม่เป็นไปตามระเบียบ 

เสี่ยงสูง (High) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ 
ในระดับท่ียอมรับได้ 

-กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 

ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุม 
ความเสี่ยง 

 -การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 

ต่ า(Low) - - 



 

 

 

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและ 
ผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

 
โอกาส 

 

   ผล 
กระ 
ทบ 

 
ระดบั 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
๖๔ 

ก.พ. 
๖๔ 

มี.ค. 
๖๔ 

เม.ย. 
๖๔ 

พ.ค. 
๖๔ 

มิ.ย. 
๖๔ 

ก.ค. 
๖๔ 

ส.ค. 
๖๔ 

ก.ย. 
๖๔ 

๑. การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ  
  ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ไม่เป็นไป
ตามระเบียบ 

๓ ๕ ๑๕ ๑. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ ตามระเบียบการ
เบิกจ่ายการเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด 
๒. ควบคุม ก ากับ ดูแลบุคลากรให้ปฏิบัติ ตามประกาศ
หลักเกณฑ์ การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้น           
การปฏบิัติหน้าท่ีและการประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด 
 
 
 
 
 
 
 

         งานการเงินและบัญชี 
กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
โรงพยาบาลไพรบึง 

         

     
          

๒. กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างไม่เป็นไป 
ตามระเบียบ 
 

๓ ๔ ๑๒ ๑. ควบคุม ก ากับ  ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร  ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซ้ือจัดจ้างทุก วิธีอย่างให้
ถูกต้องเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์ใด หากมีการเรียก
รับผลประโยชน์ถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรง 
๒. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด้านการ
จัดซ้ือจัดจ้างจัดท ารายงาน สรุปการจัดซ้ือจัดจ้าง(สฃร.๑)  
รายเดือนและเสนอให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลรับทราบ       
ทุกครั้ง 
๓. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซ้ือจัดจ้าง รับรอง ถึงความ
ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
๔. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ 
ปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ. การจัดซ้ือ จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 
 

         งานพัสดุ 
กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
โรงพยาบาลไพรบึง 

         

 

๕.แผนบริหารความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รพ.ไพรบึง 



 

 

 

ปัจจัยที่ 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและ 
ผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผูร้ับผิดชอบ 

ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

โอกาส 
 

ผล 
กระ 
ทบ 

ระดบั 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
๖๔ 

ก.พ. 
๖๔ 

มี.ค. 
๖๔ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

๓. การเบิกจ่ายงบประมาณค่าตอบแทน 
  ท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
 

๒ ๔ ๘ ๑. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรของ
โรงพยาบาล ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส            
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และให้ถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 
๒. ควบคุม ก ากับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติ 
เกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีและการ 
ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ 
๓. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติ 
ตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔. ส่งเสริมการมิส่วนร่วมในการด่าเนินการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุม             
ทุกหน่วยงานมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการ 
ด าเนินการสร้างจิตส านึกให้บุคลากรไม่ทนต่อการทุจริต               
ทุกรูปแบบ 
 

         งานการเงินและบัญชี 
กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
โรงพยาบาลไพรบึง 

         

    

 

          
 

         

 

๕.แผนบริหารความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รพ.ไพรบึง 








