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เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.00 น.  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจงใหทราบ 

- ชี้แจงหลักการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจำปงบประมาณ 2565 ตัวชี้วัดท่ี 8 ตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ( MOPH Open Data Integrity 
and Transparency Assessment : MOIT ) MOIT 18 หนวยงานมีการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน 
ทับซอนประจำปของหนวยงาน ในดานหลักการขององคประกอบของหลักฐานบนเว็บไซตของหนวยงานนั้น ยังคง
คลายคลึงกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปงบประมาณ 
2564 ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ  (Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment) 
EB 19    

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 

 มติท่ีประชุม ไมมี    

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

 3.1 คนหากระบวนการงานท่ีเขาขายมีโอกาสเส่ียงตอการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน 
ทับซอน ซ่ึงพบวาในป 2565 มีรายการความเส่ียงสำคัญ ดังนี้ 

- การใชรถราชการ 
/- การเบิก 
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- การเบิกคาตอบแทน 
- การจัดซ้ือจัดจาง 
- การเบิกคาใชจายการเดินทางไปราชการ 
- การคัดเลือกบุคคลเขาเปนลูกจาง 
- การใชทรัพยสินของราชการในเรื่องสวนตัว    

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ    

3.2 คณะทำงานไดรวมกันวิเคราะหความเส่ียง แตละกระบวนงาน มีมติเห็นชอบ เลือกความ
เส่ียงท่ีมีความเส่ียงสูงสุด เชนเดียวกับป 2564 คือ 

1) การจัดซ้ือจัดจาง 
2) การใชรถราชการ 
3) การเบิกคาใชจายการเดินทางไปราชการ 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ    

3.3 วิธีการจัดการความเส่ียง 
3.3.1 มาตรการการจัดหาพัสดุ 

- การจัดหาพัสดุ ใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและ 
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ    

3.3.2 มาตรการการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
- การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ใหปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับท่ีแกไขเพ่ิมเติม, ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย
คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และฉบับท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

- การเบิกคาใชจายใหเปนไปตามคาใชจายจริงโดยประหยัด 
- การเดินทางโดยรถไฟใหแนบตั๋วคาโดยสารในใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111)  
- อัตราคาโดยสารรถแท็กซ่ีมิเตอร ใหเบิกตามตารางแสดงคาโดยสารตามระยะทาง

ของกรมขนสงทางบก 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ    

                    3.3.3 มาตรการการใชรถราชการ 
  - การใชรถราชการ ใหปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 

๒๕๒๓ และฉบับท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 - การขอใชรถราชการ ใชในงานราชการเทานั้น และผูขอใชตองเขียนใบขออนุญาตใช 

รถยนตสวนกลางกอนการใชทุกครั้ง 

 - การใหบริการ 
  1. พนกังานขับรถเตรียมพรอมใหบริการ 

  2. ขับรถไปยังท่ีหมายตามท่ีระบุในใบขออนุญาต 
  3. นำรถกลับมาจอด 
  4. บันทึกการใชรถยนต 

/5. บำรุง 
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  5. บำรุงรักษาและจัดทำรายละเอียดการซอมบำรุง 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ    

เลิกประชุม    เวลา 15.๐0 น. 

                                                                         
  ลงชื่อ. ........................................................   ผูจดรายงานการประชุม 

( นางธิดารัตน ไชยพิทักษชลธาร) 
 

          
 ลงชื่อ  ........................................................   ผูตรวจบันทึกการประชุม 

( นางเรืองศิริ ไกรคง) 
 

 



 

 

 
 
 

 
รายงานการวเิคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับ 

การปฏบิัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
โรงพยาบาลวัดโบสถ  

ประจำปงบประมาณ 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
คํานํา 

 

 เนื่องจากปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นท่ีเกิดข้ึนในระบบราชการยุคปจจุบันสวนหนึ่งเกิดจาก
ผลประโยชนขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวม ในการดำรงตำแหนงของเจาหนาท่ีรัฐ
หรือท่ีเราเรียกกันวา “ผลประโยชนทับซอน” จึงถือไดวาปญหาการมีผลประโยชนทับซอนเปนการทุจริต
คอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมาย หรือ
จริยธรรม ดวยการใชอำนาจในตำแหนงหนาท่ีไปแทรกแซงการใชดุลพินิจในการตัดสินใจของเจาหนาท่ีรัฐ จน
ทำใหเกิดการละท้ิงคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีสาธารณะขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และ
ความเปนธรรมจนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของสวนรวม และทำใหประโยชนหลักขององคกร 
หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป ไมวาจะเปนผลประโยชนทางการเงินและทรัพยากรตางๆ คุณภาพ
การใหบริการ ความเปนธรรม ในสังคมรวมถึงคุณคาอ่ืนๆดวย 

โรงพยาบาลวัดโบสถไดตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานและการดำเนินการของ
เจาหนาท่ีในโรงพยาบาล การปฏิบัติหนาท่ีหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ หรือไดใชอำนาจในตำแหนง
หนาท่ีเพ่ือแสวงหาผลประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย ไดดำเนินการจัดทำวิเคราะหความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานอันอาจเกิดผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน  เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป 

 
 

     คณะทำงานวิเคาะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีเกิด                     
                                                       ผลประโยชนทับซอน โรงพยาบาลวัดโบสถ 

กุมภาพันธ  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 ยงัพบผูกระทำความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีก เปน
จำนวนมาก จนนำไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน หรือ
ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict of interest : COI)  เปน
ประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันท่ีเปนบอเกิดของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในระดับท่ี
รุนแรงข้ึน และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศอีกดวย   
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ไดดำเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน โดยวิเคราะหความเสี่ยง เก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนตาม
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เปนกรอบการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน 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 
หนาท่ีตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสยีไดรับสัมปทานหรือผลประโยชน จากทางราชการ 
โดยมิชอบ สงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลัก ผลเสีย 
จึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เปนการกระทำท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
  การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห 
ความเสี่ยงท่ีเปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ท่ีจะทํา
ใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวาง ผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชนสวนรวมเปนสำคัญ อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ยิ่งมี



สถานการณหรือสภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม มากเทาใด ก็ยิ่งมี
โอกาสกอใหเกิดหรือนำไปสูการทุจริตมากเทานั้น  
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  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 . ความเสี่ ยงด านการเงิน  (Financial Risk: F) เปนความเสี่ ยงเก่ียวกับการบริหาร
งบประมาณ  และการเงิน เชน การบริหารการเงินท่ีไมถูกตอง ไมเหมาะสม ทำใหขาดประสิทธิภาพ และไมทัน
ตอสถานการณ หรือเปนความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการเงินขององคการ เชนการประมาณการงบประมาณไม
เพียงพอและไมสอดคลองกับข้ันตอนการดำเนินการ เปนตน เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูล การวิเคราะห การ
วางแผน  การควบคุม 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) และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชนครไทย  การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนนี้ จะชวยใหโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชนครไทยทราบถึงความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึน สามารถกำหนดมาตรการสำคัญเรงดวน 
เชิงรุกในการปองกันการทุจริต การบริหารงานท่ีโปรงใส ตรวจสอบได และการแกไขปญหาการกระทำผิดวินัย 
ของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนปญหาสำคัญและพบบอย นอกจากนี้ ยังบรรลุเปาหมายตามนโยบายสำคัญเรงดวน หรือ
ภารกิจท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (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  
  ๔. เพ่ือสรางความเชื่อม่ันศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวน
เสีย และประชาชน 
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1.3 ขอบเขตประเมินความเส่ียงการทุจริต 
  การแบงประเภทความเสี่ยงของรายงานฉบับนี้ นำแนวทางมาจากคูมือประเมินความเส่ียง
การทุจริต (FRAs :FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงแบงประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ีมี
ภารกิจใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 
  2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอำนาจและตำแหนงหนาท่ี 
  3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

 
1.4ข้ันตอนการประเมินความเส่ียงการทุจริต 
  รายงานฉบับนี้ นำข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต วิธีการ และรูปแบบการรายงาน
มาจากคูมือประเมินความเส่ียงการทุจริต (FRAs :FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของ ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขซ่ึงมี 9 ข้ันตอนดังนี้ 



 
บทท่ี 2 

การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 
ตามหลัก COSO 2013 

 



2.1 กรอบการประเมินความเส่ียงการ

ทุจริต
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การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสท่ีจะเกิด 

ผลกระทบของความเสี่ยงตาง ๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห 
และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยง ดาน
ผลประโยชนทับซอน ไดแก ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ 
(Impact) และระดับความเสี่ยง  
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 เสี่ ย ง  แ ต มี

มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง  
สีเหลือง 

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

หรือถายโอนความเสี่ยง  
สีแดง 
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 ตารางระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 
 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa

ct
) 

5 5 
 

10 15 20 25 

4 4 
 

8 12 16 20 

3 3 
 

6 9 12 15 

2 2 
 

4 6 8 10 

1 1 
 

2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

                                 โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelehood) 
 

 
2.2การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอนโรงพยาบาลวัดโบสถ 
  เม่ือพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแตละปจจัยเสี่ยงแลวใหนำผลท่ีไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง  
และผลกระทบของความเสี่ยงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวากอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 
ในตารางความเสี่ยง ซ่ึงจะทำใหทราบวามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดท่ีจะตองบริหารจัดการกอน 
โรงพยาบาลวัดโบสถ จึงกำหนดความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน จำนวน ๓ ประเด็นหลัก ท่ีพบการ
กระทำผิดวินัย ท่ีไดจากการรองเรียน กลาวโทษ และพบเปนสาเหตุ ของการกระทำผิดวินัยมากท่ีสุดของ
โรงพยาบาลวัดโบสถ ประกอบดวย (1) การจัดหาพัสดุ (2) การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (๓) การ
ใชรถราชการ 
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ตารางท่ี  ๑ วิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชน ทับซอน (Risk Assessment for Conflict of 
Interest) 
 

 
ประเด็น ความ

เสี่ยง 

 
ปจจัยเสี่ยง 

 
วัตถุประสงค 

การประเมินความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความเสี่ยง 

ลำดับ 
ความเสี่ยง 
 

(1) การจัดหาพัสด ุ การจัดหาพัสดไุม
เปนไปตามระเบียบท่ี
เก่ียวของ  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 ประเมิน
คุณธรรมและความ โปรงใสใน
การด เนินงาน ของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment 
: ITA) 
 

๔ 5 2๐ 
(สูงมาก) 

1 

(๒) การเบิก 
คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ 

การเบิกคาใชจายใน
การเดินทางไป
ราชการ ของ
เจาหนาท่ี  เชน  คา
เบ้ียเลีย้ง คาพาหนะ 
ไมเปนไปตามจริง  

การเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ ของ
เจาหนาท่ี โรงพยาบาลวัด
โบสถ  เชน คาพาหนะ เปนไป
ตามระเบียบท่ี เก่ียวของไมให
เกิดการแสวงหาผลประโยชน 
สวนตัวในตำแหนงหนาท่ี อันมิ
ควรไดโดยชอบตามกฎหมาย 

๕ ๓ 1๕ 
(สูงมาก) 

2 

(๓)  การใชรถ
ราชการ  
 

1. ใชรถราชการไม
ถูกตองตาม ระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี
วา ดวยรถราชการ 
พ.ศ. 2523 และฉบับ
แกไขเพ่ิมเติม  
 

เพ่ือใหการใชรถราชการ 
เปนไปตามระเบียบท่ี 
เก่ียวของและปองกันการ เกิด
ผลประโยชนทับซอน 

3 4 1๒ 
(สูง) 

๓ 
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2.3 การจัดทำแผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) 
 
       ความเสี่ยงท่ียอมรับได                   ความเสี่ยงท่ียอมรับไมได 
 

 

                                   
โอกาส
ท่ี จ ะ
เ กิ ด
ความ
เสียหา
ย 
(Likel
ehoo
d) 
 

 

 

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ท่ีไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญ ของความเสี่ยง

ดานผลประโยชนทับซอน สามารถสรุปการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของ ความเสี่ยงดาน

ผลประโยชนทับซอนไดตามตารางท่ี 3  

ตารางท่ี ๒ ผลการวิเคราะหความเส่ียงและจัดลำดับความสำคัญของความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 
 

ผลการวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน จัดลำดับความสำคัญของความเส่ียง 
การจัดหาพัสด ุ ลำดับ 1 (สงูมาก = 20 คะแนน) 
การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ลำดับ ๒ (สูงมาก = ๑5 คะแนน) 
การใชรถราชการ ลำดับ ๓ (สงู = 1๒ คะแนน) 
 

  จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง                    
ดานผลประโยชนทับซอน โรงพยาบาลวัดโบสถ นำผลท่ีไดมากำหนดมาตรการ วิธีการควบคุมเพ่ือปองกัน หรือ
ลดความเสี่ยงดาน ผลประโยชนทับซอน และจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ระดับหนวยงานในโรงพยาบาลวัดโบสถ กำหนดประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ในมิติภายนอก การประเมินประสิทธิผล ตัวชี้วัดท่ี 1 ภารกิจหลักของหนวยงานดังนี้   
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16 20 ความเสี่ยงท่ียอมรับได 
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2  3 4 5 ความเสี่ยงท่ียอมรับไมได 
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  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) โรงพยาบาลวัดโบสถ จึง
กำหนด 
  1. มาตรการสำคัญเรงดวน เชิงรุกในการปองกันการทุจริต การบริหารงานท่ีโปรงใส ตรวจสอบได 
และการแกไขปญหาการกระทำผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนปญหาสำคัญและพบบอยใน ๓ ประเด็น คือ (1) 
การจัดหาพัสดุ (2) การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (๓) การใชรถราชการ   

2. นำประเด็นความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนท่ีไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงมาจัดทำ
คูมือปองกันผลประโยชนทับซอน โรงพยาบาลวัดโบสถ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอไป  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 3 
การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

ตามคูมอืประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs :FRAUD RISK-ASSESSMENTS)  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
3.1 หลักการวิเคราะหความเส่ียงในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คูมือประเมินความเส่ียงการทุจริต (FRAs :FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขไดกำหนดข้ันตอน 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต วิธีการ และรูปแบบการรายงานตางๆ แบงเปน 9 ข้ันตอน ซ่ึงรายงานฉบับนี้ 
ไดนำมาเปนหลักในการรายงาน  

 

 
 
3.2 การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสท่ีจะเกิด 
ผลกระทบของความเสี่ยงตางๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห และ
จัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยงดานผลประโยชน
ทับซอน ไดแก ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และ
ระดับความเสี่ยง ท้ังนี้ ไดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตาม 9 ข้ันตอนดังนี้ 
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ประเมินความเส่ียงการทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ประเมินความเส่ียงการทุจริต ดาน 
 
  1. ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
  2.ความเสีย่งการทุจริตในความโปรงใสของการใชอำนาจและตำแหนงหนาท่ี 
  3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณ 

    และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 
ชือ่กระบวนงาน/งาน .....................การจัดหาพัสดุ....................................................... 
ชือ่หนวยงาน / กระทรวง ..............โรงพยาบาลวัดโบสถ................ 

  ผูรับผดิชอบ ....... นายพนม  พรหมเมศร ........ โทรศัพท....... 085 3485513 ......... 
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ข้ันตอนท่ี 1 การระบุความเส่ียง (Risk identification) 

จ า ก ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม เ พ่ื อ ค น ห า ค ว า ม เสี่ ย ง ท่ี ผ า น ม า  โ ร ง พ ย า บ า ล วั ด โบ ส ถ  
ไดกำหนดความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน จำนวน ๓ ประเด็นหลัก ท่ีพบการกระทำผิดวินัย ท่ีไดจาก
การรองเรียน กลาวโทษ และพบเปนสาเหตุ ของการกระทำผิดวินัยมากท่ีสุดของโรงพยาบาลวัดโบสถ 
ประกอบดวย (1) การจัดหาพัสดุ (2) การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (๓) การใชรถราชการ 

 
ตารางท่ี 1  ตารางระบุความเส่ียง (Know Factor และ Unknown Factor) 

 

ท่ี โอกาส / ความเส่ียงการทุจริต 
ประเภทความเส่ียงการทุจริต 

Know Factor Unknow Factor 

1 การจัดหาพัสดุไมเปนไปตามระเบียบท่ี
เก่ียวของ และแสวงหาผลประโยชนสวนตัวใน
ตำแหนงหนาท่ี 

  

2 การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
ของเจาหนาท่ี  เชน  คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ 
ไมเปนไปตามจริง 

  

3 ใชรถราชการไมถูกตองตาม ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีวา ดวยรถราชการ พ.ศ. 
2523 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม  
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ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะหสถานะความเส่ียง 

 
ตารางท่ี 2  ตารางแสดงสถานะความเส่ียง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

 

ท่ี โอกาส / ความเส่ียงการทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 

1 การจัดหาพัสดุไมเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ และ
แสวงหาผลประโยชนสวนตัวในตำแหนงหนาท่ี    สูงมาก 

2 การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของเจาหนาท่ี  
เชน  คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ ไมเปนไปตามจริง    สูงมาก 

3 ใชรถราชการไมถูกตองตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา 
ดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม   สูง  
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ข้ันตอนท่ี 3 เมทริกสระดับความเส่ียง(Risk level matrix) 
 
ตารางท่ี 3  SCORING ทะเบียนขอมูลท่ีตองเฝาระวัง 2 มิติ หรือตารางเมทริกสระดับความเส่ียง (Risk level 
matrix) 

 

ท่ี โอกาส / ความเส่ียงการทุจริต 
ระดับความจำเปน 
ของการเฝาระวัง 
3       2       1 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

3       2       1 

คาความเส่ียง 
รวม 

จำเปน x รุนแรง 
1 การจัดหาพัสดุไมเปนไปตามระเบียบท่ี

เก่ียวของ และแสวงหาผลประโยชน
สวนตัวในตำแหนงหนาท่ี 

2 2 4 

2 การเบิกคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจาหนาท่ี เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ ไมเปนไปตามจริง 

2 2 4 

3 ใชรถราชการไมถูกตองตาม ระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีวา ดวยรถราชการ 
พ.ศ. 2523 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

2 1 2 
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แนวทางในการพิจารณา 
ระดับความจำเปนของการเฝาระวัง และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

 

 
ตารางท่ี 3.1  ระดับความจำเปนของการเฝาระวัง 

 

ที ่ โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต 
กิจกรรมหรือข้ันตอนหลกั 

MUST 
กิจกรรมหรือข้ันตอนรอง 

SHOULD 
 
 

 คาควรเปน 3 หรือ 2 คาควรเปน 1 

1 การจัดหาพัสดุไมเปนไปตามระเบียบท่ี
เก่ียวของ และแสวงหาผลประโยชน
สวนตัวในตำแหนงหนาท่ี 

2  

2 การเบิกคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจาหนาท่ี เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ ไมเปนไปตามจริง 

2  

3 ใชรถราชการไมถูกตองตาม ระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีวา ดวยรถราชการ 
พ.ศ. 2523 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

2  
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ตารางที่ 3.2ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 
 

โอกาส / ความเส่ียงการทุจริต 1 2 3 

ผูมีสวนไดเสีย Stakeholders รวมถึง 
หนวยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือขาย 

 x x 

ผลกระทบทางการเงิน รายไดลด รายจายเพ่ิม Financial 
- การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของเจาหนาท่ี เชน  

คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ ไมเปนไปตามจริง 

 X 
2 

x 

ผลกระทบตอผูใชบริการ กลุมเปาหมาย Customer/User 
 

 x x 

ผลกระทบตอกระบวนงานภายใน Inter Process 
- การจัดหาพัสดุไมเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ และแสวงหา

ผลประโยชนสวนตัวในตำแหนงหนาท่ี 
- ใชรถราชการไมถูกตองตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวย 

รถราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

X 
 
 

1 

X 
2 
 
 

 

กระทบดานการเรียนรู องคความรู Learning &Growth x x  

 
 
 



- 18 - 
 
ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินการควบคุมความเส่ียง (Risk-Control Matrix Assessment) 

 
ตารางท่ี 4  ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเส่ียง 

 

โอกาส / ความเส่ียงการทุจริต 
คุณภาพ 

การจัดการ 

ประเภทความเส่ียงการทุจริต 

คาความเส่ียง 
ระดับต่ำ 

คาความเส่ียง 
ระดับกลาง 

คาความเส่ียง 
ระดับสูง 

การจัดหาพัสดุไมเปนไปตาม
ระเบียบท่ีเก่ียวของ และแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวในตำแหนง
หนาท่ี 

พอใช คอนขางต่ำ ปานกลาง คอนขางสูง 

การเบิกคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจาหนาท่ี เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ ไมเปนไปตามจริง 

ดี ต่ำ คอนขางต่ำ ปานกลาง 

ใชรถราชการไมถูกตองตาม 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา 
ดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 และ
ฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

ดี ต่ำ คอนขางต่ำ ปานกลาง 
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ข้ันตอนท่ี 5 แผนบริหารความเส่ียง  

 
ตารางท่ี 5  ตารางแผนบริหารความเส่ียง 
ช่ือแผนบริหารความเส่ียง ................ มาตรการบริหารพัสดุโปรงใส ไรผลประโยชนทับซอน …………..….. 
 

ท่ี รูปแบบ พฤติการณความเส่ียงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริต 

1 
 

การจัดหาพัสดุไมเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 
และแสวงหาผลประโยชนสวนตัวในตำแหนงหนาท่ี 

1. จัดทำคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 
2. จัดอบรมใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชน
ทับซอน 
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ข้ันตอนท่ี 6การจัดทำรายงานผลการเฝาระวัง 

 
ตารางท่ี 6  ตารางจัดทำรายงานผลการเฝาระวังความเส่ียง 
 

ท่ี 
มาตรการปองกัน 

การทุจริต 
โอกาส/ 

ความเส่ียงการทุจริต 

สถานะความเส่ียง 

เขียว เหลือง แดง 

1. 1.1 จัดทำคูมือการ
ปฏิบัติงานเพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 
1.2 จัดอบรมให
ความรูเรื่องการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 
 

การจัดหาพัสดุไมเปนไป
ตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 
และแสวงหาผลประโยชน
สวนตัวในตำแหนงหนาท่ี    
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ข้ันตอนท่ี 7จัดทำระบบการบริหารความเส่ียง 

 
ตารางท่ี 7  ตารางจัดทำระบบความเส่ียง 

7.1 สถานะสีแดง Red เกินกวาการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
 

ความเส่ียงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 

มาตรการปองกันการทุจริต เพ่ิมเติม 

ไมมี ไมมี 

 
7.2 สถานะสีเหลือง Yellowเกิดข้ึนแลวแตยอมรับได ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

 

ความเส่ียงการทุจริต 
(สถานะสีเหลือง) 

มาตรการปองกันการทุจริต เพ่ิมเติม 

ไมมี ไมมี 

 
7.3 สถานะสีเขียว Greenยังไมเกิด ใหเฝาระวังตอเนื่อง 

 

ความเส่ียงการทุจริต 
(สถานะสีเขียว) 

ความเห็นเพ่ิมเติม 

การจัดหาพัสดุไมเปนไปตาม
ระเบียบท่ีเก่ียวของ และ
แสวงหาผลประโยชนสวนตัว 
ในตำแหนงหนาท่ี 

มีโอกาสเกิดข้ึนนอย เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจางตองทำ
การประกาศเผยแพรสาธารณะ ผานเว็บไซตของ
กรมบัญชีกลาง 
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ข้ันตอนท่ี 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเส่ียง 

 
ตารางท่ี 8  ตารางรายงานการบริหารความเส่ียง 

 

ท่ี 
สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 

เขียว เหลือง แดง 

1 การจัดหาพัสดุไมเปนไปตาม
ระเบียบท่ีเก่ียวของ และ
แสวงหาผลประโยชนสวนตัว 
ในตำแหนงหนาท่ี 
 

ไมมี ไมมี 
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ข้ันตอนท่ี 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 

 
ตารางท่ี 9  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง 
 
 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต ณ วันท่ี .....       กุมภาพันธ 2564................ 
หนวยงานท่ีประเมิน .........โรงพยาบาลวัดโบสถ...................................................................................... 
 

ช่ือแผนบริหารความเส่ียง มาตรการบริหารพัสดุโปรงใส ไรผลประโยชนทับซอน 

โอกาส/ความเส่ียง 
การจัดหาพัสดุไมเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ และแสวงหาผลประโยชน
สวนตัวในตำแหนงหนาท่ี 

สถานะของการดำเนินการ 
จัดการความเส่ียง 

ยังไมไดดำเนินการ 
เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง 
เริ่มดำเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 
เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
 
 

ผลการดำเนินงาน 1. อยูระหวางจัดทำคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
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ตารางท่ี ๑0  ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต ระหวางป  
  (ทดแทนแผนเดิม) 

 
 
หนวยงานท่ีเสนอขอ ................................................................................................................. 
วันท่ีเสนอขอ ............................................................................................................................. 
 
 

ช่ือแผนบริหารความเส่ียงเดิม  

ช่ือแผนบริหารความเส่ียงใหม  

ผูรับผิดชอบหลัก  

ผูรับผิดชอบรองท่ีเกี่ยวของ  

เหตุผลในการเปล่ียนแปลง 1. ........................................................................................... 
2. ........................................................................................... 
3. ........................................................................................... 
 

ประเด็นความเส่ียงหลัก เดิม ใหม 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 
 
 



เอกสารอางอิง 
 

 ๑. การจัดหาพัสดุ ใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. ตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับท่ีแกไขเพ่ิมเติม๓. 

ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวาง 

ประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และฉบับท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

๔. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และฉบับท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

5. คูมือประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs :FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ของ ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 



บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลวัดโบสถ โทร. ๐ ๕๕๓6 1๐79 โทรสาร 0 5529 1727 

ท่ี  พล ๐6๓๒.๓๐๑.๑/17.2            วันท่ี   24  กุมภาพันธ  ๒๕๖5                      .                                                                                                                                                                           

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพรรายงานการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับ  

ซอน   ประจำป ๒๕๖5 บน website ของหนวยงาน                                                           .                                                                                                                                                                

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ของหนวยงานภาครัฐ 
( Integrity & Transparency Assessment : ITA ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 กำหนดใหสวนราชการ
รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน ประจำป ๒๕๖5 ตาม
แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ( MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : 
MOIT ) MOIT 18 นั้น 

                     ในการนี้ กลุมงานบริหารท่ัวไป ขออนุญาตแพรรายงานการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับ 
การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน ประจำป ๒๕๖5 บน website ของหนวยงานเพ่ือประชาสัมพันธ
ใหขาราชการ เจาหนาท่ี บุคลากรภายในหนวยงาน และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ผูรับบริการ และประชาชน
ท่ัวไป รับทราบเก่ียวกับเรื่องดังกลาว  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

 

                                                                                     
   ( นายพนม  พรหมเมศร ) 

นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
         หัวหนากลุมงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 

               อนุมัติ 
 
 

              
        (นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธิ์) 
                                            ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2564 

สำหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 
ช่ือหนวยงาน  : กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลวัดโบสถ 
วัน/เดือน/ป  24  กุมภาพันธ  2565 
หัวขอ  :  รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน   

            ประจำป  ๒๕๖๕  

รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
            รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน   

            ประจำป  ๒๕๖๕  

ภายนอก  :  ไมมี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                  ผูอนุมัติรับรอง 
 

                                                                                                      
                    (นายพนม  พรหมเมศร)                              (นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธิ์) 
        ตำแหนง หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป                 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
      วันท่ี.....24... เดือน..กุมภาพันธ. พ.ศ. 2565..           วันท่ี....24... เดือน..กุมภาพันธ. พ.ศ. 2565.. 

 

 
วันท่ี.....24... เดือน..กุมภาพันธ. พ.ศ. 2565.. 

 
 


	01.ขออนุมัติจัดประชุม
	บันทึกข้อความ

	02.รายงานการประชุม
	03.เล่มรายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยง9ขั้นตอน_ตามคู่มือศปทสธ2564_
	04.บันทึกขออนุมัติเผยแพร่
	บันทึกข้อความ

	05.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

