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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

๑. หลักการและเหตุผล  
การแสวงหา ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อํานาจใน 

ตําแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทําให้เกิด
การละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวมและทําให้ผล
ประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจ
อยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ 
ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทํา
ความผิดยังพบผู้กระทําความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจํานวนมากจนนํา 
ไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทาง อาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหาร
ภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโรงพยาบาลวังเหนือ ดําเนินการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  การวิเคราะห์ ความเสี่ยง 
หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการ  
ปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําให้ เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ด้านดังนี้  
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึงความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุ 

เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผล
ต่อกลยุทธ์ ที่กําหนดไว้และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่าง
นโยบายเป้าหมายกล ยุทธ์โครงสร้างองค์กรภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผล
กระทบต่อวัตถุประสงค์หรือ เป้าหมายขององค์กร  

๒. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายใน
ขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพประสิทธิผลใน การดําเนินโครงการ  

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณและการเงินเช่นการบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมทําให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อ
สถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การเช่นการประมาณการงบประมาณไม่
เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดําเนินการเป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การ
วางแผนการควบคุมและการจัดทํารายงาน เพ่ือนํามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว  

๔ . ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) 
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่
ชัดเจนความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมถึงการทํา        
นิติกรรมสัญญาการร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดําเนินงาน 
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สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัยคือ  
๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากร

และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
บ่อยครั้ง การควบคุมกํากับดูแลไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน
เป็นต้น  

๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทาง 
เทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้น  

ผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็น
นักการเมืองข้าราชการพนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอํานาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่          
ในตําแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระทํานั้นอาจจะ
เกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน
หรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึง ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อาทิการแต่งตั้งพรรค
พวกเข้าไปดํารงตําแหน่งในองค์กรต่างๆทั้งในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจํากัดหรือการที่บุคคล
ผู้มีอํานาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้อง หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์
จากทางราชการโดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตน
เป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติการกระทําแบบนี้ เป็นการกระทําที่ผิดทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมายถึง กระบวนการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของ
โอกาสที่จะทําให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการ
ทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมมากเท่าใดกย็ิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนําไปสู่การทุจริตมากเท่านั้นปัจจัยเสี่ยงอาจเป็นเหตุ ทําให้ 

๑. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ 
รับผิดชอบไม่เพียงพอ  

๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมี 
จริยธรรม  

๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
๒. วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด 
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

๒. เพื่อแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้ าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการ

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตําแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้  

๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้ รับบริการผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและประชาชน 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
1.การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ 
และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องพิจารณาจัดระดับความสำคัญจากโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับ
ได้ (Risk Appetite Boundary) 
 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสขึ้นยาก 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน 
(บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

 
  ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง 
โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (Higt Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

 
  



  
 
 

4 
 
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัด
ระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น 
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) 
  
 
 
 
 
ซึ่งจัดแบ่ง เป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrants) ใช้เกณฑ์
ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 
ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับ 

ความเสี่ยง 
มาตรการกำหนด เกณฑ์แสดงสี 

สัญลักษณ์ 
ต่ำ (Low) 1-3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง        สีเขียว 

 
ปานกลาง (Medium) 4-8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ

ควบคุมความเสี่ยง 
       สีเหลือง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง         สีส้ม 
 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ 
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

       สีแดง 

 
ตารางระดับของความเสี่ยง (Risk map) 
 
        5 
   4 
   3 
   2 
   1 
                          
      1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 10 15 20 25 
4 8 12 16 20 
3 6 9 12 15 
2 4 6 8 10 
1 2 3 4 5 

      ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
                             (Likelihood x Impact)   
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โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  

โรงพยาบาลวังเหนือ ดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์
ทับซ้อน ดังนี้  
๑) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางท่ีจะทําประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง  
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือ มีการ

เอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค  
- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบต่อ

ผู้อื่นที่เก่ียวข้อง  
๒) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

- การรับ - จ่ายเงิน  
- การบันทึกบัญชีรับ - จ่าย / การจัดทําบัญชีทางการเงิน  
- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ  
- การกําหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การกําหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า  
- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์  
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง  
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ  
- การจัดหาพัสดุ  
- การจัดทําโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา  
- การเบิกค่าตอบแทน  
- การใช้รถราชการ  
- ฯลฯ  

๓) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม  
- สูญเสียงบประมาณ  
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อํานาจหน้าทําให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทําผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่  
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน  

๔) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
(๑) การเสริมสร้างจิตสํานึกให้บุคลากรรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น  
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงพยาบาลวังเหนือ 
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่  
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่  
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี  
(๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น  
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  
- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลวังเหนือ

อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง  
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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โดยโรงพยาบาลวังเหนือ ดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด 

ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน จํานวน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้  
๑. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ  
๒. การใช้รถราชการ  
๓. การจัดทําโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา  
๔. การเบิกค่าตอบแทน  

๓. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ลำดับ 
ความ 
เสี่ยง 

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทําแผนจัดซื้อจัดจ้างยังไม่ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแผน 
ควบคุมค่าใช้จ่ายประจําปี ใช้จริง 
เปรียบเทียบกับแผนต้องไม่เกิน 
๕% ของแผนควบคุมค่าใช้จ่าย 
(Plan fin)  
-หน่วยงานจัดทําแผนความ 
ต้องการ ไม่ใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
ทําให้ควบคุมการใช้ไม่ได้ตาม 
แผน  
-การจัดทําหลักฐานผ่านระบบ  
e-GP มีความล่าช้าไม่เป็น 
ปัจจุบัน ทําให้เสี่ยงต่อการ ผิด
ระเบียบ 

เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างมีการ 
ดําเนินการภายใต้การควบคุม 
ให้เป็นไปตามแผนและ 
ถูกต้องตามระเบียบของ ทาง
ราชการ  
- และถูกต้องตามประกาศ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธี 
ปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เก่ียวข้อง และมีความ 
โปร่งใสตรวจสอบได้ 

5 5 25 
(ระดับ 
สูงมาก) 

1 

๒. การใช้รถราชการ การขออนุญาตใช้รถไม่ได้เขียน 
เป็นลายลักษณ์อักษรทําให้การ 
ควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 
อาจรั่วไหน หรืออาจการใช้รถ  
มีออกนอกเส้นทางการวางแผนใช้ 
รถเพ่ือให้เกิดการประหยัด
เส้นทาง เดียวกันไปด้วยกัน ยังไม่
เคร่งครัด  
- การไมป่ฏิบัติตามมาตรการ 
ความปลอดภัยของพนักงาน  
ขับรถเช่น ขับความเร็วเกิน  
๘๐ กิโลเมตร/ ซ.ม. การไม่ใช้ 
ระบบGPS การไม่ใช้กล้องในรถ 
การดูแลความพร้อมไม่ดี 

เพ่ือให้การใช้รถราชการ  
มีการปฏิบัติและควบคุม  
การใช้รถที่ถูกต้อง เป็นไป 
ตามระเบียบของทางราชการ 
มีการบริหารจัดการที่มี 
ประสิทธิภาพเหมาะสม 
คุ้มค่า 

4 5 20 
(ระดับ 
สูงมาก) 

2 
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ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ลำดับ 
ความ 
เสี่ยง 

๓.การจัดทําโครงการ
ฝึกอบรมศึกษาดูงาน
ประชุมและสัมมนา 

การจัดทำโครงการฝึกอบรม
ศึกษาดูงานประชุมและ
สัมมนา ผู้จัดทำโครงการขาด
ความชำนาญในการจัดทำ
เอกสารหลักฐานเบิกจ่าย ทำ
ให้มีความล่าช้า ไม่ถูกต้อง 
ต่างๆ เช่น โครงการยังไม่ได้
รับอนุมัติแต่จะขอยืมเงิน 
หลักฐาน 

เพ่ื อ ให้ ก ารจั ดอบรม และ
ศึกษาดูงาน มีกระบวนการ
ปฏิบัติและขั้นตอนถูกต้อง
ตั้งแต่การขออนุมัติโครงการ
จนถึงเสร็จกระบวนการเบิก
จ่ายเงิน 

3 4 12 
(ระดับ 
สูงมาก) 

3 

4.การเบิกค่าตอบแทน -การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ฉ.
11 มีความเสี่ยงในการเบิก
โดยไม่ถูกต้อง เช่น ทำงานไม่
ครบ 15 วัน ตามเกณฑ์แต่
ขาดการตรวจสอบทำให้ 
-มาตรการให้หัวหน้า
ตรวจสอบ อาจไม่เคร่งครัด
จริงจัง 
-การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ปฏิบัติงานนอกเวลาและใน
วันหยุดราชการ ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
ค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวช
ปฏิบัติส่วนตัวและ/หรือ
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
เอกชน 

เ พ่ื อ ใ ห้ ก า ร เ บิ ก จ่ า ย
ค่ าตอบ แท น ถู กต้ อ งต าม
ระเบียบลดความเสี่ยงในการ
ถูกเรียกเงินคืน 
-การเบิกจ่ ายค่ าตอบแทน
ปฏิบัติงานนอกเวลาและใน
วันหยุดราชการ ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับ
ห น่ ว ย บ ริ ก า ร ใน สั ง กั ด
ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข 
ค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวช
ป ฏิ บั ติ ส่ วน ตั วแล ะ/ห รื อ
ปฏิบัติ งานในโรงพยาบาล
เอกชน ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
และเงิน เพ่ิ มพิ เศษสำหรับ
ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 

2 5 10 
(ระดับสูง) 

4 
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วิเคราะห์ความเสี่ยงเกีย่วกับผลประโยชน์ทับซ้อน(1).pdf. (29 กุมภาพันธ์ 2563) 
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คำสั่งโรงพยาบาลวังเหนือ 
       ที ่10/2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
........................................................................................ 

  เพ่ือเป็นการป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
การทุจริต และประพฤติมิชอบ สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต สร้างกลไกป้องกันการทุจริต
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลวังเหนือ จึงแต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์
ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย 

 1. นางสาวสกาวเดือน  เนตรทิพย์ นายแพทย์ชำนาญการ                     ประธานกรรมการ 
 2. นายอาคม            มีเมล ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ        รองประธานกรรมการ 
 3. นางสุปาณี            พงษ์นิกร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   กรรมการ 
 4. นางสาวทัศนีย์       ศรีใจ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   กรรมการ 
 5. นางสาวขวัญชนก   สมทศัน ์ ทันตแพทย์ชำนาญการ    กรรมการ 
 6.นางสาวอารีรัตน์     คุณยศยิ่ง เภสัชกรชำนาญการ    กรรมการ 
 7. นางศิริลักษณ์       มีเมล์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ     กรรมการ 
 8.นางณิชชา            สอาดจิตต์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   กรรมการ 
 9.นายภูมิภณัฎฐ์       รติบดี นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ   กรรมการ 
 10.นายกฤตชญา      จันทร์พุฒ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   กรรมการ 
 11.นายนพดล          สุยะ นักกายภาพบำบัดชำนาญการ   กรรมการ 
 12.นางกันเกรา        ปินตานา นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ   กรรมการ 
 
  ให้คณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้ง ร่วมกันจัดทำรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ ให้ประสบผลสำเร็จตามความประสงค์ 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
               สั่ง ณ วันที่   25  เดอืนกุมภาพันธ์ 2564 
 
      
            (นางสาวสกาวเดือน เนตรทิพย์) 
                                                             นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ 
 
 
 
 


