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ค าน า 
 
           การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจซึ่งเก่ียวกับต าแหน่งหน้าที่ไป
แทรกแซง   คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลแม่ออน  จัดท าขึ้นเพ่ือให้เป็นไป 
ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ในการก าหนดมาตรการปูองกันและปราบปรามการทุจริต คือ การปลูกจิตส านึก 
การปูองกัน การปราบปราม  และเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลแม่ออน  ได้ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ
ตนอยู่ในกฎระเบียบของทางราชการ ด ารงตนด้วยความเที่ยงธรรม คงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็น
ข้าราชการ ไม่ใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น  
   
                 โรงพยาบาลแม่ออน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
เล่มนี้ จะเป็นกลไกส าคัญในการปูองกันการทุจริต และช่วยฟื้นฟูส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตเชิงบวกในภาครัฐให้แก่
ระบบราชการไทย และ หากเจ้าหน้าที่ได้ศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือนี้โดยเคร่งครัด จะสามารถด าเนินการปฏิบัติ
ภารกิจในทางราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด โปร่งใส สุจริต และเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง  
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บทที่  1 
บทน า 

 
ความเป็นมา 
     ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และเพ่ือเป็นการประเมินคุณธรรม  
และความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปสู่การปฏิบัติ  ให้เป็นกลไกส าคัญที่จะปูองกันการทุจริต 
โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ  โรงพยาบาลแม่ออน จึงได้
ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO 2013 
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission 2013)  เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแม่ออน ให้ตระหนักถึงปัญหา และปูองกันมิให้เกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนขึ้นภายในองค์กร อันจะเป็นการน าไปสู่การปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส สุจริต ลดระดับการทุจริต
ประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลต่อไป  

 
หลักการและเหตผุล 
              ผลประโยชน์ทับซอ้น  หมายถึง  การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการใดๆ ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือการด าเนินการที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับตนหรือพวกพ้อง ท าให้
การใช้อ านาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ โดยการกระท าที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน  
    การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง  กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็น
ระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหาย
จากการปฏิบัติงานที่อาจเป็นประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
เป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่
รุนแรงขึ้น  
     ความเสี่ยง (Risk)  หมายถึง  การวัดความสามารถที่จะด าเนินการให้วัตถุประสงค์ของงานประสบ
ความส าเร็จ ภายใต้การตัดสินใจ งบประมาณ ก าหนดเวลา และข้อจ ากัดด้านเทคนิคท่ีเผชิญอยู่ ความเสี่ยงจึงอาจ
เกิดข้ึนได้ตลอดเวลา อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอน และความจ ากัดของทรัพยากร การจัดการความเสี่ยงหรือการ
บริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือการจัดการความเสี่ยง ทั้งในกระบวนการระบุวิเคราะห์ (Risk Analysis) 
ประเมิน (Risk Assessment) ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) ที่สัมพันธ์กับกิจกรรม หน้าที่ 
และกระบวนการท างาน เพื่อให้องค์กรลดความเสียหายจากความเสี่ยงอันเนื่องมาจากอุบัติภัย หรือภัยที่องค์กรต้อง
เผชิญในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
         การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง  ที่เป็น
ระบบ ในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหาย
จากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์ หรือสภาวการณ์ของ
การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิด  
หรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น  

     การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้ ได้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ         
มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission 2013) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลแม่ออน 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงพยาบาลแม่ออน ทราบถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  
สามารถก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการปูองกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
การแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังบรรลุ เปูาหมาย
ตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) อีกด้วย 
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วตัถปุระสงค ์
 - เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ไม่ให้ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ในการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม 
 - เพ่ือสร้างความศรัทธาเชื่อมั่นในการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 - เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติงาน 
 - เพ่ือจัดท ากรอบแนวทางการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
 

บทที ่2 

การวเิคราะหค์วามเสีย่งเกีย่วกับผลประโยชนท์บัซอ้น 
 

การวเิคราะหค์วามเสีย่งดา้นผลประโยชนท์บัซอ้น  (Risk Assessment for Conflict of interest)  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลแม่ออน ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามหลักการควบคุมภายในองค์กร  (Control Environment) ตามมาตรฐาน 
COSO 2013  (Committee of Sponsoring Organizations 2013)  ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ 
ทับซ้อน ซึ่งเป็นหลักประกันระดับหนึ่งว่า การด าเนินการของโรงพยาบาลแม่ออน ไม่มีการทุจริต และหาผลประโยชน์ 
ทับซ้อนในกระบวนการด าเนินงาน หากแม้ในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อย
กว่าส่วนราชการอ่ืน  หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น  ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าที่ส่วนราชการที่ไม่มีการน า
เครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะไม่ได้มีการเตรียมการปูองกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด  

การก าหนดขัน้ตอนการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  มี  9  ขั้นตอน ดังนี้  
1. การระบุความเสี่ยง  
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  
3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง  
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  
5. แผนบริหารความเสี่ยง  
6. การจัดท ารายงานผลการเฝูาระวังความเสี่ยง  
7. จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง  
8. การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง  
9. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
ก่อนท าการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลแม่ออน มีการเตรียมการประเมิน

ความเสี่ยงจากภาระงานด้านภารกิจสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน   
โดยคณะท างานได้ก าหนดภาระงานเพ่ือประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน  4  ประเด็นหลัก ดังนี้  

(1) การจัดหาพัสดุ 
(2) การจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา   
(3) การเบิกค่าตอบแทน   
(4) การใช้รถราชการ   
การเตรียมการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนจาก 4 ประเด็นหลัก คือ การจัดหาพัสดุ 

การจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา  การเบิกค่าตอบแทน  และ การใช้รถราชการ   
ด าเนินงานวิเคราะห์ตาม  9 ขั้นตอน ข้างต้น  ดังนี้  
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ขั้นตอนที ่1 ระบคุวามเสีย่ง (Risk Identification)  
ท าการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) โดยน าข้อมูลที่ได้จากกการเตรียมการประเมินความเสี่ยง 

จาก 4 ประเด็นหลัก ลงในประเภทความเสี่ยง ว่าเป็น Known Factor (ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคย
รับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ า หรือมีประวัติ มีต านานอยู่แล้ว)  หรือ Unknown 
Factor (ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรมความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้น)  ดังตารางที่ 1  
 

ตารางที ่1   ตารางระบุความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  (Known Factor และ Unknown Factor) 
 

โอกาส/ความเสีย่ง ระบรุายละเอยีดความเสีย่ง 

known 
Factor  

Unknown 
Factor 

1. การจัดหาพัสดุ 
- การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปอย่างโปร่งใสและประหยัดงบประมาณ 
- ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการให้ประโยชน์แก่ฝุายใดอย่างไม่เป็นธรรมในการจัดซื้อจัดจ้าง 

/  
 

 

2. การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา 
        การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา น าเอกสารมาเบิก
ไม่สมบูรณ์ ตามรายการที่ขอเบิก และไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม จัดงานและการจัดประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2555  

/  
 

 

3. การเบิกค่าตอบแทน 
       การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ      
ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

/  
 

/ 

 4. การใช้รถราชการ 
- ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ 
พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
- การใช้ เก็บรักษา ซ่อมบ ารุง รถส่วนกลาง ไม่เป็นไปตามระเบียบส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุงรถ
ส่วนกลาง พ.ศ. 2545 
- ใช้รถราชการในการท าธุระส่วนตัว 

/  
 
 
 

/ 

 
ขั้นตอนที ่2 วเิคราะหส์ถานะความเสีย่ง (Risk Identification)  
จากข้ันตอนที่ 1 เมื่อท าการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) เสร็จสิ้น จึงด าเนินการวิเคราะห์ สถานะ

ความเสี่ยงด้านการจัดหาพัสดุ  การจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา  การเบิกค่าตอบแทน  
และ การใช้รถราชการ  อันอาจจะเกิดจาก การทุจริต และหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ตามรายสีไฟจราจร โดยระบุ
สถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร ตามตารางแสดงสถานะระดับความเสี่ยง 
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ส ี ระดบัความเสีย่ง 

  ความเสีย่งระดบัต่ า 

 

ความเสีย่งระดบัปานกลาง  เป็นกระบวนงานที่มีผู้เก่ียวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน  สามารถใช้
ความรอบครอบ ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 

 

ความเสีย่งระดบัสงู  เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลาย
ขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงาน ตามหน้าที่ปกติ 

 

ความเสีย่งระดบัสงูมาก  เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จักไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 

 

ตารางที ่๒  ตารางแสดงสถานะความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
 

ที ่ โอกาส/ความเสีย่งการทจุรติ เขยีว เหลือง สม้ แดง 
1 การจัดหาพัสดุ 

- การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปอย่างโปร่งใสและประหยัดงบประมาณ 
- ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการให้ประโยชน์แก่ฝุายใดอย่างไม่เป็นธรรมใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

  /  

2 การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา 
        การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
น าเอกสารมาเบิกไม่สมบูรณ์ ตามรายการที่ขอเบิก และไม่เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม จัดงาน
และการจัดประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2555 

  /  

3 การเบิกค่าตอบแทน 
       การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ        
ในวันหยุดราชการไม่เป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 /   

4 การใช้รถราชการ 
- ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
- การใช้ เก็บรักษา ซ่อมบ ารุง รถส่วนกลาง ไม่เป็นไปตามระเบียบ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บ
รักษา การซ่อมบ ารุงรถส่วนกลาง พ.ศ. 2545 
- ใช้รถราชการในการท าธุระส่วนตัว 

 /   

 
ขั้นตอนที ่3  เมทรกิสร์ะดับความเสีย่ง  (Risk level matrix)  
น าสถานะความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ที่มีระดับความเสี่ยงระดับสูง (สีส้ม) และ ระดับปานกลาง   

(สีเหลือง) จากตารางที่ ๒ มาท าการหาค่าความเสี่ยงรวม  ซึ่งระดับความเสี่ยงด้านการจัดหาพัสดุ  การจัดท าโครงการ
ฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา  การเบิกค่าตอบแทน  และ การใช้รถราชการ  มีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้  

 
ระดบัความจ าเปน็ของการเฝาูระวงั  X  ระดบัความรนุแรงของผลกระทบ  
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3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝาูระวงั  มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  
     3.1.1 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือข้ันตอนหลักท่ีส าคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ ขั้นตอนนั้น

เป็น MUST หมายถึงมีความจ าเป็นสูงของการเฝูาระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการปูองกัน ไม่ด าเนินการไม่ได้ 
ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2  

     3.1.2 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือข้ันตอนนั้น เป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่า
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD  หมายถึง  มีความจ าเป็นต่ าในการเฝูาระวังความเสี่ยงการทุจริต  ค่าของ 
SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น  

3.2 ระดับความรนุแรงของผลกระทบ  มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้  
     3.2.1 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders  รวมถึง

หน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  
       3.2.2 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม 
Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  

     3.2.3 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเปูาหมาย Customer/User 
ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  

     3.2.4 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process หรือ
กระทบด้านการเรียนรู้องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2  
 

ตารางที ่3  ตารางระดับความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  (Risk level matrix) 
 
ที ่ โอกาส/ความเสีย่ง ระดบัความ 

จ าเปน็ของการ 
เฝาูระวงั 

3      2      1 

ระดบัความ 
รนุแรงของ 
ผลกระทบ 

3     2     1 

ค่าความเสีย่งรวม  
=  

จ าเปน็ X รนุแรง 

1 การจัดหาพัสดุ 
- การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปอย่างโปร่งใสและ
ประหยัดงบประมาณ 
- ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการให้ประโยชน์แก่ฝุายใด
อย่างไม่เป็นธรรมในการจัดซื้อจัดจ้าง 

3 2 6 

2 การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม
และสัมมนา 
        การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม และสัมมนา น าเอกสารมาเบิกไม่สมบูรณ์ 
ตามรายการที่ขอเบิก และไม่เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
ฝึกอบรม จัดงานและการจัดประชุมระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2555 

3 2 6 

3 การเบิกค่าตอบแทน 
       การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการและในวันหยุดราชการไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

2 2 4 
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ที ่ โอกาส/ความเสีย่ง ระดบัความ 
จ าเปน็ของการ 

เฝาูระวงั 
3      2      1 

ระดบัความ 
รนุแรงของ 
ผลกระทบ 

3     2     1 

ค่าความเสีย่งรวม  
=  

จ าเปน็ X รนุแรง 

4 การใช้รถราชการ 
- ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 
2523 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
- การใช้ เก็บรักษา ซ่อมบ ารุง รถส่วนกลาง ไม่
เป็นไปตามระเบียบส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บ
รักษา การซ่อมบ ารุงรถส่วนกลาง พ.ศ. 2545 
- ใช้รถราชการในการท าธุระส่วนตัว 

2 2 4 

 

การพิจารณาระดับความจ าเป็นของการเฝูาระวัง /ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  ตามข้อ 3.1  และข้อ 
3.2  ดังตารางที่  3.1  ถึงตารางที่  3.2  
 

ตารางที ่3.1  ระดับความจ าเป็นของการเฝูาระวัง  
 

ที ่ โอกาส/ความเสีย่ง กิจกรรมหรือ
ขั้นตอนหลกั 

MUST 
3       2 

กิจกรรมหรือ
ขั้นตอนรอง 
SHOULD 

1 
1 การจัดหาพัสดุ 

- การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปอย่างโปร่งใสและประหยัดงบประมาณ 
- ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการให้ประโยชน์แก่ฝุายใดอย่างไม่เป็นธรรมในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

3  

2 การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา 
        การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา น า
เอกสารมาเบิกไม่สมบูรณ์ ตามรายการที่ขอเบิก และไม่เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม จัดงาน
และการจัดประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2555 

3  

3 การเบิกค่าตอบแทน 
       การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและใน
วันหยุดราชการไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

2  

4 การใช้รถราชการ 
- ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
- การใช้ เก็บรักษา ซ่อมบ ารุง รถส่วนกลาง ไม่เป็นไปตามระเบียบ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บ
รักษา การซ่อมบ ารุงรถส่วนกลาง พ.ศ. 2545 
- ใช้รถราชการในการท าธุระส่วนตัว 

2  
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ตารางที ่3.2   ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard  
 

โอกาส/ความเสยีง 1 2 3 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตรภาคีเครือข่าย  2  
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial   2  
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเปูาหมาย Customer/User  1   
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process  1   
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth  1   

 
ขั้นตอนที ่4 ประเมนิการควบคุมความเสีย่ง  (Risk-Control Matrix Assessment)  
น าค่าความเสี่ยงรวมจาก ตารางที่ 3  มาท าการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดหาพัสดุ  การ

จัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา  การเบิกค่าตอบแทน และ การใช้รถราชการ ว่ามีระดับการ
ควบคุมความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานอยู่ในระดับใด  เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ  ได้แก่ คุณภาพการจัดการ 
สอดส่อง และเฝูาระวังในงานปกติ ก าหนดเกณฑ์คุณภาพการจัดการ แบ่งออกเป็น  3 ระดับ ดังนี้ 
 

ด ี       จัดการได้ทันที ทุกครั้งไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน  
          ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
พอใช ้  จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้      
          มีความเข้าใจ 
อ่อน    จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดรายจ่าย มีผลกระทบถึง ผู้ใช้บริการ/ ผู้รับมอบผลงาน  
          และยอมรับไม่ได้ไม่มีความเข้าใจ 
 

 ตารางที ่ 4   ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

โอกาส /ความเสีย่ง  คุณภาพ
การ  

จดัการ 

ค่าประเมินการควบคมุความเสีย่ง 
 

ค่าความเสีย่ง  
ระดบัต่ า 

ค่าความเสีย่ง  
ระดบักลาง 

ค่าความเสีย่ง  
ระดบัสูง 

1. การจัดหาพัสดุ 
- การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปอย่างโปร่งใสและประหยัด
งบประมาณ 
- ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการให้ประโยชน์แก่ฝุายใดอย่าง
ไม่เป็นธรรมในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ดี ต่ า   

2. การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม
และสัมมนา 
        การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม 
และสัมมนา น าเอกสารมาเบิกไม่สมบูรณ์ ตามรายการ
ที่ขอเบิก และไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม จัดงานและการจัด
ประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2555 

ดี ต่ า   
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โอกาส /ความเสีย่ง  คุณภาพ
การ  

จดัการ 

ค่าประเมินการควบคมุความเสีย่ง 
 

ค่าความเสีย่ง  
ระดบัต่ า 

ค่าความเสีย่ง  
ระดบักลาง 

ค่าความเสีย่ง  
ระดบัสูง 

3. การเบิกค่าตอบแทน 
       การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและในวันหยุดราชการไม่เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ดี ต่ า   

4. การใช้รถราชการ 
- ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม 
- การใช้ เก็บรักษา ซ่อมบ ารุง รถส่วนกลาง ไม่เป็นไป
ตามระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุงรถ
ส่วนกลาง พ.ศ. 2545 
- ใช้รถราชการในการท าธุระส่วนตัว 

ดี ต่ า   

 
ขั้นตอนที ่5  แผนบรหิารความเสีย่ง  
น าผลการประเมินการควบคุมความเสี่ยง  ในตารางที่  4  มาจัดท าแผนบรหิารความเสีย่งในเชงิเฝาูระวงั 

เนื่องจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดหาพัสดุ  การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม
และสัมมนา  การเบิกค่าตอบแทน และ การใช้รถราชการ ของโรงพยาบาลแม่ออน  มีคุณภาพการจัดการที่ดี และ 
พบค่าความเสี่ยงในระดับต่ า จึงน าทั้ง 4 ประเด็น มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝูาระวัง ดังนี้   

 

ตารางที ่5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
ที ่ รปูแบบ พฤตกิารณ์ความเสีย่ง มาตรการปูองกนัความเสีย่ง 
1 การจัดหาพัสดุ 

- การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปอย่าง
โปร่งใสและประหยัดงบประมาณ 
- ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการให้
ประโยชน์แก่ฝุายใดอย่างไม่เป็น
ธรรมในการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. มีการก าหนดรูปแบบ ขั้นตอน ระยะเวลาการด าเนินงานที่ชัดเจน 
และมีแบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานและบุคคลภายนอก 
2. ก าหนดระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็ง โดยเน้นการสร้างความโปร่งใส 
ที่ให้บุคลากรมีส่วนร่วม  
3. การสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากร
ในเรื่อง กฎ ระเบียบ และโทษจากการทุจริตทั้งวินัย ทางอาญา และทาง
ละเมิด 
4. ส่งเจ้าหน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ
ระเบียบและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมทั้งปลูกจิตส านึกให้กับบุคลากรที่
รบัผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและที่เก่ียวข้อง 
5. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
6. บังคับบัญชา ก ากับดูแล ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด 
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ที ่ รปูแบบ พฤตกิารณ์ความเสีย่ง มาตรการปูองกนัความเสีย่ง 
2 การจดัท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 

ประชุมและสัมมนา 
        การจัดท าโครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา น า
เอกสารมาเบิกไม่สมบูรณ์ ตามรายการที่
ขอเบิก และไม่เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดฝึกอบรม จัดงานและการจัดประชุม
ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2555 

1. การจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา ต้องมี
เปูาหมาย รายละเอียดชัดเจน สอดคล้องกับแผนงาน นโยบาย 
2. การเบิกจ่ายเป็นไปตามผลการด าเนินงานจริง ทั้งด้านกิจกรรม 
ระยะเวลา จ านวนคน สอดคล้องเป็นไปตามระเบียบ 
3. ประชุมชี้แจง กฎ ระเบียบเกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
4. กรณีไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางหรือระเบียบที่ก าหนด ท า
ให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ จะต้องถูกด าเนินการทางวินัย 

3 การเบิกค่าตอบแทน 
       การเบิกคา่ตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและใน
วันหยุดราชการไม่เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

มีการชี้แจงในที่ประชุมเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกับหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวหรือ
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน  เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่ม
พิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ให้เจ้าหน้าที่
รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

4 การใช้รถราชการ 
- ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม 
- การใช้ เก็บรักษา ซ่อมบ ารุง รถ
ส่วนกลาง ไม่เป็นไปตามระเบียบ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา 
การซ่อมบ ารุงส่วนกลาง พ.ศ. 2545 
- ใช้รถราชการในการท าธุระส่วนตัว 

1. หัวหน้าฝุายบริหารตรวจสอบใบขออนุญาตใช้รถยนต์ทุกวัน 
หากมีกรณีใช้รถไม่ถูกต้อง ให้รายงานผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ทันที 
2. แจ้งแนวทางเก่ียวกับการใช้รถราชการให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เพ่ือน าไปแจ้งเจ้าหน้าที่ในฝุาย
รับทราบ ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
3. จัดท าคู่มือการใช้รถราชการ การบ ารุง รักษารถยนต์ เพื่อ
ปูองกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน 
4. กรณีมีการขอใช้รถฉุกเฉิน เร่งด่วน ให้ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ 
รายงานผลการใช้รถราชการทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการใช้รถยนต์ 

 
 ขั้นตอนที ่6  การจดัท ารายงานผลการเฝาูระวงั 
 การจัดท ารายงานผลการเฝูาระวังความเสี่ยงด้านการจัดหาพัสดุ  การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุมและสัมมนา  การเบิกค่าตอบแทน และ การใช้รถราชการ ของโรงพยาบาลแม่ออน  โดยการแยกสถานการณ์
เฝูาระวังความเสี่ยงออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง ตามนิยามดังนี้  
 

สถานะตามส ี นยิาม 
สถานะสเีขยีว ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพ่ิม 
สถานะสเีหลอืง เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / 

กิจกรรมที่เตรียมไว้แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < 3 
สถานะสแีดง เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มขึ้น    

แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง >3 
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 ตารางที ่6  ตารางจดัท ารายงานผลการเฝูาระวังความเสีย่ง 
 

มาตรการปูองกนัความเสีย่ง โอกาส/ความเสีย่ง สถานะความเสีย่ง 

เขยีว เหลือง แดง 

การจัดหาพัสดุ 
1. มีการก าหนดรูปแบบ ขั้นตอน ระยะเวลาการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน และมีแบบฟอร์มการจัดซื้อ  
จัดจ้างที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานและบุคคลภายนอก 
2. ก าหนดระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็ง โดยเน้น
การสร้างความโปร่งใส ที่ให้บุคลากรมีส่วนร่วม  
3. การสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างความ
ตระหนักให้แก่บุคลากรในเรื่อง กฎ ระเบียบ และ
โทษจากการทุจริตทั้งวินัย ทางอาญา และทาง
ละเมิด 
4. ส่งเจ้าหน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อบรมให้
ความรู้ ความเข้าใจระเบียบและแนวปฏิบัติที่
ถูกต้อง รวมทั้งปลูกจิตส านึกให้กับบุคลากรที่
รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและที่เก่ียวข้อง 
5. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ.2540 
6. บังคับบัญชา ก ากับดูแล ควบคุม และติดตาม
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด 

มีการใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการ 
ให้ประโยชน์แก่ฝุายใดอย่างไม่เป็น
ธรรมในการจัดซื้อจัดจ้าง 

/ 
  

การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม 
และสัมมนา 
1. การจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน 
ประชุมสัมมนา ต้องมีเปูาหมาย รายละเอียดชัดเจน 
สอดคล้องกับแผนงาน นโยบาย 
2. การเบิกจ่ายเป็นไปตามผลการด าเนินงานจริง 
ทั้งด้านกิจกรรม ระยะเวลา จ านวนคน สอดคล้อง
เป็นไปตามระเบียบ 
3. ประชุมชี้แจง กฎ ระเบียบเกี่ยวกับการจัดท า
แผนงาน/โครงการ รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณ 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 
4. กรณีไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางหรือ
ระเบียบที่ก าหนด ท าให้เกิดความเสียหายแก่
ราชการ จะต้องถูกด าเนินการทางวินัย 

การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษา    
ดูงาน ประชุม และสัมมนา น าเอกสาร
มาเบิกไม่สมบูรณ์ ตามรายการที่ขอ
เบิก และไม่เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยค่าใช้จ่าย  
ในการจัดฝึกอบรม จัดงาน และการ 
จัดประชุมระว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2555 

/ 
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มาตรการปูองกนัความเสีย่ง โอกาส/ความเสีย่ง สถานะความเสีย่ง 

เขยีว เหลือง แดง 

การเบิกค่าตอบแทน 
           มีการชี้แจงในที่ประชุมเก่ียวกับระเบียบ   
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานกับหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนไม่ท าเวชปฏิบัติ
ส่วนตัวหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน  เบี้ย
เลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพ่ิมพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ
และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและใน
วันหยุดราชการ ไม่เป็นไปตามระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง 

/ 
  

การใช้รถยนต์ราชการ 
1. หัวหน้าฝุายบริหารตรวจสอบใบขออนุญาตใช้
รถยนต์ทุกวัน หากมีกรณีใช้รถไม่ถูกต้อง ให้
รายงานผู้อ านวยการโรงพยาบาลทันที 
2. แจ้งแนวทางเกี่ยวกับการใช้รถราชการให้ที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เพื่อ
น าไปแจ้งเจ้าหน้าที่ในฝุายรับทราบ ถือปฏิบัติโดย
ทั่วกัน 
3. จัดท าคู่มือการใช้รถราชการ การบ ารุง รักษา
รถยนต์ เพ่ือปูองกันความเสี่ยงเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. กรณีมีการขอใช้รถฉุกเฉิน เร่งด่วน ให้ผู้ขอ
อนุญาตใช้รถยนต์ รายงานผลการใช้รถราชการ
ทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการใช้รถยนต์ 

1. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม 
2. ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบ ารุง รถ
ส่วนกลาง ไม่เป็นไปตามระเบียบ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา 
การซ่อมบ ารุงส่วนกลาง พ.ศ. 2545 
3. ใช้รถราชการในการท าธุระส่วนตัว 

/ 
  

 
 ขั้นตอนที ่7  การจดัท าระบบการบรหิารความเสีย่ง 

จากรายงานผลการเฝูาระวังความเสี่ยง (ตารางที่ 6) ที่วิเคราะห์ได้นั้น โรงพยาบาลแม่ออน มีสถานะ     
ความเสี่ยงเป็น สีเขียว กล่าวคือ สามารถยอมรับได้และยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพ่ิม  แต่อย่างไรก็ตามควรที่จะมีการ  
เฝาูระวงัอยา่งต่อเนื่อง จึงก าหนดมาตรการก ากับ ติดตาม เพ่ิมเติม  ดังตารางที่ 7 
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ตารางที ่7  ตารางจัดท าระบบความเสี่ยง 
 

ความเสีย่ง 
(สถานะสเีขยีว) 

มาตรการเฝาูระวงัตอ่เนือ่ง 

การจัดหาพัสดุ 
    มีการใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการให้
ประโยชน์แก่ฝุายใดอย่างไม่เป็นธรรมในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1. จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีทุกปี 
2. มีการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์และที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 
3. ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
4. มีบันทึกเสนอความต้องการวัสดุ ครุภัณฑ์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง  
5. มีทีมตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบปีละ 1 ครั้ง 
6. มีมาตรการการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง  
7. มีแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
8. เปิดเผยและเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนทราบโดยลง
ประกาศบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
9. เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงาน 

การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม และสัมมนา   
    การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม และสัมมนา  น าเอกสารมาเบิกไม่
สมบูรณ์ ตามรายการที่ขอเบิก และไม่
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม จัดงาน 
และการจัดประชุมระว่างประเทศ (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2555 

      มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
รวมถึงการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ตามแบบฟอร์ม
สรุปโครงการประจ าปีที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

การเบิกค่าตอบแทน 
      การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ  
ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท   
ให้ถูกต้องตามระเบียบ  
- ชี้แจงในที่ประชุมเก่ียวกับระเบียบการเบิกค่าตอบแทน เพ่ือปูองกัน
ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

การใช้รถยนต์ราชการ 
1. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบ ารุง รถส่วนกลาง ไม่
เป็นไปตามระเบียบส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การ
เก็บรักษา การซ่อมบ ารุงส่วนกลาง พ.ศ. 
2545 
3. ใช้รถราชการในการท าธุระส่วนตัว 

1. ผู้ควบคุมการใช้รถราชการ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้รถยนต์
ตามแผนการขอใช้รถให้เป็นไปตามระเบียบทุกวัน 
2. แจ้งระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถราชการและแนวทาง การใช้รถ
ราชการให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติเพ่ือปูองกันการ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 



 

-13- 
 

 ขั้นตอนที ่8  การจดัท ารายงานการบรหิารความเสีย่ง 
 จากข้ันตอนที่ 7 ตารางจัดท าระบบความเสี่ยงของโรงพยาบาลแม่ออน มีสถานะความเสี่ยงเป็น สีเขียว 
กล่าวคือ สามารถยอมรับได้และยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพ่ิม  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม ประเมินผล (สี) 
สถานะความเสี่ยง  
 สเีขยีว  หมายถึง  ความเสี่ยงระดับต่ า 
 สเีหลือง  หมายถึง  ความเสี่ยงระดับปานกลาง 
 สแีดง  หมายถึง  ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
 
 ตารางที ่8  ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 
 

ที ่ สรปุสถานะความเสีย่ง 

เขยีว เหลือง แดง 

1 /   

2 /   

3 /   

4 /   

 
 ขั้นตอนที ่9  การรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนบรหิารความเสีย่ง 
           โรงพยาบาลแม่ออน มีกลไกการก ากับติดตามการวางระบบในการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน คือ มีการ
ก ากับติดตามอย่างต่อเนื่องเก่ียวกับประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และมีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ปีละ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน  และ ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน ตามแบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง  ตารางที่ 9  และ ตารางที่ 10 
 ตารางที ่9  แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง   
 
แบบรายงานสถานะแผนบรหิารความเสีย่ง ณ วันที ่ .........................................................................................  
หนว่ยงานที่ประเมนิ ............................................................................................................................. ............. 
 
ชื่อแผนบรหิารความเสีย่ง  
โอกาส/ความเสีย่ง  
สถานะของการด าเนนิการ 
จดัการความเสีย่ง 

 

ผลการด าเนนิงาน  
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 ตารางที ่10  ตารางเสนอขอปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยง ระหว่างปี  (ทดแทนแผนเดิม) 
 
 
หนว่ยงานที่เสนอขอ ............................................................................................................................. .................... 
วนัที่เสนอขอ ................................................................................................ ........................................................... 
 
ชื่อแผนบรหิารความเสีย่งเดมิ  
ชื่อแผนบรหิารความเสีย่งใหม่  
ผูร้บัผดิชอบหลัก  
ผูร้บัผดิชอบรองทีเ่กีย่วข้อง  
เหตผุลในการเปลีย่นแปลง 1. 

2. 
3. 
 

ประเด็นความเสีย่งหลัก เดิม ใหม ่
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โรงพยาบาลแม่ออน 
www.maeonhospital.go.th 
maeonhos@hotmail.com 
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