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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อใช้เป็นเครื่องมือกำกับพฤติกรรมของบุคลากรในสังกัด 
เพ่ือสร้างความโปร่งใน มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
ร้ายแรงแห่งการกระทำ ทั้งนี้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธกรรมดังกล่าว ให้ถือเป็นความผิดทาง
วินัย เพื่อให้การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โรงพยาบาลลอง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับ
ซ้อนของโรงพยาบาลลอง ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกันกับคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลลอง  
 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 -ไม่มี- 
 
  
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งให้พิจารณา 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่าง  ๆเพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง  
โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง 
ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงิน
ที่ชัดเจนได ้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

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

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ ความรุนแรง คำอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงและถูกดำเนินคดีอาญา 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและถูกดำเนินคดีอาญา 
3 ปานกลาง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและถูกดำเนินคดีอาญา  
2 น้อย ถูกลงโทษตามมาตรการทางปกครอง 
1 น้อยมาก ถูกลงโทษตามมาตรการทางปกครอง  

   
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก
ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact)            
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ลำดับ 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 ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

 



ในการวิเคราะห์ความเสี ่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี ่ยง (Risk Profile) ที ่ได้จากการพิจารณา 
จัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น 
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

 
 

  

 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ
จัดแบ่งดังนี้ 
ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ำ 
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการ

ควบคุมความเสี่ยง 
สีเหลือง 

ต่ำ (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว       
 
ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
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  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ 
  (Likelihood x Impact) 
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จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนข้างต้น สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของ             
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลลองได้ดังนี ้

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ลำดับ 1 (สูงมาก = 15 คะแนน) 
การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ลำดับ 2 (สูง = 10 คะแนน) 
การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ลำดับ 3 (สูง = 10 คะแนน) 
การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
(ท้ังในส่วนของผู้ขอเบิกและเจ้าหน้าที่ผู้เบิก) 

ลำดับ 4 (ปานกลาง = 8 คะแนน) 

 จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงข้างต้น สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ สูงมาก 
สูงและปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนโรงพยาบาลลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ใช้ข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - เดือน
กันยายน 2562) ไดด้ังนี้ 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด ปัจจัยความเสี่ยง 

เสี่ยงสูงมาก 
(Extreme) 

จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
โดยมีมาตรการกำจัดความเสี่ยง
ไม่ให้เกิดขึ ้นอีก ไม่ว ่าจะเป็น
ผู ้ปฏิบัติงาน ระบบตรวจสอบ   
ผู้ควบคุมกำกับ  

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 

  เสี่ยงสูง 
(High) 

จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
เพ ื ่ อลดความ เส ี ยหายและ
ป้องกันมิให้ระดับความเส ี ่ยง
เพ่ิมข้ึน 

- การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
- การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ปานกลาง 
(Medium) 

จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
เพ ื ่ อลดความ เส ี ยหายและ
ป้องกันมิให้ระดับความเส ี ่ยง
เพ่ิมข้ึน 

- การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
(ท้ังในส่วนของผู้ขอเบิกและเจ้าหน้าที่ผู้เบิก) 

      ต่ำ  (Low) - - 



 

การจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลลอง 

 จากผลการวิเคราะห์ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของ โรงพยาบาลลองในบทที ่ 4 
คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลลอง ได้พิจารณาแนวทางในการ
ควบคุมหรือลดความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในแต่ละประเด็น ดังนี้                                                                                                                 

    มาตรการป้องกันกรณกีารดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ และ
เอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง 
   1. ควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง 
การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 
   2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงาน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน หรือรายไตรมาส แล้วนำเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง  
   3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับ
การจดัซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 
   4. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ 
อย่างเคร่งครัด 
                         มาตรการป้องกันกรณีการรับสินบน หรือประโยชน์อ่ืนใด 
   1.ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องตระหนักและให้ความสำคัญ รวมทั้งกำกับ 
ตรวจสอบ ติดตาม มิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำการใดๆ ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน 
   2.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข ้าราชการ และบุคลากรโรงพยาบาลลอง ตามคู ่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลลอง 
   3.กรณขี้าราชการและบุคลากรโรงพยาบาลลองเรียกรับผลประโยชน์ และหรือรู้เห็น
การเรียกรับผลประโยชน์ของผู้หนึ่งผู้ใดในโรงพยาบาลลอง  ให้ดำเนินการประมวลจริยธรรมฯโดยต้องรายงาน
เหตุการณ์พร้อมพยานหลักฐาน(ถ้ามี) ต่อหัวหน้าส่วนราชการ และหรือคณะกรรมการจริยธรรมทันที 
   4.หากพบว่ามีการกระทำผิดต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด 

                       มาตรการป้องกันกรณีการเบิกค่าตอบแทนที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
   ๑. ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องตระหนักและให้ความสำคัญ รวมทั้งกำกับ 
ตรวจสอบ ติดตาม มิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำการใดๆในการเบิกค่าตอบแทนต่างๆ ผิดให้ถูกต้องตามกฎ 
ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนถึงการรณรงค์ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ทุกท่านและเสริมสร้างความตระหนักรู้ใน
เรื่องดังกล่าวด้วย 
   2. กรณีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใดๆไม่เป็นไปตามระเบียบราชการ อันเป็นเหตุให้ทางราชการ
ได้รับความเสียหาย ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และกฎหมาย         
ทีเ่กี่ยวข้องโดยเร็ว 
ปิดประชุม  เวลา 16.30 น. 

ผู้บันทึกการประชุม  น.ส.สุชานันท์  สุรินทร์  



ผู้ตรวจรายงานการประชุม  น.ส.จารุณี  จันทร์เดือน 

 


