
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
โรงพยาบาลอู่ทอง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 

ค าน า 
 

  โรงพยาบาลอู่ทอง ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตาม
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)เพ่ือ
ก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการ
แก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังน าความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มาก าหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
โรงพยาบาลอู่ทอง   
 
 

 
 

โรงพยาบาลอู่ทอง  
                 กุมภาพันธ์ 2565 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
สารบัญ 

 
หน้า 

ค าน า 
สารบัญ 
บทที่ 1   บทน า 
 1. หลักการและเหตุผล                                                                           4                
 2. วัตถุประสงค์                                                                                    6 
  
บทที่ 2   การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for           7  
Conflict of Interest)   

  2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for           9  
  Conflict of Interest) โรงพยาบาลอู่ทอง 
  

บทที่ 3   แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน                   16 
   
 
  



4 
 

บทที่ 1 
บทน า 

 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 
  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง 
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ
ส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่
สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่า
อ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจน ถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท า
ความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูก
กล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหาร
ภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการ
ขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย   
  โรงพยาบาลอู่ทอง  ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
   ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่
รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้อง
หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้น
ขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสี ย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การ
กระท าแบบนี้เป็นการกระท าท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําให้
เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
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และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริตกล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์
หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาส
ก่อให้เกิดหรือนําไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
  ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อ 
กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย 
เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ  
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร  
  2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ  
  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ 
หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่
สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การ
ควบคุม และการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว  
  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา  การร่าง
สัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน  
  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
  1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และ
การเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง 
การควบคุม ก ากับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 
  2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น   
 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ  
มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลอู่ทอง การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ โรงพยาบาลอู่ทอง ทราบถึงความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท าให้   
  1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 
  2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมี
จริยธรรม 
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  3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ
การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  
   พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการ
ทุจริต และเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด 
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
  ๒. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
  ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
  ๔. เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และประชาชน 
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บทที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ 
ความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับความ
เสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่  
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง 
ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินที่
ชัดเจนได้ 

 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร) 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

ระดับ ความรุนแรง ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ 

ลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรอย่างกว้างขวาง 

4 สูง มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมาก 
ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง 
มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กร 

3 ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก 
มีบรรยากาศการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม 

2 น้อย มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร 
ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 

1 น้อยมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย 
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน 
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  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา 
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
   
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
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 ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณา 
จัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น 
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

  
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ 
จัดแบ่ง ดังนี้ 
ตารางระดับสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสี) 

ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน เขตสี มาตรการควบคุม 

ระดับความเสี่ยงสูงมาก 15-15 แดง ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงหรือ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยการหยุด
ยกเลิก เปลี่ยนแปลงกิจกรรม 

ระดับความเสี่ยงสูง 9-14 ส้ม ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ 

ระดับความเสี่ยงปานกลาง 4-8 เหลือง ยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการ
ควบคุม 

ระดับความเสี่ยงต่ า 1-3 เขียว ยอมรับความเสี่ยง 

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสี มีรายละเอียดดังนี้ 

 สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ า 
 สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง
การปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมได้  
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 สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน
ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
 สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่
รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือย่างสม่ าเสมอ 

  โรงพยาบาลอู่ทอง จึงได้น าความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดย
การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ตามประเด็นดังนี้ 

ตารางการวิเคราห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

  

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 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 
 
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
โรงพยาบาลอู่ทอง    
 โรงพยาบาลอู่ทอง มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ดังนี้ 
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง  
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการ  
เอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค  
 - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อ่ืน   
ที่เก่ียวข้อง 

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
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 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - การรับเงิน – จ่ายเงินงบประมาณ 
 - การใช้รถราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
 - การเอ้ือประโยชน์ระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารใช้ความสนิทส่วนตัวในการรับเอกสารหรือโครงการ
หลังจากระยะเวลาที่ก าหนด ส่งผลท าให้การด าเนินการในขั้นตอนต่อไปล่าช้า 
 - ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการจัดหาตัวผู้ค้ า/ผู้รับจ้าง ก่อนส่งเรื่องให้พัสดุจัดท าเอกสารเบิกจ่าย 
 - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของบุคคลที่รู้จัก/หรือได้รับค าสั่งของผู้บังคับบัญชาก่อน 
 - โอนเงินให้บุคคลที่ต้องการใช้เงินด่วน โดยที่เอกสารหลักฐานยังไม่ถูกต้อง หรือมีผู้อนุมัติยังไม่ครบ 
 - การด าเนินการตามระเบียบกฎหมายในเรื่องต่างๆ ที่ข้าราชการและลูกจ้างกระท าไม่ถูกต้อง เช่น การ
ด าเนินการทางวินัย จะปรากฏทั้งในรูปคณะกรรมการหรือตรวจสอบในกลุ่มงานวินัย ซึ่งจะมีการร้องขอ กดดัน
หรือไม่ผ่านการพิจารณา จึงท าให้การตรวจสอบ/การสอบสวนไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่วางไว้ 
 - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบ   
 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 

- สูญเสียงบประมาณ 
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 
- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานเสียหาย ไม่เป็นที่น่าเชื่อถือของข้าราชการครู หน่วยงานต่างๆและประชาชน
ทั่วไป 
- การปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต อาจได้รับการลงโทษทางวินัย ถ้าพฤติกรรม
ดังกล่าวมีมูลความจริง 

 4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของโรงพยาบาลอู่ทอง  รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ  
เช่น 
  - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงพยาบาลอู่ทอง ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
  - เผยแพร่ค่านิยมและสร้างจิตส านึกท่ีสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลอู่ทองเป็นประจ า 
  - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่   
  - ชื่นชม ยกย่อง ประกาศเกียรติคุณให้แก้เจ้าหน้าที่ ที่มีการปฏิบัติงานดีเด่น 
  - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา เป็นแบบอย่างที่ดี 
  (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
  - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
  - การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
  - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล     และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาล
อู่ทองอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
  - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ตารางการวิเคราห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

1. การจัดซื้อจัดจ้าง และการ 
จัดหาพัสดุ 

1. มีระเบียบ กฎหมายเกี่ยวข้องค่อนข้างมาก 
และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด 
2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอน 
โดยอาจมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวท าให้เกิด
ความผิดพลาดได ้
3. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอ
หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย 
4. ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้วยความประมาท
เลินเล่อ 
5. ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริต ประพฤติมิชอบ 

4 4 16 

2. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
(การเบิกค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
การเดินทางไปราชการ หรือ
การประชุม อบรม สัมมนา) 

1. การควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบเรื่องการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจเกิดข้อผิดพลาด ไม่
เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายก าหนด 
2. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ ระเบียบ 
ข้อกฎหมาย ไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานน้อย 
3. ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้วยความประมาท
เลินเล่อ 
4. ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริต ประพฤติมิชอบ 

2 3 6 

3. การน าทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว (รถยนต์ของทาง
ราชการ วัสดุส านักงาน) 

1. ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ 
พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ขาดการควบคุม การก ากับติดตามหรือ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

2 2 4 
 

4. การปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ 

1. การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อผลประโยชน์แก่
ตนเองหรือบุคคลอ่ืน 
2. การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการ 

2 3 6 

5. การบริหารงานบุคคล การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่
ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้า 
ท างาน 

2 2 4 

6. การรับของขวัญ เจ้าหน้าที่ใช้หน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลือ 2 2 4 
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ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ผู้รับบริการให้มีการด าเนินการนั้น ๆ ได้สะดวก 
7.การลงเวลาเข้า-ออกเวลา
การปฏิบัติราชการ 

การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง 2 2 4 

8.การจัดประชุม อบรม 
สัมมนา 

เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์มาใช้ในการจัด
กิจกรรมเองโดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ 

2 2 4 

 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
  

5   (3)  (1) 

 5  10 15 20 
25 

(1) และ 
(2) 

 

 4  4 8 12 
16 

(3) และ 
(4) 

20 

 3  3 6 9 12 15 

 2  2 4 6 8 10 

 1  1  2  3  4  5 
 
 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้ 
 
การจัดล าดับความเสี่ยง 
 โรงพยาบาลอู่ทอง ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์      ทับซ้อน 
ได้ดังนี ้

ประเด็นความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
1. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ล าดับ 1 (ระดับความเสี่ยงสูงมาก = 16) 
2. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการ ล าดับ 2 (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = 6) 

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
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ประเด็นความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
อบรม ประชุม สัมมนา 
3. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที ่

 

4. การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว 

ล าดับ 4 (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = 4) 

5. การบริหารงานบุคคล ล าดับ 4 (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = 4) 
6. การรับของขวัญ ล าดับ 4 (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = 4) 
7.การลงเวลาเข้า-ออกเวลาการปฏิบัติราชการ ล าดับ 4 (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = 4) 
8.การจัดประชุม อบรม สัมมนา ล าดับ 4 (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = 4) 

 
สรุปภาพรวมผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดล าดับความส าคัญของความ
เสี่ยงอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมากและระดับความเสี่ยงปานกลาง และจะต้องด าเนินการแก้ไขหรือมีมาตรการ 
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 1. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก จากการวิเคราะห์พบว่า มี
ระเบียบ กฎหมายเก่ียวข้องค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลาย
ขั้นตอน บางกระบวนงานมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวอาจท าให้เกิดความผิดพลาดได้ ประกอบกับผู้ปฏิบัติงานขาด
ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับระเบียบหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง หรือปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ 
 2. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง จากการวิเคราะห์พบว่า การ
ควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจเกิดข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย
ที่ก าหนด และผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย ไม่เพียงพอ หรือมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานน้อย หรือปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ 
 3. การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง จาก
การวิเคราะห์พบว่า ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขาดการควบคุมก ากับ
ติดตามหรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
 4. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ การปฏิบัติหน้าที่โดยเอ้ือ
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนก่อให้เกิดความเสียหายของทางราชการ 
 5. การบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง จากการวิเคราะห์พบว่า การรับบุคคล
ที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าท างาน 
 6. การรับของขวัญ เจ้าหน้าที่ใช้หน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลือผู้รับบริการให้มีการด าเนินการนั้น ๆ 
ได้สะดวก หรือการรับของขวัญส าหรับผู้บริหาร 
 7.การลงเวลาเข้า-ออกเวลาการปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง จากการ
วิเคราะห์พบว่า การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริงเนื่องจากมาปฏิบัติงานล่าช้า หรือออกไปปฏิบัติงานโดยไม่
แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
                     8.การจัดประชุม อบรม สัมมนา อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง จากการวิเคราะห์พบว่า 
เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์มาใช้ในการจัดกิจกรรมเองโดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ 
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มาตรการจัดการความเสี่ยงในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ดังนี้ 
  1. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ 
  1) จัดท าแผนการฝึกอบรมและจัดส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาความรู้ แก่บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบ ข้อกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  2) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีการตรวจสอบภายในข้างหน่วยงาน 
  3) หากพบว่ามีการกระท าผิดจะต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด 
  4) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย โดยการฝึกอบรม การมอบนโยบายของผู้บริหาร และการเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสร้างจิตส านึกสุจริต 
 2. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
  1) สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  2) สร้างองค์ความรู้  รวบรวมและสรุประเบียบ ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง เผยแพร่ให้
ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน 
  3) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  4) ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
  3. การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
 1) สร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 2) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายโดยเคร่งครัด 
 3) ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

  4. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
 1) เผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอ่ืน 
 2) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3) หากพบว่ามีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ต้องมีการด าเนินการทาง
วินัยและคดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นในทันที 
 5. การบริหารงานบุคคล  
 1) มีการประกาศรับสมัคร และมีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายและติดประกาศ 
     2) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการคัดเลือก และด าเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้
 6. การรับของขวัญ  
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   1). ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับ
ของขวัญสินน้ าใจ อย่างเคร่งครัด 

   2). ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลอู่ทอง 
   3.) มีการจัดท าประกาศเก่ียวกับมาตรการรับของขวัญ 

 7.การลงเวลาเข้า-ออกเวลาการปฏิบัติราชการ  
  1). ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือกับบุคลากรทุกคน 
  2). กรณีไปนอกสถานที่ มีแบบขออนุญาตออกนอกสถานที่ 
                     8.การจัดประชุม อบรม สัมมนา  
 1) สร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตาม
ระเบียบพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

การก ากับติดตาม 
 1. ให้หัวหน้าหน่วยงานก าชับบุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในหน่วยงานอย่างเคร่งครัด 
 2. ให้หัวหน้าหน่วยงาน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน ทุก 
ๆ 1 เดือน กรณีเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในหน่วยงาน ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที 
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แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางจัดการความเสี่ยง 

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ 
อย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
จัดท ารายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและ 
เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความ 
ไม่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
การจัดซื้อ 
จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 
 
 

2. การเบิกจ่ายงบประมาณ  1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบ
การเบิกจ่ายการเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามประกาศ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
และการประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด 
 

3. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวก
พ้อง 

1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร  ปฏิบัติตามนโยบาย
เกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้
ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อ
ร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการ 
ประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ยึดถือปฏิบัติ 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด่าเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติ 
มิชอบ ให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและ
มาตรการในด่าเนินการสร้างจิตส านึกให้ข้าราชการรังเกียจ 
การทุจริตทุกรูปแบบ 
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ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางจัดการความเสี่ยง 

4. การปฏิบัติงานตามขั้นตอน
และระเบียบของเจ้าหน้าที่  

1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตของโรงพยาบาลอู่ทองอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญสินน้ าใจ อย่างเคร่งครัด 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลอู่ทอง 
4. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละกลลุ่มงาน 
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      สามัคคี มีน้ าใจ รับผิดชอบ 

        0- 3555-1432 

    โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
      

http://www.uthonghospital.com/ 

      

 

 


