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สวนที่ 1 
บทนํา 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

  การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหา 
ประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ีไปแทรกแซง การใช
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาท่ีของรัฐ จนทําใหเกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีสาธารณะ 
ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของสวนรวม และทํา
ใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชนท่ีสูญเสียไปอาจอยูในรูป
ของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคาอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาส 
ในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตามทามกลางผูท่ีจงใจกระทําความผิด ยังพบผูกระทํา
ความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจํานวนมาก จนนําไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม (Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันท่ีเปนบอเกิดของปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงข้ึน และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาประเทศ อีกดวย   
  โรงพยาบาลเวียงแกน ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน
ทับซอนโดยวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนตามมาตรฐาน  COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เปนกรอบการวิเคราะหความ
เสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
  การวิเคราะหความเส่ียง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเปนระบบในการบริหารปจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทําใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน 
  ประเภทของความเสี่ยงแบงออกเปน ๔ ดานดังนี้ 
  1. ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเปาหมาย
และพันธกิจในภาพรวมท่ีเกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกท่ีสงผลตอกลยุทธท่ีกําหนดไว
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสมรวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบายเปาหมายกลยุทธโครงสราง
องคกรภาวการณแขงขันทรัพยากรและสภาพแวดลอมอันสงผลกระทบตอวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร  
  2. ความเส่ียงดานการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เก่ียวของกับประสิทธิภาพประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององคกร /กระบวนการ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีใช /บุคลากร /ความเพียงพอของขอมูลสงผลตอประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดําเนิน
โครงการ 
  3. ความเส่ียงดานการเงิน  (Financial Risk: F) เปนความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงินเชนการบริหารการเงินท่ีไมถูกตองไมเหมาะสมทําใหขาดประสิทธิภาพและไมทันตอสถานการณหรือเปน
ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการเงินขององคการเชนการประมาณการงบประมาณไมเพียงพอและไมสอดคลองกับข้ันตอน 
การดําเนินการเปนตน  เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูลการวิเคราะหการวางแผนการควบคุมและการจัดทํารายงาน                         
เพ่ือนํามาใชในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกลาว 
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4. ความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย /กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เก่ียวของกับ

การปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆโดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยงเนื่องจากความไมชัดเจนความไมทันสมัย
หรือความไมครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบขอบังคับตางๆรวมถึงการทํานิติกรรมสัญญาการรางสัญญา 
ท่ีไมครอบคลุมการดําเนินงาน 
   
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปจจัยหลัก ๒ ปจจัยคือ 
  1) ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบริหารความซ่ือสัตยจริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการ 
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผูบริหารและเจาหนาท่ีบอยครั้ง  
การควบคุมกํากับดูแลไมท่ัวถึงและการไมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงานเปนตน 
  2) ปจจัยภายนอก เชน กฎหมายระเบียบขอบงัคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
หรือสภาพการแขงขันสภาวะแวดลอมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมืองเปนตน   
   

ผลประโยชนทับซอน  หมายถึง  สภาวการณหรือขอเท็จจริงท่ีบุคคลไมวาจะเปนนักการเมืองขาราชการ
พนักงานบริษัทหรือผูบริหารซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีเจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงหนาท่ีท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู
และสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวมซ่ึงการกระทํานั้นอาจจะเกิดข้ึนอยางรูตัวหรือไมรูตัว  
ท้ังเจตนาและไมเจตนาและมีรูปแบบท่ีหลากหลายไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้นแตรวมถึง
ผลประโยชนอ่ืนๆท่ีไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ไดอาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆท้ัง
ในหนวยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจํากัดหรือการท่ีบุคคลผูมีอํานาจหนาท่ีตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทท่ี
ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบสงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ี
เท่ียงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลักผลเสียจึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติการกระทําแบบนี้เปนการกระทํา
ท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

 
การวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน  จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห 

ความเสี่ยงท่ีเปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ท่ีจะทําใหเกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ยิ่งมีสถานการณหรือ
สภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม มากเทาใด ก็ยิ่งมีโอกาสกอใหเกิดหรือ
นําไปสูการทุจริตมากเทานั้น 
  การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในดานตางๆ  
มาดําเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของ โรงพยาบาลเวียงแกน การ
วิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนนี้จะชวยให โรงพยาบาลเวียงแกน ทราบถึงความเสี่ยงดาน
ผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนและปจจัยเสี่ยงท่ีอาจเปนเหตุ ทําให  
  1. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีของขาราชการเปนไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไมเพียงพอ 

2. การปฏิบัติหนาท่ีไปในทางท่ีทาใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
  3. การปฏิบัติหนาท่ีโดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และการ
ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล 
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พรอมกันนี้ ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการปองกัน ยับยั้งการทุจริต ปดโอกาสการทุจริต และเพ่ือกําหนด
มาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปน
ปญหาสําคัญและพบบอยอีกดวย 
 
1.2วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือสรางสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
  ๒ . เพ่ือแสดงความมุงม่ันในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
  ๓ . เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ีรัฐไมใหเกิดการแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมายใหยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมเปนแบบอยางท่ี
ดียืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตองเปนธรรมถูกกฎหมายโปรงใสและตรวจสอบได 
  ๔ . เพ่ือสรางความเชื่อม่ันศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสียและ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4 

สวนที่ 2 
การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 

 

2.1 การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบของ 
ความเสี่ยงตางๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห และจัดลําดับความเสี่ยง 
โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยง ดานผลประโยชนทับซอน ไดแก 
ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ ( Impact) และระดับความเสี่ยง ท้ังนี้ 
กําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณา ท่ีไมสามารถระบุเปนตัวเลข หรือจํานวนเงินท่ีชัดเจนได 

 
เกณฑระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเปนประจํา 
4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบอยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 
2 นอย มีโอกาสเกิดข้ึนนอยครั้ง 
1 นอยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 
เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ท่ีสงผลกระทบดานการดาเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง 
3 ปานกลาง สรางบรรยากาศในการทางานท่ีไมเหมาะสม 
2 นอย สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง 
1 นอยมาก สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

 
  ระดับของความเสี่ยง ( Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา 
จากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง ( Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) 
ของความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กําหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังนี้ 
   
ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 

ลําดับ ระดับความเส่ียง ชวงคะแนน 
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 ความเสี่ยงระดับตา (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 
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 ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง ( Risk Profile) ท่ีไดจาก การพิจารณา 
จัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง ( Likelihood) และผลกระทบ ท่ีเกิดข้ึน ( Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 
 

ระดับความเส่ียง= โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ 
(Likelihood x Impact) 

  

ซ่ึงจัดแบงเปน 4 ระดับสามารถแสดงเปน  Risk Profile แบงพ้ืนท่ีเปน 4 สวน (4 Quadrant) ใชเกณฑในการจัดแบง
ดังนี้ 
 

ระดับความเส่ียง คะแนนระดับความเส่ียง มาตรการกําหนด การแสดงสีสัญลักษณ 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซํ้า 

หรือถายโอนความเสี่ยง 
สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีสม 
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแตมีมาตรการ

ควบคุมความเสี่ยง 
สีเหลือง 

ต่ํา (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว       
 
ตารางระดับของความเส่ียง (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 

 
  โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย ( Likelihood) 
 
 
 
 

ควา

ม

รุนแ

รง

ของ

ผล

กระ

ทบ 
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2.2 การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน ( Risk Assessment for Conflict of Interest) 

โรงพยาบาลเวียงแกน  

  โรงพยาบาลเวียงแกน  กําหนดความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน จํานวน 4 ประเด็นหลัก ท่ีพบการ

กระทําผิดวินัยขาราชการพลเรือนท่ีไดจากการรองเรียน กลาวโทษ และพบเปนสาเหตุของการกระทําผิดวินัยมากท่ีสุ ด 

ประกอบดวย  

(1) การจัดหาพัสดุ  

(2) การจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา  

(3) การเบิกคาตอบแทน  

(4) การใชรถราชการ 

เม่ือพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) ของ

แตละปจจัยเสี่ยงแลว  ใหนําผลท่ีไดม าพิจารณาความสัมพันธระหว างโอกาสท่ีจะเกิดคว ามเสี่ยง  และผลกระทบของ

ความเสี่ยงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวา กอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด ในตารางความเสี่ยง ซ่ึง

จะทําใหทราบวามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดท่ีจะตองบริหารจัดการกอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 
ตารางวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
 

ประเด็นความ
เสี่ยง 

ปจจัยความเสี่ยง วัตถุประสงค 
การประเมินความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความเสี่ยง 

ลําดับ 
ความเสี่ยง 

1.การจัดหาพัสด ุ การจัดหาพัสดุไมเปนไปตาม
ระเบียบท่ีเก่ียวของ มีการ
จัดซื้อนอกแผน 

เพ่ือใหการจัดหาพัสด ุภาครัฐ
โดยการซื้อ จาง เชา 
แลกเปลี่ยน หรือโดย วิธีอ่ืนใด
ใหสอดคลองกับ ประกาศ 
ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ 
และ มติคณะรัฐมนตรีท่ี 
เก่ียวของรวมถึง ดําเนินการ
ตามเกณฑการ ประเมิน
คุณธรรมและความ โปรงใสใน
การดําเนินงาน ของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment 
: ITA)  

3 5 15 1 

2.การเบิกจาย
คาตอบแทน 

เบิกคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงาน นอกเวลา
ราชการและใน 
วันหยุดราชการ 
คาตอบแทน เจาหนาท่ีท่ี
ปฏิบัติงานใหกับหนวย
บริการในสังกัดกระทรวง 
สาธารณสุข คาตอบแทน
โดยไม ทําเวชปฏิบัติสวนตัว
และหรือ ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาล เอกชน คาเบ้ีย
เลี้ยงเหมาจาย และเงินเพ่ิม
สําหรับตําแหนงท่ี มีเหตุ
พิเศษของผูปฏิบัติงาน ดาน
การสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 
เปนเท็จ ไมเปนไปตาม
ระเบียบ ท่ีเก่ียวของ 

พ่ือใหเบิกคาตอบแทน การ
ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ
คาตอบแทน เจาหนาท่ีท่ี
ปฏิบัติงาน ใหกับหนวยบริการ 
คาตอบแทนโดยไมทําเวช 
ปฏิบัติสวนตัวและหรือ 
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 
เอกชน คาเบ้ียเลี้ยงเหมาจาย
และเงินเพ่ิมสําหรับ ตําแหนงท่ี
มีเหตุพิเศษของ ผูปฏิบัติงาน
ดานการ สาธารณสุข (พ.ต.ส.) 
เปนไปตามระเบียบท่ี 
เก่ียวของไมใหเกิดการ 
แสวงหาผลประโยชน สวนตัว
ในตําแหนงหนาท่ี อันมิควรได
โดยชอบ ตามกฎหมาย 

2 5 10 2 

3.การจัดทํา
โครงการฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 
ประชุม และ
สัมมนา 

การจัดทําโครงการฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุม และ
สัมมนา ไมเปนไปตาม
ระเบียบท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือใหการจัดท าโครงการ 
ฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม 
และสัมมนา ถูกตองไมใหเกิด
การ แสวงหาผลประโยชน 
สวนตัวในตําแหนงหนาท่ี อันมิ
ควรไดโดยชอบ ตามกฎหมาย 

1 4 4 3 
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ประเด็นความ
เสี่ยง 

ปจจัยความเสี่ยง วัตถุประสงค 
การประเมินความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความเสี่ยง 

ลําดับ 
ความเสี่ยง 

4. การใชรถ
ราชการ 

1. ใชรถราชการไมถูกตอง
ตาม ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวา ดวยรถ
ราชการ พ.ศ. 2523 และ
ฉบับแกไขเพ่ิมเติม  
2. ผูใชรถราชการละเลย 
การปฏิบัติตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 
รถราชการ พ.ศ. 2523 
และฉบับแกไขเพ่ิมเติม  
3. ใช เก็บรักษา ซอมบํารุง 
รถสวนกลางและ รถรับรอง 
ไมเปนไป ตามระเบียบ
สํานักงาน ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขวา ดวย
หลักเกณฑการใช การเก็บ 
รักษา การซอมบํารุง รถ
สวนกลางและรถรับรอง 
พ.ศ. 2526 

เพ่ือใหการใชรถราชการ 
เปนไปตามระเบียบท่ี 
เก่ียวของและปองกันการ เกิด
ผลประโยชนทับซอน 

1 3 3 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9 
 

2.3 การจัดทําแผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) 
 

5  (2) (1)   

4 
(3)     

3 (4)     

2      

1      

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย ( Likelihood) 

 
จากแผนภูมิความเสี่ยง  (Risk Map) ท่ีไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง

ดานผลประโยชนทับซอนสามารถสรุปการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงดาน
ผลประโยชนทับซอนไดดังนี้ 
 

ผลการวิเคราะหความเส่ียงและจัดลําดับความสําคัญของความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 

ผลการวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน จัดลําดับความสําคัญของความเส่ียง 
1.การจัดหาพัสด ุ ลําดับ 1 (เสี่ยงสูงมาก = 15 คะแนน) 
2.การเบิกคาตอบแทน ลําดับ 2 (เสี่ยงสูง = 10 คะแนน) 
3.การจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ลําดับ 3 (ปานกลาง = 4 คะแนน) 
4.การใชรถราชการ ลําดับ 4 (เสี่ยงต่ํา = 3 คะแนน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรุนแรงของผล 
กระทบ (Impact) 
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จากตารางวิเคราะหความเสี่ยง  สามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเปน  3 ระดับคือ เสี่ยงสูงมาก เสี่ยงสูง
และปานกลาง โดยสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน
โรงพยาบาลเวียงแกน ประจาํปงบประมาณ  2564  มีดังนี้ 
 

ระดับความเส่ียง มาตรการกําหนด ปจจัยความเส่ียง 
เ     เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง 

มีมาตรการลด และประเมินซํ้า หรือถาย
โอนความเสี่ยง 

- การจัดหาพัสดุ 
 

       เสี่ยงสูง (High) จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือใหอยูใน
ระดับท่ียอมรับได 

- การเบิกคาตอบแทน 

 ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยงแตมีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง 

- การจัดทําโครงการฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 

ต่ํา  (Low) ยอมรับความเสี่ยง - การใชรถราชการ 
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