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ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และเพ่ือเป็นการลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
หน่วยงาน โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ได้จัดท าแผนและมาตรการเพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตแก่บุคลากรใน
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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

              การทุจริตในประเทศไทยมีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น เห็นได้จากดัชนีภาพลักษณ์คอรัปชั่น 
(Corruption Perception Perceptions Index: CPI) ในช่วงปีที่ผ่านมา ค่าคะแนนอยู่ในระดับต่ า กว่าครึ่งมา
ตลอดส่งผลถึงภาพลักษณ์และดัชนีความเชื่อมั่นต่อต่างชาติที่มีต่อประเทศไทย และจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564 ) ได้ก าหนดเป้าประสงค์หลักในการเพ่ิม
ระดับของค่าดัชนีตัวชี้วัดภาพลักษณ์คอรัปชั่น (CPI) ของประเทศไทยอยู่สูงกว่าร้อยละ 50 และเพ่ือให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย ดังกล่าว ส านักคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)
ได้น าเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ             ( Integrity and 
Transparency Assessment - ITA)   มาใช้ในการประเมินการด าเนินงานของส่วนราชการ เพื่อยกระดับ
ความโปร่งใส และสนับสนุนค่า (CPI)  ของประเทศให้สูงขึ้น ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินผลที่ต้องการให้หน่วยงาน
ของรัฐยกระดับให้ความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตในองค์กร โดยสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจน การให้ความรู้ตามคู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

           การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทจริตคอรัปชั่นประเภทหนึ่งเพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์
ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้
ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ
ส่วนรวมและท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป 
           การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ ดังกล่าวข้างต้น  ในเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment - ITA)   
จึงได้มีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กร เกี่ยวกับการด าเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
หน่วยงานโดยการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based ) ให้มีการด าเนินการเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือก าหนดมาตรการส าคัญในการป้องกัน
การทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ การแก้ปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น
ปัญหาส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังน าความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้
นี้ มาก าหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
         ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหาร ซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดข้ึนอย่างรู้ตัว
หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้า
ไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานของรัฐและบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่
ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิ
ชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจอย่างเทียงท า เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิด
ขึ้นกับประเทศชาติ การกระท าแบบนี้เป็นการกระท าที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยบรรณ 
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              การวเิคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสีย่งที่เป็นระบบในการบริหารปัจจยัและควบคมุ
กระบวนการปฏิบตัิงานเพื่อลดมลูเหตขุองโอกาสที่จ าท าให้เกิดความเสยีหายจากการปฏิบตังิานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทบั
ซ้อน  

                 ประเภทความเสี่ยงแบง่ออกเป็น  4 ด้าน 

  1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คือความเสีย่งท่ีเกิดจากกิจกรรมทางการด าเนินงานขององค์กร   การก าหนดกลยุทธ์ 
แผนงาน และนโยบายการบริหาร 

              2. ความเสี่ยงดา้นการเงิน คือความเสี่ยงท่ีเกดิจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณการเงินท่ีใช้ในการด าเนินการ
โครงการนั้น ๆ 
            3. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน คือความเสี่ยงที่เกิดจาการปฏิบัติงานทุก ๆขั้นตอนโดยครอบคลุม
ถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

            4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติ
ตามกฏระเบียบหรือกฏหมายที่เก่ียวข้องได้ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงาน  

                  สาเหตขุองการเกิดความเสีย่ง  อาจเกิดจากปัจจยั 2 ปัจจยัคอื 

                 1.ปัจจยัภายนอก เชน่ นโยบายผู้บริหาร ความซื่อสตัย์ จริยธรรม คณุภาพของบคุลากร และการเปลีย่นแปลง
ระบบงาน  ความเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลีย่นแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บอ่ยครัง้ การควบคมุก ากบัดแูลไม่
ทัว่ถึง และการไมป่ฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบยีบหรือข้อบงัคบัของหนว่ยงาน 

                2. ปัจจยัภายนอก เชน่ กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบงัคบัของหนว่ยงาน  การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยีหรือสภาพ
การแขง่ขนั สภาวะแวดล้อมทัง้ทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 
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บทที่ 2  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

2.1 การวิการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน(Risk   Assessment  for Conflict of interest) 
                  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท าให้
เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการทุจริต กล่าวคือยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวะการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิด
หรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

               การวิการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
               กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการ
ปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง
อย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
            การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการและผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท าให้ 
             1.การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ
ไม่เพียงพอ 
             2.การปฏิบัติหน้าที่ไปในทิศทางทีท าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมี
จริยธรรม 
              3.การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และยึด
มั่นในหลักธรรมาภิบาล 

   รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน  การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
มีได้หลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่เฉพาะในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประโยชน์อ่ืนที่
ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย 

 รูปแบบการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนส่วนรวมแบ่งออกเป็น 9 รูปแบบ 
 1.การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ และผลการการับประโยชน์นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจในการด าเนินการ

ตามอ านาจหน้าที ่
 2.การท าธุรกิจกับตัวเอง หรือเป็นคู่สัญญา 
 3.การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์ที่

เคยด ารงต าแหน่งในหน่วยงานนั้นหาประโยชน์จากหน่วยงาน 
 4.การท างานพิเศษโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ 

           5. การรู้ข้อมูลภายในแล้วน าไปหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อ่ืน 
 6.การใช้บุคคลหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
 7.การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง 
 8.การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น 
 9.การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ

ความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับ
ความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ได้แก่ระดับโอกาวที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรง ผลกระทบ และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ใน
เชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจน 
          เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
  
ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบอ่ยครัง้ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครัง้ 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครัง้ 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
 
 
กระทบเชิงลบ สร้างความสูญเสีย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือลดโอกาสที่จะบรรลุ

เป้าหมายที่ก าหนดไว้  
ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ปัจจัยหรือสาเหตุที่ไม่พึงประสงค์อันส่งผลกระทบเชิงลบหรือลด

โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุเหตุการณ์เสี่ยง (Risk 

Identification) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) และการประเมินระดับความเสี่ยง (Risk 
Evaluation)โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงนั้นๆ   

โอกาส (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด

เหตุการณ์ความเสี่ยง 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน

โอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ 
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การจัดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

 
 
 

  1-3 เสี่ยงต่่า 
ระดับท่ียอมรับความเสี่ยงได้ ภายใต้วิธีการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม ไม่ต้องมีการจัดการ
เพ่ิมเติม 

  4-9 
เสี่ยงปาน

กลาง 
ระดับท่ีพอยอมรับความเสี่ยงได้แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยัง
ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ 

  
10-
15 

เสี่ยงสูง 
ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จ่าเป็นต้องจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ในระดับที่สามารถ
ยอมรับได้ต่อไป 

  

16-
25 

เสี่ยงสูงมาก 
ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จ่าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ในระดับที่
สามารถยอมรับได้ทันท ี

 
 
 
 
 
 
 
 

        

  
 
       

ผ
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    1 2 3 4 5 
  

    
โอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่ง 
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แผนภูมิแสดงกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

ตามแนวทาง International Standard ISO/DIS 31000: 2009 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีขั้นตอนการด าเนินงานและหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ 
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 

1) การระบุเหตุการณ์เสี่ยง (Risk Identification) : การค้นหาความเสี่ยง ส ารวจเหตุการณ์ที่เป็น
ความเสี่ยง ปัจจัยหรือสาเหตุของความเสี่ยง รวมทั้งความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งสามารถหาได้
จากค าร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน การออกแบบสอบถาม การศึกษาเอกสารและต ารา
วิชาการต่างๆ เป็นต้น 

2) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) : การพิจารณาถึงความถี่ ความรุนแรง และความส าคัญ
ของเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ว่ามีความถี่และความรุนแรงมากน้อยเพียงใด ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ ข้อมูล
ในอดีต และความมีวิสัยทัศน์ เพ่ือให้สามารถประเมินผลกระทบได้อย่างค่อนข้างแม่นย า 

3) การประเมินผลความเสี่ยง (Risk Evaluation) : การประเมินผลการจัดการความเสี่ยงจะบ่งบอกถึง
ความสามารถที่จะท าให้ความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงนั้นลดลง โดยศึกษาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ย้อนหลังเพื่อดูความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยง 

4) การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment) : การหาวิธีการเพ่ือน ามาใช้ในการจัดการกับความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้น โดยวิธีการที่น ามาใช้นั้นต้องสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงานหรือองค์กร 
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การติดตาม การประเมิน การพัฒ
นา 

การก่าหนดสภาพแวดล้อม 
(Establish the Context) 

 
การประเมินความเสี่ยง      (Risk Assessment) 

 การระบุเหตุการณ์เสี่ยง 
(Risk Identification) 

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
(Risk Analysis) 

 

การประเมินผลความเสี่ยง 
(Risk Evaluation) 

 

การจัดการความเสี่ยง 
(Treat the Risks) 
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2.1  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk   Assessment  for Conflict of 

interest) 
 
ด้วยโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรืออาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการนั้น โดยข้อมูล
การการประชุมคณะท างานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
ปีงบประมาณ 2564 โดยพิจารณาจากรูปแบบของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม โดยการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ตามประเด็นปัญหาดังนี้ 

 

ล าดับ 
ที ่

ประเด็นความเส่ียง 
ผลกระทบ 

(I) 

โอกาสที ่
จะเกิด 
ความ
เส่ียง 
(L) 

ระดับ 
ความ 
เส่ียง 

(I) x (L) 

การ
ตอบสนอง 
ความเส่ียง 

แนวทางการจัดการ/ 
ปองกันปัจจยัเส่ียง 

๑. การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพือ่
ประโยชน์ทางธุรกิจของตนเอง
โดยตรง  

๕ ๔ ๒๐ หลีกเล่ียง  

๒. การใช้ต าแหน่งไปช่วยเหลือญาติ
สนิทมิตรสหาย  

๓ ๓ ๙ ถ่ายโอน ๑.ยึดจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน 
ในการปฏิบัติงาน เพื่อเน้นย้ าให้บุคลากรประพฤติ
ตนเป็นแบบอยา่งที่ดี ส านึกในหนา้ที่ ตลอดจน
ปฏิบัติหน้าที่ไดอย่างมีประสิทธภิาพ 
๒.ให้ความรูแกพนักงานที่บรรจุใหม่ เพือ่เน้นย้ าและ
ยึดถือจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในการ
ปฏิบัติงาน 

๓. การแลกเปลี่ยนผลประโยชนโดยใช้
ต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน  

๔ ๕ ๒๐ หลีกเล่ียง  

๔. การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้
ส่วนตัว  

๒ ๕ ๑๐ ถ่ายโอน ๑.ยึดจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน 
ในการปฏิบัติงาน เพื่อเน้นย้ าให้บุคลากรประพฤติ
ตนเป็นแบบอยา่งที่ดี ส านึกในหนา้ที่ ตลอดจน
ปฏิบัติหน้าที่ไดอย่างมีประสิทธภิาพ 
๒.ให้ความรูแกพนักงานที่บรรจุใหม่ เพือ่เน้นย้ าและ
ยึดถือจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในการ
ปฏิบัติงาน 

๕. การปิดบังความผิด  ๓ ๕ ๑๕ หลีกเล่ียง  

๖. การหาประโยชน์ให้ตนเอง  ๓ ๔ ๑๒ ถ่ายโอน ๑.ยึดจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน 
ในการปฏิบัติงาน เพื่อเน้นย้ าให้บุคลากรประพฤติ
ตนเป็นแบบอยา่งที่ดี ส านึกในหนา้ที่ ตลอดจน
ปฏิบัติหน้าที่ไดอย่างมีประสิทธภิาพ 
๒.ให้ความรูแกพนักงานที่บรรจุใหม่ เพือ่เน้นย้ าและ
ยึดถือจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในการ
ปฏิบัติงาน 

๗. การรับประโยชนจากต าแหน่ง
หน้าที ่ 

๕ ๓ ๑๕ หลีกเล่ียง  

๘. การให้ของขวญั ของก านัล เพื่อหวัง
ความก้าวหนา 

๒ ๓ ๖ ลด/ควบคุม ๑.ยึดจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน 
ในการปฏิบัติงาน เพื่อเน้นย้ าให้บุคลากรประพฤติ
ตนเป็นแบบอยา่งที่ดี ส านึกในหนา้ที่ ตลอดจน
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
๒.ให้ความรูแกพนักงานที่บรรจุใหม่ เพือ่เน้นย้ าและ
ยึดถือจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในการ
ปฏิบัติงาน 



ล าดับ 
ที ่

ประเด็นความเส่ียง 
ผลกระทบ 

(I) 

โอกาสที ่
จะเกิด 
ความ
เส่ียง 
(L) 

ระดับ 
ความ 
เส่ียง 

(I) x (L) 

การ
ตอบสนอง 
ความเส่ียง 

แนวทางการจัดการ/ 
ปองกันปัจจยัเส่ียง 

       
๙. การไดรับของแถมหรือผลประโยชน

อื่นใดจากการจัดชื้อจัดจ้าง  
๒ ๓ ๖ ลด/ควบคุม ๑.ยึดจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน 

ในการปฏิบัติงาน เพื่อเน้นย้ าให้บุคลากรประพฤติ
ตนเป็นแบบอยา่งที่ดี ส านึกในหนา้ที่ ตลอดจน
ปฏิบัติหน้าที่ไดอย่างมีประสิทธภิาพ 
๒.ให้ความรูแกพนักงานที่บรรจุใหม่ เพือ่เน้นย้ าและ
ยึดถือจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในการ
ปฏิบัติงาน 

๑๐. การรับงานจากภายนอกจนกระทบ
ต่อการปฏบิัติหน้าที่ประจ า 

๔ ๔ ๑๖ หลีกเล่ียง  

 
สรุปผลการวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ได้ก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน   10 ประเด็น ดังนี้ 
          1  การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 
         2. การใช้ต าแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย 
       3. การแลกเปลี่ยนผลประโยชนโดยใช้ต าแหน่งหน้าที่การงาน 
       4. การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว  
       5. การปดิบังความผิด 
       6. การหาประโยชน์ให้ตนเอง 
       7. การรับประโยชนจากต าแหน่งหน้าที่ 
       8. การใหข้องขวัญ ของก านัล เพื่อหวังความก้าวหนา 
      9.  การไดรับของแถมหรือผลประโยชนอ่ืนใดจากการจัดชื้อจัดจ้าง  

     10. การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจ า 
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึง
น าที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม 
หรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความ
เสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

 

 

 

 

 

 



                                                          -10- 

 

 

ล าดับ 
ที ่

ประเด็นความเส่ียง 
ผลกระทบ 

(I) 

โอกาสที ่
จะเกิด 
ความ
เส่ียง 
(L) 

ระดับ 
ความ 
เส่ียง 

(I) x (L) 

การตอบสนอง 
ความเส่ียง 

ล าดับความเส่ียง 

๑. การใช้ต าแหน่งไป
ด าเนินการเพ่ือประโยชน์
ทางธุรกิจของตนเอง
โดยตรง  

๕ ๔ ๒๐ หลีกเลี่ยง 1 

๒. การใช้ต าแหน่งไป
ช่วยเหลือญาติสนิทมิตร
สหาย  

๓ ๓ ๙ ถ่ายโอน 7 

๓. การแลกเปลี่ยนผลประโย
ชนโดยใช้ต าแหน่งหน้าที่
การงาน  

๔ ๕ ๒๐ หลีกเลี่ยง 1 

๔. การน าทรัพย์สินของ
หน่วยงานไปใช้ส่วนตัว  

๒ ๕ ๑๐ ถ่ายโอน 5 

๕. การปิดบังความผิด  ๓ ๕ ๑๕ หลีกเลี่ยง 3 

๖. การหาประโยชน์ให้ตนเอง  ๓ ๔ ๑๒ ถ่ายโอน 4 
๗. การรับประโยชนจาก

ต าแหน่งหน้าที่  
๕ ๓ ๑๕ หลีกเลี่ยง 3 

๘. การให้ของขวัญ ของก านัล 
เพ่ือหวังความก้าวหนา 

๒ ๓ ๖ ลด/ควบคุม 6 

๙. การไดรับของแถมหรือผล
ประโยชนอ่ืนใดจากการจัด
ชื้อจัดจ้าง  

๒ ๓ ๖ ลด/ควบคุม 6 

๑๐. การรับงานจากภายนอก
จนกระทบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ประจ า 

๔ ๔ ๑๖ หลีกเลี่ยง 2 
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ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 

ล าดับ 
ที ่

ประเด็นความเสี่ยง ล าดับความเสี่ยง 

๑. การใช้ต าแหน่งไป
ด าเนินการเพ่ือประโยชน์
ทางธุรกิจของตนเอง
โดยตรง  

1 (สูงมาก=20) 

๒. การใช้ต าแหน่งไป
ช่วยเหลือญาติสนิทมิตร
สหาย  

7(น้อย=9) 

๓. การแลกเปลี่ยนผลประโย
ชนโดยใช้ต าแหน่งหน้าที่
การงาน  

1  (สูงมาก=20) 

๔. การน าทรัพย์สินของ
หนว่ยงานไปใช้ส่วนตัว  

5 (น้อย=10) 

๕. การปดิบังความผิด  3 (ปานกลาง=15) 

๖. การหาประโยชน์ให้ตนเอง   
๗. การรับประโยชนจาก

ต าแหน่งหน้าที่  
3(ปานกลาง=15) 

๘. การใหข้องขวัญ ของก านัล 
เพ่ือหวังความก้าวหนา 

6 (น้อยมาก=6) 

๙. การไดรับของแถมหรือผล
ประโยชนอ่ืนใดจากการจัด
ชื้อจัดจ้าง  

6 (น้อยมาก=6) 

๑๐. การรับงานจากภายนอก
จนกระทบต่อการปฏิบัติ
หนา้ที่ประจ า 

2 (สูง=16) 
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จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 5  ระดับ คือ สูงมาก  สูง ปานกลาง  
น้อย    น้อยมาก  โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ประจ าปี 2564 ดังนี้ 

 ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
เสี่ยงสูงมาก  จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 

มีมาตรการลด ประเมินซ้ า หรือ
ถ่ายโอนความเสี่ยง 

การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพ่ือ
ประโยชน์ทางธุรกิจของตนเอง
โดยตรง 

เสี่ยงสูง จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
มีมาตรการลด ประเมินซ้ า หรือ
ถ่ายโอนความเสี่ยง 

การรับงานจากภายนอกจนกระทบ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจ า 

ปานกลาง ยอมรับความเสี่ยง แต่มีการ
ควบคุม 

การรับประโยชนจากต าแหน่ง
หน้าที ่

น้อย ยอมรับความเสี่ยง แต่มีการ
ควบคุม 

การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไป
ใช้ส่วนตัว 

น้อยมาก ยอมรับความเสี่ยง แต่มีการ
ควบคุม 

การไดรับของแถมหรือผลประโย
ชนอ่ืนใดจากการจัดชื้อจัดจ้าง  

 


