




 
 
 

              

                         ประกาศโรงพยาบาลอัมพวา  จังหวดัสมุทรสงคราม 
เร่ือง  มาตรการปองกันการรับสินบนการใหและรับของขวัญแกขาราชการช้ันผูใหญหรือผูบังคับบญัชา      
        มาตรการการปองกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจายยาตามสวสัดิการ 
        มาตรการปองกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจาง  

   มาตรการการปองกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพยสินบริจาค 

   มาตรการการปองกันการทุจริต และแกไขการกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐในสังกัดสํานักงาน    
   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

............................................................................................. 
      

                        โรงพยาบาลอัมพวา   มีความมุงม่ันในการบริหารราชการอยางซื่อสัตย       สุจริตตามหลัก
ธรรมาภิบาล เพ่ือสรางความเชื่อม่ันแกสังคม และใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ โรงพยาบาล
อัมพวา จึงไดกําหนดมาตรการตางๆในการดําเนินงานใหเปนไปอยางโปรงใส สุจริต ตรวจสอบได  โดยกําหนด
แนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 
                         ๑. มาตรการปองกันการรับสินบนการใหและรับของขวัญแกขาราชการช้ันผูใหญหรือ
ผูบังคับบัญชาในเทศกาลปใหม 
                             ๑.๑ บุคลากรทุกระดับจะตองไมเรียก รับ หรือถามนําถึงการรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืน
ใดนอกเหนือจากทรัพยสินอันควรไดตามกฎหมาย เวนแตการรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา
ดังตอไปนี้ 
                                  ๑.๑.๑ การรับของขวัญหรือประโยชนจากญาติซ่ึงใหโดยเสนหาตามจํานวนท่ีเหมาะสม
แกฐานะแหงตนเอง 
                                  ๑.๑.๒ การรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลซ่ึงมิใชญาติท่ีมีมูลคาในการรับ
จากแตละบุคคลแตละโอกาสไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท 
                            ๑.๒ ใหบุคลากรทุกระดับแสดงความปรารถนาดีตอกันในโอกาสตางๆ โดยวิธีการใชบัตรอวย
พร การลงนามในสมุดอวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน แทนการใหหรือรับของขวัญท้ังนี้เพ่ือใหสอดคลองกับ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการใหและรับของขวัญของขาราชการชั้นผูใหญหรือผูบังคับบัญชาในโอกาสตางๆ 
                        ๒. มาตรการการปองกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจายยาตามสวัสดิการ
รักษาพยาบาลขาราชการ  ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐  
                            ๒.๑ หามมิใหหนวยงานท่ีทําการจัดซ้ือทําการหารายไดในลักษณะผลประโยชนตางตอบแทน
ทุกประการจากบริษัทยาเขากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล 
                            ๒.๒ ใหหนวยงานท่ีทําการจัดซ้ือ ตองคํานึงถึงปจจัยดานตนทุน (Cost) มาตรฐาน 
(Standard) ระยะเวลาในการสงมอบ (Time) การใหบริการ (Service) และราคา (Price) ประกอบการตัดสินใจ 
                            ๒.๓ ใหหนวยงานท่ีทําการจัดซ้ือ กําหนดคุณสมบัติของบริษัทคู คาใน TOR ใหบริษัทคูคา
ตอง ปฏิบัติตามหลักเกณฑตาม มาตรา 103/7 มาตรา 123/5 และมีระบบอบรม เกณฑจริยธรรมฯ แกพนักงาน  
                            ๒.๔ ใหหนวยงานท่ีทําการจัดซ้ือ ใชกลไกตอรองราคาตามท่ี คณะกรรมการพัฒนาระบบยา 
แหงชาติกําหนด 



                            ๒.๕ ใหเพ่ิมความเขมงวดของ ระบบตรวจสอบภายใน ท้ังใน ระดับสถานพยาบาลและระดับ 
หนวยงานตนสังกัดของ สถานพยาบาล 
                         ๓. มาตรการปองกันการรับสินบนในการจัดซ้ือจัดจาง  
                             ๓.๑ ยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติของราชการอยางเครงครัด 
                             ๓.๒ วางตัวเปนกลางในการดําเนินงานเก่ียวกับพัสดุ 
                             ๓.๓ ปฏิบัติหนาท่ีดวยจิตสํานึกและความโปรงใส สามารถใหผูมีสวนเก่ียวของตรวจสอบได 
                             ๓.๔ คํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน สวนรวมของทางราชการเปนหลัก และความถูกตอง
ยุติธรรม ความสมเหตุสมผลประกอบดวย 
                             ๓.๕ ดําเนินการใหมีการใชจายเงิน ทรัพยสินของหนวยงานอยางประหยัด คุมคาเกิด
ประโยชนสูงสุด 
                             ๓.๖ ไมเรียก รับ ยอมรับทรัพยสินหรือผลประโยชนอ่ืนไมวาโดยตรง/ออมจากผูขาย ผูรับ
จาง ผูมีสวนเก่ียวของท่ีมีความสัมพันธกับทางราชการเก่ียวกับพัสดุเพ่ือตนเอง/ผูอ่ืน โดยมิชอบ 
                             ๓.๗ ไมนําความสัมพันธสวนตัวมาประกอบการใชดุลยพินิจในการปฏิบัติหนาท่ี 
                             ๓.๘ ไมใหขอมูลภายในท่ีเอ้ือประโยชนตอฝายใดฝายหนึ่งหรือพวกพองตนเอง 
                             ๓.๙ ปฏิบัติตอผูขาย ผูรับจาง ผูมีสวนเก่ียวของท่ีมีนิติสัมพันธกับทางราชการเก่ียวกับการ
พัสดุ ผูรองเรียนรองทุกขดวยความเปนธรรม เอ้ือเฟอ มีน้ําใจ แตตองไมเปนปฏิปกษตอการแขงขันอยางเสรีและเปน
ธรรม 
                            ๓.๑๐ หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล กําชับใหผูปฏิบัติงานประพฤติ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด กรณีพบวามีการประพฤติปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวของ
ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นโดยทันทีเพ่ือพิจารณาแกไข  ยกเวนหรือดําเนินการอ่ืนท่ีเหมาะสม เพ่ือให
เกิดความถูกตองและเปนธรรม 
                          ๓.๑๑ หากหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ เห็นวามีการทุจริตหรือกลาวหาวามีการรับสินบนใหรีบ
ดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริง และจัดทํารายงานเสนอตอผูบังคับบัญชา เพ่ือดําเนินการสอบขอเท็จจริง หรือ
ดําเนินการทางวินัยทันที 
                         ๔. มาตรการการปองกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพยสินบริจาค 
                             ๔.๑ การรับเงินบริจาคหรือ ทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหเปนไป ตามหลักเกณฑ ท้ังตอง 
พิจารณาถึงผลไดผลเสียและ ผลประโยชนท่ีหนวยงานจะ ไดรับ 
                             ๔.๒ ตองเปนการบริจาคดวย ความสมัครใจและไมเปนไปเพ่ือ แลกเปลี่ยนผลประโยชนหรือ
มี เง่ือนผูกพันท่ีจะใหประโยชนแก ผูใดโดยเฉพาะ 
                             ๔.๓ กรณีท่ีมีผูบริจาคอาคาร งาน กอสราง ท่ีดิน หรืออาคารงาน กอสรางพรอมท่ีดิน 
หนวยงาน ตองตรวจสอบกรรมสิทธิ์หรือ สิทธิครอบครองภาระติดพัน ท้ัง ท้ังตองประเมินมูลคาของ อาคาร งาน
กอสราง ท่ีดิน จาก ราคาประเมินงานของกรมท่ีดิน หรือราคากลางของทางราชการ 
                       ๕. มาตรการการปองกันการทุจริต และแกไขการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
                         ๕.๑. มาตรการการใชรถของทางราชการ 

                             ๕.๑.๑ ยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติของราชการอยางเครงครัด (ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมและระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
วาดวยหลักเกณฑการใช การเก็บรักษา การซอมบํารุงรถสวนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖) 
                            ๕.๑.๒ กําหนดใหผูไปราชการเสนอแบบฟอรมการขออนุมัติไปราชการผานผูบังคับบัญชา
ตามลําดับ (แบบขออนุมัติการใชรถ) 
 



                            ๕.๑.๓ การขอใชรถราชการนั้น ผูขอจะตองแสดงหลักฐานการไปราชการตอผูบังคับบัญชา
เทาท่ีจะสามารถแสดงได 
                           ๕.๑.๔ หามขาราชการหรือบุคลากรนํารถราชการไปใชในกิจการสวนตัว หรือใหบุคคลอ่ืน
นําไปใช ท้ังในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานท่ีปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในสถานท่ีท่ีไมเหมาะสม
หรือไมเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการ 
                           ๕.๑.๕ ใหมีการรายงานในสมุดบันทึกการใช รถยนตทุกครั้งท่ีมีการใชรถยนตราชการ  
                           ๕.๑.๖ การเก็บรักษารถราชการ ใหเก็บในสถานท่ีเก็บหรือบริเวณของสวนราชการนั้น และ
หากจําเปนไมมีสถานท่ีเก็บท่ีปลอดภัยหรือมีราการจําเปนหรือเรงดวน ใหทําบันทึกขออนุญาตตอผูบังคับบัญชาเปน
การชั่วคราวหรือเปนครั้งคราว 
                           ๕.๑.๗ ใหผูบังคับบัญชา กํากับ ดูแล ตรวจสอบ การใชรถ การเบิกจายคาเชื้อเพลิง คาซอม
บํารุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดําเนินการตางๆ ใหเปนไปตามระเบียบโดยเครงครัด 

                          ๕.๒. มาตรการการเบิกคาตอบแทน 
                             ๕.๒.๑ ยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติของราชการอยางเครงครัด ดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอบังคับ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๕๒ และฉบับอ่ืนๆ หรือมีการจัดทําคูมือ มาตรฐาน กระบวนการปฏิบัติงาน 
                             ๕.๒.๒ เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี พึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล กําชับใหผูปฏิบัติงาน
ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด กรณีพบวามีการประพฤติปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบท่ี
เก่ียวของใหรายงานตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นโดยทันทีเพ่ือพิจารณาแกไข  ยกเวนหรือดําเนินการอ่ืนท่ีเหมาะสม 
เพ่ือใหเกิดความถูกตองและเปนธรรม 

                           ๕.๒.๓ ใหผูบังคับบัญชา กํากับ ดูแล ตรวจสอบ การเบิกคาตอบใหเปนไปตามระเบียบ โดย
มีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดําเนินการตางๆ ใหเปนไปตามระเบียบโดยเครงครัด และเกิดประสิทธิภาพ
อยางตอเนื่อง 

                          ๕.๓. มาตรการการจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาตางๆ 
                            ๕.๓.๑ การจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน   ประชุมและสัมมนาตางๆ ใหมี
เปาประสงคและรายละเอียดการดําเนินการฝกอบรม ศึกษาดูงานและสัมมนาตางๆท่ีสอดคลองกับการแกปญหา
และพัฒนางานของหนวยงานหรือองคกรอยางชัดเจน 
                            ๕.๓.๒ การเบิกจายคาใชจายตางๆ จะตองเปนไปตามผลการดําเนินงานท่ีเปนจริงท้ัง
ทางดานการดําเนินงาน  จํานวนผูเขาอบรม ระยะเวลา และการจัดการตางๆท่ีสอดคลองและเปนไปตามระเบียบท่ี
เก่ียวของ 
                            ๕.๓.๓ จัดใหมีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงานการดําเนินการ 
โดยมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในหนวยงานและภายนอกทุกโครงการ                

                         ๕.๔ มาตรการจัดหาพัสดุ 
                             ๕.๔.๑ มีการประชาสัมพันธ หรือประกาศการจัดซ้ือจัดจาง หรือจัดหาพัสดุตามกิจการของ
หนวยงานหรือกิจกรรมพัฒนาตางๆกอนการดําเนินการจัดหาฯ ท้ังในหนวยงาน หรือสื่อสารตางๆใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือระเบียบฯท่ีเก่ียวของ 
                             ๕.๔.๒ มีการตรวจรับ ตรวจสอบ และสงมอบพัสดุตางๆใหเปนไปตามจํานวนหรือปริมาณ
และคุณภาพและเพ่ือประโยชนตามวัตถุประสงคของโครงการ และการดําเนินกิจกรรมตางๆอยางเหมาะสม 
                             ๕.๔.๓ มีกระบวนการปองกัน ตรวจสอบ และดําเนินการ การมีผลประโยชนทับซอน หรือ
การเอ้ือประโยชนของเจาหนาท่ีผูท่ีเก่ียวของกับการจัดหาพัสดุ กับผูรับจาง ผูขาย และ/หรือ ผูมีความเก่ียวของใน
ประโยชนดังกลาว 
 



                         ๖. มาตรการการรับของแถม 
                              ๖.๑ หนวยงานของรัฐตองดําเนินการจัดซ้ือจัดจางภายใตพระราชบัญญัติฯ กฎกระทรวง 
ระเบียบ และประกาศท่ีออกตามความพระราชบัญญัติฯนี้ ท้ังนั้นภายใตขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุของหนวยงานของรัฐนั้น 
                             ๖.๒ เม่ือดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามขอ ๑ จนไดผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับการ
คัดเลือกแลว หากผูยื่นขอเสนอรายนั้นประสงคท่ีจะใหของแถม และหนวยงานของรัฐพิจารณาแลวเห็นวาการรับของ
แถมดังกลาวเปนประโยชนตอทางราชการก็สามารถรับของแถมได โดยผูยื่นขอเสนอจะตองมีหนังสือแสดงความจํานง
ในการบริจาคใหแกหนวยงานของรัฐ และใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับ
เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๒ หรือระเบียบท่ีเก่ียวของของหนวยงานของรัฐนั้น  ท้ังนี้การ
รับบริจาคดังกลาวหนวยงานของรัฐตองดําเนินการตรวจรับพัสดุ และใหนําพัสดุนั้นลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุม 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริการพัสดุภาครัฐฯ 
                         ๗. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของหนวยงาน 
                             ๗.๑ หนวยงานมีการดําเนินการจัดสวัสดิการภายในหนวยงานข้ึนมานั้น ใหมีคณะกรรมการ
บริหารจัดการเงินสวัสดิการของหนวยงานใหมีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได ดวยการมีการจัดทําระบบบัญชี
เพ่ือรายงานสถานะการเงินการบัญชีของหนวยงานใหชัดเจนและมีหลักฐานการรับจายเงินสวัสดิการใหทราบ 
                             ๗.๒ ใหคณะกรรมการสวัสดิการของหนวยงานมีการรายงานผลการจัดสวัสดิการใหทราบ
และมีชองทางการรายงานผล  การเผยแพรขอมูลสวัสดิการใหสมาชิกหรือเจาหนาท่ีไดรับทราบ 
                         ๘. การกํากับติดตาม 
                             ๘.๑ มีการกํากับติดตามผลตามมาตรการตางๆตามประกาศนี้  โดยทีมตรวจสอบภายในของ
โรงพยาบาลอัมพวาอยางนอยปละ ๑ ครั้งและมีการรายงานผลการตรวจสอบใหผูบังคับบัญชาทราบ 
                            ๘.๒ ใหเจาหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติตามมาตรการดังกลาว มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ
ประกาศตางๆอยางเครงครัด โดยมีผูบังคับบัญชาคอยควบคุม กํากับและติดตามอยางตอเนื่อง เม่ือพบวามีการกระทํา
ท่ีผิดวินัยใหรายงานผลใหผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับข้ัน 
                         ท้ังนี้โรงพยาบาลอัมพวานําประกาศของโรงพยาบาลอัมพวานี้ เผยแพรขอมูลตอสาธารณะผาน
เว็บไซตของหนวยงาน และแจงใหหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของโรงพยาบาลอัมพวาทราบ และถือปฏิบัติโดย
เครงครัดตอไป 
 
 
    ประกาศ   ณ   วันท่ี   3  เดือน   มีนาคม  พ.ศ.  2564 
                                                              

                                                                   
 
              (นายสิทธิโชค  จิติวงศ) 
                                    ผูอํานวยการโรงพยาบาลอัมพวา 
 
 
 
 

 





รายงานการประชุมวิเคราะหความเสี่ยงอันเกิดจากผลประโยชนทับซอน 

โรงพยาบาลอมัพวา 

วันท่ี ๒4 กุมภาพันธ ๒๕๖4 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑4.0๐ น. 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 

๑. นางสาวชมพูนุท       สุขโต         ตําแหนง   นักจดัการงานท่ัวไปปฏิบัติการ                    ประธานกรรมการ 
2. นางวิไลลักษณ    ทิวากรกฎ     ตําแหนง   ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ                               กรรมการ 
3. นางกนกกาญจน ไทรยอย        ตําแหนง  นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ                       กรรมการ 
4. นายอานันท    ภัทรอภินันท       ตําแหนง  เภสชักรปฏิบตัิการ                         กรรมการ 
5. นางสาวกรรณิการ  เงินทอง      ตําแหนง  นักวชิาการการเงินและบัญชีชาํนาญการ                   กรรมการ 
6. นางสาวกรแกว พัฒนะปริญญ    ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน                         กรรมการ 
7. นางสาวสุรางค แปนไทย          ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน                         กรรมการ 
8.นางดวงใจ        อุบล             ตําแหนง  เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน                กรรมการและเลขานุการ 
 

วาระท่ี ๑  เรื่อง แจงใหทราบ 

             ประธานแจงใหทราบผลการจัดทํา ITA ปงบประมาณ ๒๕๖4 

วาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

             ไมมี 

วาระท่ี ๓  เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุม 

             ไมมี 

วาระท่ี ๔  เรื่อง เสนอเพ่ือทราบ 

             ใหคณะกรรมการจัดทําเอกสารคูมือผลประโยชนทับซอน   เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ี 

ท่ีอาจกอใหเกิดผลประโยชนทับซอน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  และไดทําการวิเคราะหผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติงานท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ดังนี้ 

             ๑. การจัดซ้ือจัดจางท่ีไมเปนไปตาม พรบ.จัดซ้ือจัดจาง 

             ๒. การรับผลประโยชน คือ การรับสินบน รับของขวัญ หรือของกํานัลท่ีมีคาอ่ืนๆ ซ่ึงสงผลตอการ

ปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง 

            ๓. การเอ้ือประโยชนตอพวกพองในการจัดซ้ือจัดจาง หรือ การใชอํานาจหนาท่ีเพ่ือตนเอง  

ปดประชุม 16.0๐ น. 

 

                                           

                                                                                       (นางดวงใจ  อุบล)                                       

                                                                               เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน              

                                                                                 ผูบันทึกรายงานการประชุม       







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
ที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

โรงพยาบาลอัมพวา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนท่ี 1 
บทนํา 

 
1. หลักการและเหตุผล  
                   การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหา 
ประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ีไปแทรกแซง 
การใชดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาท่ีของรัฐ จนทําใหเกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติ
หนาท่ีสาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชน
สาธารณะของสวนรวม และทาใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป 
โดยผลประโยชนท่ีสูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรม
ในสังคม รวมถึงคุณคาอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาส ในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตาม
ทามกลางผูท่ีจงใจกระทาความผิด ยังพบผูกระทาความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปน
จานวนมาก จนนาไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน หรือ
ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict of interest : COI) เปน
ประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันท่ีเปนบอเกิดของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ี
รุนแรงข้ึน และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ อีกดวย  
สํานักงานสาธารณสุขอําเภออัมพวา ไดดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชนทับซอนโดยวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนตาม
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เปนกรอบการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน  
                   การวิเคราะหความเส่ียง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเปนระบบในการบริหาร
ปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทาใหเกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน  
ประเภทของความเส่ียงแบงออกเปน  ๔ ดานดังนี้  
                 1. ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุ
เปาหมายและพันธกิจในภาพรวมท่ีเกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกท่ีสงผลตอกล
ยุทธท่ีกําหนดไวและการปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสมรวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบาย
เปาหมายกลยุทธโครงสรางองคกรภาวการณแขงขันทรัพยากรและสภาพแวดลอมอันสงผลกระทบตอ
วัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร  
                 2. ความเส่ียงดานการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เก่ียวของกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ
องคกร/กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูลสงผลตอประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการดาเนินโครงการ  
               3. ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk: F) เปนความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ

และการเงินเชนการบริหารการเงินท่ีไมถูกตองไมเหมาะสมทาใหขาดประสิทธิภาพและไมทันตอสถานการณ

หรือเปนความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการเงินขององคการเชนการประมาณการงบประมาณไมเพียงพอและไม



สอดคลองกับข้ันตอนการดาเนินการเปนตน เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูลการวิเคราะหการวางแผนการ

ควบคุมและการจัดทํารายงาน เพ่ือนามาใชในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกลาว 

สาเหตุของการเกิดความเส่ียงอาจเกิดจากปจจัยหลัก  ๒ ปจจัยคือ  
                   1) ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบริหารความซ่ือสัตยจริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและ
การเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผูบริหารและเจาหนาท่ี
บอยครั้ง การควบคุมกํากับดูแลไมท่ัวถึงและการไมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงาน
เปนตน  
                  2) ปจจัยภายนอก เชน กฎหมายระเบียบขอบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีหรือสภาพการแขงขันสภาวะแวดลอมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมืองเปนตน  
                   ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณหรือขอเท็จจริงท่ีบุคคลไมวาจะเปนนักการเมือง
ขาราชการพนักงานบริษัทหรือผูบริหารซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีเจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงหนาท่ีท่ี
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยูและสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวมซ่ึงการกระทานั้นอาจจะเกิดข้ึนอยางรูตัวหรือไม
รูตัว ท้ังเจตนาและไมเจตนาและมีรูปแบบท่ีหลากหลายไมจากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้นแต
รวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆท่ีไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ไดอาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดารงตําแหนงใน
องคกรตางๆท้ังในหนวยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจากัดหรือการท่ีบุคคลผูมีอํานาจหนาท่ีตัดสินใจให
ญาติพ่ีนองหรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบสงผลให
บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลักผลเสียจึงเกิดข้ึนกับ
ประเทศชาติการกระทาแบบนี้เปนการกระทาท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
                   การวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห 
ความเสี่ยงท่ีเปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ท่ีจะ
ทาใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต 
กลาวคือ ยิ่งมีสถานการณหรือสภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 
มากเทาใด ก็ยิ่งมีโอกาสกอใหเกิดหรือนาไปสูการทุจริตมากเทานั้น  
                   การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในดานตางๆ มา
ดําเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของสํานักงานสาธารณสุข
อําเภออัมพวา  การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนนี้จะชวยใหทราบถึงความเสี่ยงดาน
ผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนและปจจัยเสี่ยงท่ีอาจเปนเหตุ ทําให  
                   1. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีของขาราชการเปนไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไมเพียงพอ  
                  2. การปฏิบัติหนาท่ีไปในทางท่ีทาใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมี
จริยธรรม  
                  3. การปฏิบัติหนาท่ีโดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และ
การยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล พรอมกันนี้ ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการปองกัน ยับยั้งการทุจริต 
ปดโอกาสการทุจริต และเพ่ือกําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ การกระทาผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนปญหาสําคัญและพบบอยอีกดวย 
 



          2. วัตถุประสงค  
                  1. เพ่ือสรางสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  
                  2. เพ่ือแสดงความมุงม่ันในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล  
                  3. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ีรัฐไมใหเกิดการแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมายใหยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมเปน
แบบอยางท่ีดียืนหยัดทาในสิ่งท่ีถูกตองเปนธรรมถูกกฎหมายโปรงใสและตรวจสอบได  
                 4. เพ่ือสรางความเชื่อม่ันศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสีย
และประชาชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนท่ี 2 
การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

                   1. การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict 
of Interest)  
                    การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสท่ีจะเกิด
ผลกระทบของ ความเสี่ยงตางๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดาเนินการวิเคราะห 
และจัดลาดับความเสี่ยง โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยง ดาน
ผลประโยชนทับซอน ไดแก ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ 
(Impact) และระดับความเสี่ยง ท้ังนี้ กําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณา ท่ีไมสามารถ
ระบุเปนตัวเลข หรือจํานวนเงินท่ีชัดเจนได  
เกณฑระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเปนประจํา 
4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบอยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 
2 นอย มีโอกาสเกิดข้ึนนอยครั้ง 
1 นอยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

               เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ท่ีสงผลกระทบดานการดา

เนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง  
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง  
3 ปานกลาง สรางบรรยากาศในการทางานท่ีไมเหมาะสม  
2 นอย สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง  
1 นอยมาก สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนานๆครั้ง  

                   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)  15-25 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 

 



                  ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ท่ีไดจาก การ

พิจารณา จัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ท่ี

เกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยท ี่ 

 

            ระดับความเส่ียง  = โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ  
                                             (Likelihood x Impact) 

 

                2. การวิเคราะหประเมินความเส่ียงและวิเคราะหเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจจะเกิด

ผลประโยชนทับซอนจากภาระงานโรงพยาบาลอัมพวา  ปงบประมาณ 2564 

               การประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจจะเกิดผลประโยชนทับซอนจากภาระงานดาน

ภาระกิจหลักและภาระกิจสนับสนุนตามอํานาจหนาท่ีของโรงพยาบาลอัมพวา นั้น 

               โรงพยาบาลอัมพวา ไดทําการคนความเสี่ยง  ตามมาตรการท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ไดกําหนดไวท้ัง 7 มาตรการ ประกอบดวย 

1. มาตรการปองกันการรับสินบนการใหและรับของขวัญแกขาราชการชั้นผูใหญหรือ

ผูบังคับบัญชาในเทศกาลปใหม 

2. มาตรการการปองกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจายยาตามสวัสดิการรักษาพยาบาล

ขาราชการ  ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ 

3. มาตรการปองกันการรับสินบนในการจัดซ้ือจัดจาง 

4. มาตรการการปองกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพยสินบริจาค 

5. มาตรการการปองกันการทุจริต และแกไขการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐในสังกัด

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๕.๑. มาตรการการใชรถของทางราชการ 

๕.๒. มาตรการการเบิกคาตอบแทน 

     ๕.๓. มาตรการการจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาตางๆ 

     ๕.๔ มาตรการจัดหาพัสดุ 

6.  มาตรการการรับของแถม 

7.  มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของหนวยงาน 

ข้ันตอนท่ี 1 การระบุความเส่ียง  (Risk Identification) 

               โรงพยาบาลอัมพวา ไดทําการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) โดยนําขอมูลท่ีไดจาก

ปงบประมาณ 2563 ท่ีผานมามาทําการระบุความเสี่ยงลงในประเภทของความเสี่ยงซ่ึงเปนความเสี่ยงท่ี

เจาหนาท่ี “รู” [Known Factor] และ “ไมรู” [Unknown Factor]  ดังตารางท่ี 1 

 
 

 



ตารางท่ี 1 แสดงความเสี่ยง (Risk Identification)  ท่ีเปน “รู” [Known Factor] และ “ไมรู” [Unknown Factor] 

ลําดับ ข้ันตอนการปฏิบัต ิ รายละเอียดความเสี่ยงตอการทุจรติ 
ท่ี ตามมาตรการความเสี่ยงดานตางๆ ท้ัง 7 ดาน “รู” [Known Factor] “ไมรู” [Unknown Factor] 
1 มาตรการปองกันการรับสินบนการใหและรับของขวัญแก

ขาราชการช้ันผูใหญหรือผูบังคับบัญชาในเทศกาลปใหม 
เปนความเสี่ยงทางพฤติกรรมท่ี 
ไมเคยเกิดและคาดหมายวาอาจ 
จะเกิดข้ึนได 

 

2 มาตรการการปองกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจายยา
ตามสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ  ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ 

เปนความเสี่ยงทางพฤติกรรมท่ี 
ไมเคยเกิดและคาดหมายวาอาจ 
จะเกิดข้ึนได 

 

3 มาตรการปองกันการรับสินบนในการจัดซื้อจดัจาง เปนความเสี่ยงทางพฤติกรรมท่ี 
ไมเคยเกิดและคาดหมายวาอาจ 
จะเกิดข้ึนได 

 

4 มาตรการการปองกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและ
ทรัพยสินบรจิาค 

เปนความเสี่ยงทางพฤติกรรมท่ี 
ไมเคยเกิดและคาดหมายวาอาจ 
จะเกิดข้ึนได 

 

5 มาตรการการปองกันการทุจริต และแกไขการกระทําผิดวินัย
ของเจาหนาท่ีรัฐในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

  

 5.1 มาตรการการใชรถราชการ   
 ข้ันตอนยอยท่ีมีความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานท่ีอาจจะเกิด   
 ผลประโยชนทับซอนได   
 1. ใชรถราชการไมถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี เปนความเสี่ยงทางพฤติกรรม  
 วาดวยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม ท่ีรับรูวาเคยมีการเกิดข้ึนมา  
 2. ผูใชรถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายก กอน และคาดหมายวามโีอกาส  
 รัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และฉบับแกไขเพ่ิมเตมิ ท่ีจะเกิดซ้ําไดถาไมปฏิบัติตาม  
 3. ใช เก็บ รักษา ซอมบํารุงรถ ไมเปนไปตามระเบียบสํานักงาน ระเบียบ (มตีัวอยางจากขาวท่ี  
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยหลักเกณฑการใชรถ การเก็บ ออก สื่อสาร แมจะตางกระทรวง  
 รักษา การซอมบํารุง รถสวนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526 ก็ตาม)  

 5.2 มาตรการการเบิกคาตอบแทน   
 ข้ันตอนยอยท่ีมีความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานท่ีอาจจะเกิด   
 ผลประโยชนทับซอนได   
 1. เบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวัน เปนความเสี่ยงทางพฤติกรรมท่ี  
 หยุดราชการเปนเท็จ และไมเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ ไมเคยเกิดและคาดหมายวาอาจ  
 2. เบิกคาเบ้ียเลี้ยงเหมาจายและเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมี จะเกิดข้ึนได  
 พิเศษของผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เปนเท็จ และ   
 ไมเก่ียวของกับระเบียบท่ีเก่ียวของ   

 5.3 มาตรการการจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ฯ   
 ข้ันตอนยอยท่ีมีความเสี่ยงกับการปฏบัิติงานท่ีอาจจะเกิด เปนความเสี่ยงทางพฤติกรรมท่ี  
 ผลประโยชนทับซอนได ไมเ่คยเกิดและคาดหมายวา่อาจ  

 - จัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดงูาน ประชุม และสัมมนาท่ี จะเกิดขึน้ได้   

 เปนเท็จ และไมเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ   
 5.4 มาตรการการจัดหาพัสดุ   

 ข้ันตอนยอยท่ีมีความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานท่ีอาจจะเกิด   



 ผลประโยชนทับซอนได   
 1. การจัดหาพัสดุไมเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ เปนความเสี่ยงทางพฤติกรรมท่ี  
 2. มีการแบงซื้อแบงจางในการจัดหาพัสดุชนิดเดียวกัน ไมเคยเกิดและคาดหมายวาอาจ  
 3. มีการแสวงหาผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาท่ี จะเกิดข้ึนได   

6 มาตรการการรับของแถม เปนความเสี่ยงทางพฤติกรรมท่ี 
ไมเคยเกิดและคาดหมายวาอาจ 
จะเกิดข้ึนได 

 

7 มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของหนวยงาน เปนความเสี่ยงทางพฤติกรรมท่ี 
ไมเคยเกิดและคาดหมายวาอาจ 
จะเกิดข้ึนได 

 

 

ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง  (Risk Identification) ท่ีมีโอกาสจะเกิดความเสี่ยงเชงิคุณภาพขึ้นได 

               โรงพยาบาลอัมพวา ไดทําการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ตามเกณฑระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood) เชิงคุณภาพ ท่ีอาจจะเกิดผลประโยชนทับซอนได 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะหความเสีย่งตามเกณฑระดบัโอกาสท่ีจะเกิดความเสีย่ง (Likelihood) เชิงคุณภาพ ท่ีอาจจะ   

              เกิดผลประโยชนทับซอนได 

ลําดับ ข้ันตอนการปฏิบัต ิ ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสีย่ง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
ท่ี ตามมาตรการความเสี่ยงดานตางๆ ท้ัง ๔ ดาน 1 2 3 4 5 
 ท่ีมีความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานท่ีอาจจะเกิด เกิดข้ึนได เกิดข้ึน เกิดข้ึน เกิดข้ึน เกิดข้ึน 
 ผลประโยชนทับซอนได ยาก นอยครั้ง บางครั้ง บอยครั้ง เปนประจาํ 
1 มาตรการปองกันการรับสินบนการใหและรับของขวัญแก

ขาราชการช้ันผูใหญหรือผูบังคับบัญชาในเทศกาลปใหม 
 √    

2 มาตรการการปองกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจายยา
ตามสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ  ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ 

 √    

3 มาตรการปองกันการรับสินบนในการจัดซื้อจดัจาง  √    
4 มาตรการการปองกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและ

ทรัพยสินบรจิาค 
 √    

5 มาตรการการปองกันการทุจริต และแกไขการกระทําผิดวินัย
ของเจาหนาท่ีรัฐในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

     

 5.1 มาตรการการใชรถราชการ      
 1. ใชรถราชการไมถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี    √  
 วาดวยรถราชการ พ.ศ.2523 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม      

 2. ผูใชรถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายก      

 รัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.2523 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม      

 3. ใช เก็บ รักษา ซอมบํารุงรถ ไมเปนไปตามระเบียบสํานักงาน      

 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยหลักเกณฑการใชรถ การเก็บ      

 รักษา การซอมบํารุง รถสวนกลางและรถรบัรอง พ.ศ.2526      

 5.2 มาตรการการเบิกคาตอบแทน      
 1. เบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวัน    √  
 หยุดราชการเปนเท็จ และไมเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ      



 2. เบิกคาเบ้ียเลี้ยงเหมาจายและเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมี      

 พิเศษของผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เปนเท็จ และ      

 ไมเก่ียวของกับระเบียบท่ีเก่ียวของ      

 5.3 มาตรการการจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ฯ      

 - จัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดงูาน ประชุม และสัมมนาท่ี   √   

 เปนเท็จ และไมเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ      

 5.4 มาตรการการจัดหาพัสดุ      

 1. การจัดหาพัสดุไมเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ     √ 

 2. มีการแบงซื้อแบงจางในการจัดหาพัสดุชนิดเดียวกัน      

 3. มีการแสวงหาผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาท่ี      

6 มาตรการการรับของแถม  √    

7 มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของหนวยงาน  √    

 

 

ขั้นตอนท่ี 3 การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง  (Risk Identification) ท่ีมีผลตอระดับความรุนแรงของผลกระทบ  

               (Impact) เชงิคุณภาพ ท่ีสงผลกระทบดานการดําเนินงาน (บุคลากร)                

                โรงพยาบาลอัมพวา ไดทําการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ท่ีมีผลตอระดับความรุนแรงของผลกระทบ  

(Impact) เชิงคุณภาพ ท่ีสงผลกระทบดานการดําเนินงานของบุคลากรในหนวยงานถาไมปฏิบัตติามระเบียบท่ีเก่ียวของ 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะหความเสีย่งตามเกณฑท่ีมผีลตอระดับความรุนแรงของผลกระทบ  (Impact) เชิงคุณภาพ ท่ี 

             สงผลกระทบดานการดาํเนินงานของบุคลากร 

 

 

ลําดับ ข้ันตอนการปฏิบัต ิ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  (Impact) เชิงคุณภาพ 
ท่ี ตามมาตรการความเสี่ยงดานตางๆ ท้ัง ๔ ดาน 1 2 3 4 5 
 ท่ีมีความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานท่ีอาจจะเกิด 

ผลประโยชนทับซอนได 

สรางความ
ไมสะดวกใน

การ
ปฏิบัติงาน
นานๆคร้ัง 

สราง
ความไม
สะดวกใน

การ
ปฏิบัติ 
งาน

บอยคร้ัง 

สราง
บรรยา 
กาศใน 
การทํา 
งานที่ไม 
เหมาะสม 

ถูกลงโทษ 
ทางวินัย 

ไมรายแรง 

ถูกลงโทษ 
ทางวินัย 
รายแรง 

1 มาตรการป้องกนัการรับสนิบนการให้และรับของขวญัแก่

ข้าราชการชัน้ผู้ใหญ่หรือผู้บงัคบับญัชาในเทศกาลปีใหม ่

    √ 

2 มาตรการการป้องกนัการรับสนิบนในกระบวนการเบิกจา่ยยา

ตามสวสัดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ  ตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี ๑๒ กนัยายน ๒๕๖๐ 

    √ 

3 มาตรการป้องกนัการรับสนิบนในการจดัซือ้จดัจ้าง     √ 

4 มาตรการการป้องกนัการรับสนิบนประเด็นการเงินบริจาค

และทรัพย์สนิบริจาค 

    √ 



5 มาตรการการป้องกนัการทจุริต และแก้ไขการกระทําผิดวินยั

ของเจ้าหน้าท่ีรัฐในสงักดัสาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

     

 5.1 มาตรการการใชรถราชการ      
 1. ใชรถราชการไมถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี     √ 
 วาดวยรถราชการ พ.ศ.2523 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม      

 2. ผูใชรถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายก      

 รัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.2523 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม      

 3. ใช เก็บ รักษา ซอมบํารุงรถ ไมเปนไปตามระเบียบสํานักงาน      

 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยหลักเกณฑการใชรถ การเก็บ      

 รักษา การซอมบํารุง รถสวนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526      

 5.2 มาตรการการเบิกคาตอบแทน      

 1. เบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวัน    √  

 หยุดราชการเปนเท็จ และไมเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ      

 2. เบิกคาเบ้ียเลี้ยงเหมาจายและเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมี      

 พิเศษของผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เปนเท็จ และ      

 ไมเก่ียวของกับระเบียบท่ีเก่ียวของ      

 5.3 มาตรการการจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ฯ      

 - จัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดงูาน ประชุม และสัมมนาท่ี     √ 

 เปนเท็จ และไมเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ      

 5.4 มาตรการการจัดหาพัสดุ      

 1. การจัดหาพัสดุไมเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ     √ 

 2. มีการแบงซื้อแบงจางในการจัดหาพัสดุชนิดเดียวกัน      

 3. มีการแสวงหาผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาท่ี      

6 มาตรการการรับของแถม     √ 

7 มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของหนวยงาน     √ 

 

 

ขั้นตอนท่ี 4 ระดับความเสี่ยง  (Degree of Risk)  

                จากการท่ี สํานักงานสาธารณสุขอําเภออัมพวา ไดทําการวิเคราะหความเสีย่งตามเกณฑระดับโอกาสท่ีจะเกิด

ความเสีย่ง (Likelihood) เชิงคุณภาพ  และ การวิเคราะหความเสี่ยงตามเกณฑท่ีมีผลตอระดับความรนุแรงของผลกระทบ  

(Impact) เชิงคุณภาพ ท่ีสงผลกระทบดานการดําเนินงานของบุคลากร  ท่ีอาจจะ เกิดผลประโยชนทับซอนได น้ัน จึงไดนํามา

จัดหาระดับความเสีย่ง  (Degree of Risk) ตามสูตร  

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ (Likelihood x Impact)   ไดดังน้ี 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี ๔ แสดงผลการวิเคราะหความเสีย่งตามระดับความเสี่ยง 

ลําดับ ข้ันตอนการปฏิบัต ิ ผลการประเมิน ลําดับ 
ท่ี ตามมาตรการความเสี่ยงดานตางๆ ท้ัง 4 ดาน 

ท่ีอาจจะเกิดผลประโยชนทับซอน 
โอกาสท่ีจะเกิดความ
เสี่ยง  (Likelihood) 

ความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) 

คะแนน ท่ี 

1 มาตรการป้องกนัการรับสนิบนการให้และรับของขวญัแก่

ข้าราชการชัน้ผู้ใหญ่หรือผู้บงัคบับญัชาในเทศกาลปีใหม ่

5 5 25 1 

2 มาตรการการป้องกนัการรับสนิบนในกระบวนการเบิกจา่ยยา

ตามสวสัดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ  ตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี ๑๒ กนัยายน ๒๕๖๐ 

5 5 25 2 

3 มาตรการป้องกนัการรับสนิบนในการจดัซือ้จดัจ้าง 5 5 25 3 

4 มาตรการการป้องกนัการรับสนิบนประเด็นการเงินบริจาคและ

ทรัพย์สนิบริจาค 

5 5 25 4 

5 มาตรการการป้องกนัการทจุริต และแก้ไขการกระทําผิดวินยั

ของเจ้าหน้าท่ีรัฐในสงักดัสาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

    

 5.1 มาตรการการใชรถราชการ 4 5 20  
 1. ใชรถราชการไมถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี    8 
 วาดวยรถราชการ พ.ศ.2523 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม     
 2. ผูใชรถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายก     
 รัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.2523 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม     
 3. ใช เก็บ รักษา ซอมบํารุงรถ ไมเปนไปตามระเบียบสํานักงาน     
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยหลักเกณฑการใชรถ การเก็บ     
 รักษา การซอมบํารุง รถสวนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526     

 5.2 มาตรการการเบิกคาตอบแทน 4 4 16  
 1. เบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวัน    9 
 หยุดราชการเปนเท็จ และไมเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ     
 2. เบิกคาเบ้ียเลี้ยงเหมาจายและเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมี     
 พิเศษของผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เปนเท็จ และ     
 ไมเก่ียวของกับระเบียบท่ีเก่ียวของ     

 5.3 มาตรการการจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ฯ 3 5 15 10 
 - จัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดงูาน ประชุม และสัมมนาท่ี     
 เปนเท็จ และไมเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ     

 5.4 มาตรการการจัดหาพัสดุ 
1. การจัดหาพัสดุไมเปนไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
2. มีการแบงซ้ือแบงจางในการจดัหาพัสดุชนิดเดียวกัน 
3. มีการแสวงหาผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาท่ี 

5 5 25 5 

6 มาตรการการรับของแถม 5 5 25 6 
7 มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของหนวยงาน 5 5 25 7 

 

 

 



กรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยง 

          จากการวิเคราะหบริหารความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดผลประโยชนทับซอนไดน้ัน  พบวา ความเสี่ยงการปองกันการรับ

สินบนการใหและรับของขวัญแกขาราชการช้ันผูใหญหรือผูบังคับบัญชาในเทศกาลปใหม   การปองกันการรับสินบนใน

กระบวนการเบิกจายยาตามสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐  

มาตรการปองกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจาง  มาตรการการปองกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพยสิน

บริจาค  ดานการจัดหาพัสดุ  มาตรการการรับของแถม มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของหนวยงาน  มีความเสี่ยงท่ีจะเกิด

ผลประโยชนทับซอนมากท่ีสุด   รองลงมาคือ การใชรถราชการ  ซึ่งจากการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน  จึงไดวางมาตรการ

หรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงไวดังน้ี 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

                             1.  จัดทําคูมือ ประกาศเพ่ือปองกันความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดผลประโยชนทับซอนและมีการ

ประชาสัมพันธช้ีแจง ในหนวยงานหรือกิจกรรมพัฒนาตางๆ ท้ังในหนวยงาน หรือสื่อสารตางๆใหเปนไปตามขอกําหนด 

กฎระเบียบตางๆ รวมถึงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือระเบียบฯท่ีเก่ียวของ 

                             2. มีการตรวจรับ ตรวจสอบ และสงมอบพัสดุตางๆใหเปนไปตามจํานวนหรือปริมาณและคุณภาพและ

เพ่ือประโยชนตามวัตถุประสงคของโครงการ และการดําเนินกิจกรรมตางๆอยางเหมาะสม 

                             3. มีกระบวนการปองกัน ตรวจสอบ และดําเนินการ การมีผลประโยชนทับซอน หรือการเอ้ือประโยชน

ของเจาหนาท่ีผูท่ีเก่ียวของกับการจัดหาพัสดุ กับผูรับจาง ผูขาย และ/หรือ ผูมีความเก่ียวของในประโยชนดังกลาว 

 

แนวทางการบริหารความเสี่ยงการใชรถของทางราชการ 

                        1.  ยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติของราชการอยางเครงครัด (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมและระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วาดวยหลักเกณฑการใช การเก็บ
รักษา การซอมบํารุงรถสวนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖) 
                        2. กําหนดใหผูไปราชการเสนอแบบฟอรมการขออนุมัติไปราชการผานผูบังคับบัญชาตามลําดับ       (แบบ
ขออนุมัติการใชรถ) 
                         3. การขอใชรถราชการน้ัน ผูขอจะตองแสดงหลักฐานการไปราชการตอผูบังคับบัญชาเทาท่ีจะสามารถ
แสดงได 
                         4. หามขาราชการหรือบุคลากรนํารถราชการไปใชในกิจการสวนตัว หรือใหบุคคลอ่ืนนําไปใช ท้ังในเวลา
ราชการและนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานท่ีปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในสถานท่ีท่ีไมเหมาะสมหรือไมเก่ียวของกับการปฏิบัติ
ราชการ 
                      5. ใหมีการรายงานในสมุดบันทึกการใช รถยนตทุกครั้งท่ีมีการใชรถยนตราชการ  

                      6. การเก็บรักษารถราชการ ใหเก็บในสถานท่ีเก็บหรือบริเวณของสวนราชการน้ัน และหากจําเปนไมมี

สถานท่ีเก็บท่ีปลอดภัยหรือมีราการจําเปนหรือเรงดวน ใหทําบันทึกขออนุญาตตอผูบังคับบัญชาเปนการช่ัวคราวหรือเปนครั้ง

คราว 

                     7. ใหผู บังคับบัญชา กํากับ ดูแล ตรวจสอบ การใชรถ การเบิกจายคาเช้ือเพลิง คาซอมบํารุง โดยมี
กระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดําเนินการตางๆ ใหเปนไปตามระเบียบโดยเครงครัด 

แนวทางการบริหารความเสี่ยงการการเบิกคาตอบแทน 

                            1.  ยึด ถือกฎหมาย กฎระเบียบปฏิ บัติของราชการอยางเคร งครัด ดํา เ นินการตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 ขอบังคับกระทรวงสาธารณสุข 

ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2552 และฉบับอ่ืนๆ หรือมีการจัดทําคูมือ มาตรฐาน กระบวนการปฏิบัติงาน 

                            2. เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี พึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล กําชับใหผูปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตาม

กฎระเบียบอยางเครงครัด กรณีพบวามีการประพฤติปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวของใหรายงานตอ



ผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันโดยทันทีเพ่ือพิจารณาแกไข  ยกเวนหรือดําเนินการอ่ืนท่ีเหมาะสม เพ่ือใหเกิดความถูกตองและเปน

ธรรม 

                           3. ใหผูบังคบับัญชา กํากับ ดูแล ตรวจสอบ การเบิกคาตอบใหเปนไปตามระเบียบ โดยมีกระบวนการ
ตรวจสอบ รับรอง และดําเนินการตางๆ ใหเปนไปตามระเบียบโดยเครงครัด และเกิดประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง 

แนวทางการบริหารความเสี่ยงการการจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาตางๆ 

                           1. การจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน   ประชุมและสัมมนาตางๆ ใหมีเปาประสงคและ

รายละเอียดการดําเนินการฝกอบรม ศึกษาดูงานและสัมมนาตางๆท่ีสอดคลองกับการแกปญหาและพัฒนางานของหนวยงาน

หรือองคกรอยางชัดเจน 

                            2. การเบิกจายคาใชจายตางๆ จะตองเปนไปตามผลการดําเนินงานท่ีเปนจริงท้ังทางดานการ

ดําเนินงาน  จํานวนผูเขาอบรม ระยะเวลา และการจัดการตางๆท่ีสอดคลองและเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 

                              3. จัดใหมีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงานการดําเนินการ โดยมีสวนรวม

ของผูมีสวนไดสวนเสียในหนวยงานและภายนอกทุกโครงการ                

 

การกํากับติดตาม 

                             1. มีการกํากับติดตามผลตามมาตรการตางๆตามประกาศน้ี  โดยทีมตรวจสอบภายในของโรงพยาบาล

อัมพวารวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอยางนอยปละ 1 ครั้งและมีการรายงานผลการตรวจสอบใหผูบังคับบัญชาทราบ 

                             2. ใหเจาหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติตามมาตรการดังกลาว มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบประกาศตางๆ

อยางเครงครัด โดยมีผูบังคับบัญชาคอยควบคุม กํากับและติดตามอยางตอเน่ือง เมื่อพบวามีการกระทําท่ีผิดวินัยใหรายงานผลให

ผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับข้ัน 
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