
รายงานการประชุม 
คณะท างานวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน  

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
ณ หองประชุมโรงพยาบาลหนองขาหย่าง 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสมจิต  กรโกษา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ประธานคณะท างา 
๒. นางสาวนภาภรณ์ กวีนนท์   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  คณะท างาน 
๓. นางนลินี เถวนสาริกิจ   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  คณะท างาน 
๔. นายกฤษรานุวัฒน์ เกียรติวชิรพันธ์  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ    คณะท างาน 
๕. นางสาวกศมา เหล่าเมือง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  คณะท างาน 
๖. นางสาวยุวดี  แย้มประดิษฐ์  เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน  คณะท างาน 
๗. นายวีรพันธ์ จันทร์เนตร  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์   คณะท างาน 
๘. นายธีรพงศ์ เถวนสาริกิจ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน คณะท างาน  

 

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น. 
 

นางสมจิต กรโกษา ประธานที่ประชุม เป็นประธานในที่ประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้ 

 ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

๑.๑ ค าสั่งโรงพยาบาลหนองขาหย่าง เรื่อง แตงตั้งคณะท างานป้องกัน แก้ไขปัญหาความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซ้อน 

ประธานคณะท างาน กลาววา ตามท่ี ไดมีค าสั่งแตงตั้งคณะท างานป้องกัน แก้ไขปัญหาความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซ้อน ซึ่งมีหนาทีด่ าเนินการวิเคราะหความเสี่ยง และจัดท า
คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนด าเนินการใหเปนไปตามเกณฑหรือเงื่อนไขตาม
ประเด็นค าถาม EB๒๐ ในการตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence–Based) ของการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
  ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
        

  -ไม่มี- 
           /… ระเบียบ 



-๒- 
 

    

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
  -ไม่มี-    

           

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอในที่ประชุม 

๔.๑ ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment – ITA) กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ประธานคณะท างาน กลาววา ตามท่ีศูนยประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดก าหนดปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ 

นั้น ทั้งนี้ ขณะนี้อยรูะหวางการที่หนวยงานที่รับการประเมินจัดสงแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT จึง

เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๔.๒ ค าอธิบายแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ EB๒๐ โดยศูนยประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการด าเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประธานคณะท างาน กลาววา ตามท่ีศูนยประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดก าหนดค าอธิบายแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ EB๒๐ 
โดยศูนยประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ซึ่งมีประเด็นค าถาม คือ
หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน หลักฐานที่ต้องมี ดังนี้ 

๑) หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน  

๒) สรุปผลรายงานการประชุมฯ 
๓) รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
๔) หนังสือเสนอผู้บริหารเพ่ือทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน 
๕) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ใน

ช่องทางอ่ืน และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 

/… ๔.๓ แนวทาง 



-๓- 
 

๔.๓ แนวทางการตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ EB๒๐ โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
อุทัยธานี ประธานคณะท างาน กลาววา ให้น าแนวทางการตรวจประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานภาครัฐที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี จัดท า เป็นแนวทางในการด าเนินงานและตอบแบบ
ส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
  ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

๕.๑ พิจารณาวิเคราะหความเสี่ยงและความโปรงใสในการด าเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประธานคณะท างาน กลาววา การตอบแบบส ารวจใชหลักฐานเชิงประจักษ 
ประเด็น ค าถาม EB๒๐ หนวยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน ซ่ึง
เพ่ือให้การตอบค าถาม EB๒๐ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาเพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน
ทับซอน ของโรงพยาบาลหนองขาหย่างในด้านของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในทุกประเภทของโรงพยาบาล ทั้งนี้  
ฝายเลขานุการไดจัดท า (ราง) การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซอนมา
เพ่ือรวมกันวิเคราะหสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ซึ่งที่ประชุมไดรวมกันวิ
เคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน โดยมีปจจัยเสี่ยงสรุปได ดังนี้ 

๑. การใชต าแหนงไปด าเนินการเพื่อประโยชนทางธุรกิจของตนเองโดยตรง  
๒. การใชต าแหนงไปชวยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย  
๓. การแลกเปลี่ยนผลประโยชนโดยใชต าแหนงหนาที่การงาน  
๔. การน าทรัพยสินของหนวยงานไปใชสวนตัว  
๕. การปดบังความผิด  
๖. การหาประโยชนใหตนเอง  
๗. การรับประโยชนจากต าแหนงหนาที่  
๘. การใหของขวัญ ของก านัล เพื่อหวังความกาวหนา  
๙. การไดรับของแถมหรือผลประโยชนอ่ืนใดจากการจัดชื้อจัดจาง  
๑๐.การรับงานจากภายนอกจนกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ประจ า 
จากนั้น ที่ประชุมไดวิเคราะหการตอบสนองความเสี่ยง พรอมเสนอแนวทางการจัดการ/ปองกันปจจัย

เสี่ยง โดยใชเกณฑการวิเคราะหความเสี่ยงจากคณะท างานขับเคลื่อนตัวชี้วัด ดังนี้ 
   
 
 

/… ๑. ค านิยาม 
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๑. ค านิยาม           
 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่มีความแน่นอนที่อาจเกิดข้ึนได้ในอนาคต และอาจส่งผล
กระทบเชิงลบ สร้างความสูญเสีย (ทั้งท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้  
  ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ปัจจัยหรือสาเหตุที่ไม่พึงประสงค์อันส่งผลกระทบเชิงลบหรือลด
โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุเหตุการณ์เสี่ยง (Risk 
Identification) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) และการประเมินระดับความเสี่ยง (Risk  
Evaluation) โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงนั้นๆ   
  โอกาส (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
  ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยง 

   ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน
โอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ 
* การจัดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)    
                

ผล
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ี่ยง
 

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 
  

    
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

  

                

/… ๑-๓ เสี่ยงต่ า 
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  1-3 เสี่ยงต่่า 
ระดับท่ียอมรับความเสี่ยงได้ ภายใต้วิธีการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม ไม่ต้องมีการจัดการ
เพ่ิมเติม 

  4-9 
เสี่ยง 

ปานกลาง 
ระดับท่ีพอยอมรับความเสี่ยงได้แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยัง
ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ 

  10-15 เสี่ยงสูง 
ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จ่าเป็นต้องจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ในระดับที่สามารถ
ยอมรับได้ต่อไป 

  
16-25 เสี่ยงสูงมาก 

ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จ่าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ในระดับที่
สามารถยอมรับได้ทันที 

 
 

แผนภูมิแสดงกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
ตามแนวทาง International Standard ISO/DIS 31000: 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/… กระบวนการ 

การประเมินความเสี่ยง (Risk  Assessment) 

การก่าหนดสภาพแวดล้อม 
(Establish the Context) 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
(Risk Analysis) 

การระบุเหตุการณ์เสี่ยง 
(Risk Identification) 

การจัดการความเสี่ยง 
(Treat the Risks)  

การประเมินผลความเสี่ยง 
(Risk Evaluation) 
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีข้ันตอนการด าเนินงานและหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย  
๔ ขั้นตอน คือ 
  ๑) การระบุเหตุการณ์เสี่ยง (Risk Identification): การค้นหาความเสี่ยง ส ารวจเหตุการณ์ที่เป็น
ความเสี่ยง ปัจจัยหรือสาเหตุของความเสี่ยง รวมทั้งความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งสามารถหาได้
จากค าร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน การออกแบบสอบถาม การศึกษาเอกสารและต ารา
วิชาการต่างๆ เป็นต้น 
  ๒) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis): การพิจารณาถึงความถี่ ความรุนแรง และ
ความส าคัญของเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ว่ามีความถี่และความรุนแรงมากน้อยเพียงใด ซึ่งต้องอาศัย
ประสบการณ์ ข้อมูลในอดีต และความมีวิสัยทัศน์ เพ่ือให้สามารถประเมินผลกระทบได้อย่างค่อนข้างแม่นย า 
  ๓) การประเมินผลความเสี่ยง (Risk Evaluation): การประเมินผลการจัดการความเสี่ยงจะบ่งบอก
ถึงความสามารถที่จะท าให้ความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงนั้นลดลง โดยศึกษาถึงเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนย้อนหลังเพ่ือดูความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยง 
  ๔) การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment): การหาวิธีการเพ่ือน ามาใช้ในการจัดการกับความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยวิธีการที่น ามาใช้นั้นต้องสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงานหรือองค์กร 

 
การประเมินการตอบสนองความเสี่ยง พรอมเสนอแนวทางการจัดการ/ปองกันปจจัยเสี่ยง 

ล าดับ
ที่ 

ประเด็นความเส่ียง 
ผลกระทบ 

(I) 

โอกาสที ่
จะเกิด 

ความเส่ียง 
(L) 

ระดับ 
ความ 
เส่ียง 

(I) x (L) 

การตอบสนอง 
ความเส่ียง 

แนวทางการจัดการ 
/ 

ปองกันปจจัยเส่ียง 

๑. การใชต าแหนงไป
ด าเนินการเพื่อประโยชน์
ทางธุรกิจของตนเอง
โดยตรง  

๕ ๔ ๒๐ หลีกเล่ียง  

๒. การใชต าแหนงไปช่วยเหลือ
ญาติสนิทมิตรสหาย  

๓ ๓ ๙ ถายโอน ๑.ยึดจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน 
ในการปฏิบัติงาน เพื่อเนนย้ าให้บุคลากร
ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ส านึกใน
หน้าที่ ตลอดจนปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
๒.ใหความรูแกพนักงานที่บรรจุใหม เพื่อ
เน้นย้ าและยึดถือจรรยาบรรณของ
ข้าราชการพลเรือนในการปฏบิัติงาน 

๓. การแลกเปลี่ยนผลประโย
ชนโดยใชต าแหนงหนาที่
การงาน  

๔ ๕ ๒๐ หลีกเล่ียง  

/… ๔. การน าทรัพย์สิน 



-๗- 

การประเมินการตอบสนองความเสี่ยง พรอมเสนอแนวทางการจัดการ/ปองกันปจจัยเสี่ยง 

ล าดับ
ที่ 

ประเด็นความเส่ียง 
ผลกระทบ 

(I) 

โอกาสที ่
จะเกิด 

ความเส่ียง 
(L) 

ระดับ 
ความ 
เส่ียง 

(I) x (L) 

การตอบสนอง 
ความเส่ียง 

แนวทางการจัดการ 
/ 

ปองกันปจจัยเส่ียง 

๔. การน าทรัพยสินของหนวย
งานไปใชสวนตัว  

๒ ๕ ๑๐ ถายโอน ๑.ยึดจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน 
ในการปฏิบัติงาน เพื่อเนนย้ าให้บุคลากร
ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ส านึกใน
หน้าที่ ตลอดจนปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
๒.ใหความรูแกพนักงานที่บรรจุใหม เพื่อ
เน้นย้ าและยึดถือจรรยาบรรณของ
ข้าราชการพลเรือนในการปฏบิัติงาน 

๕. การปดบังความผิด  ๓ ๕ ๑๕ หลีกเล่ียง  

๖. การหาประโยชนใหตนเอง  ๓ ๔ ๑๒ ถายโอน ๑.ยึดจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน 
ในการปฏิบัติงาน เพื่อเนนย้ าให้บุคลากร
ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ส านึกใน
หน้าที่ ตลอดจนปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
๒.ใหความรูแกพนักงานที่บรรจุใหม เพื่อ
เน้นย้ าและยึดถือจรรยาบรรณของ
ข้าราชการพลเรือนในการปฏบิัติงาน 

๗. การรับประโยชนจากต า
แหนงหนาที่  

๕ ๓ ๑๕ หลีกเล่ียง  

๘. การใหของขวัญ ของก านัล 
เพื่อหวังความกาวหนา 

๒ ๓ ๖ ลด/ควบคุม ๑.ยึดจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน 
ในการปฏิบัติงาน เพื่อเนนย้ าให้บุคลากร
ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ส านึกใน
หน้าที่ ตลอดจนปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
๒.ใหความรูแกพนักงานที่บรรจุใหม เพื่อ
เน้นย้ าและยึดถือจรรยาบรรณของ
ข้าราชการพลเรือนในการปฏบิัติงาน 

๙. การไดรับของแถมหรือผล
ประโยชนอื่นใดจากการจัด
ชื้อจัดจ้าง  

๒ ๓ ๖ ลด/ควบคุม ๑.ยึดจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน 
ในการปฏิบัติงาน เพื่อเนนย้ าให้บุคลากร
ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ส านึกใน
หน้าที่ ตลอดจนปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
๒.ใหความรูแกพนักงานที่บรรจุใหม เพื่อ
เน้นย้ าและยึดถือจรรยาบรรณของ
ข้าราชการพลเรือนในการปฏบิัติงาน 

๑๐. การรับงานจากภายนอกจน
กระทบต่อการปฏิบัติหนาที่
ประจ า 

๔ ๔ ๑๖ หลีกเล่ียง  

/… ที่ประชุม 



-๘- 
 

ที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ ผลการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประ
โยชนทับซ้อน ในด้านการจัดซื้อพัสดุของโรงพยาบาลหนองขาหย่างดังกล่าว และมอบหมายให้กลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไปเป็นผู้รายงานให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบ และน าข้อมูลดังกล่าวกลาวไปจัดท าคูมือเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซ้อน ต่อไป 
 
วาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

- ไมมี - 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
  

(นางสมจิต กรโกษา) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

(นางสาวยุวดี แย้มประดิษฐ์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 



รายงานวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซอน จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมในการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน มีปจจัยเสี่ยงสรุปได ดังนี้ 
   ๑. การใชตําแหนงไปดําเนินการเพื่อประโยชนทางธุรกิจของตนเองโดยตรง  
  ๒. การใชตําแหนงไปชวยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย  
  ๓. การแลกเปลี่ยนผลประโยชนโดยใชตําแหนงหนาที่การงาน  
  ๔. การนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชสวนตัว  
  ๕. การปดบังความผิด  
  ๖. การหาประโยชนใหตนเอง  
  ๗. การรับประโยชนจากตําแหนงหนาที่  
  ๘. การใหของขวัญ ของกํานัล เพื่อหวังความกาวหนา  
  ๙. การไดรับของแถมหรือผลประโยชนอ่ืนใดจากการจัดชื้อจัดจาง  
  ๑๐.การรับงานจากภายนอกจนกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ประจํา 
 
การวิเคราะหการตอบสนองความเสี่ยง แนวทางการจัดการ/ปองกันปจจัยเสี่ยง และเกณฑก์ารวิเคราะห์ความ
เสี่ยง ดังนี้ 
 

ค ำนิยำม             
  ควำมเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่มีความแน่นอนที่อาจเกิดข้ึนได้ในอนาคต  และอาจส่งผล
กระทบเชิงลบ สร้างความสูญเสีย (ทั้งท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายที่
กําหนดไว้  
  ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ปัจจัยหรือสาเหตุที่ไม่พึงประสงค์อันส่งผลกระทบเชิงลบหรือลด
โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
  กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุเหตุการณ์เสี่ยง (Risk 
Identification) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) และการประเมินระดับความเสี่ยง (Risk 
Evaluation)โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงนั้นๆ   
  โอกำส (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
  ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยง 
  ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน
โอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ 
 
 
 
 
 



* กำรจัดระดับควำมเสี่ยง (Degree of Risk)    
                

ผ
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โอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่ง 

  

                

 
 
 

  1-3 เสี่ยงต่่ำ 
ระดับท่ียอมรับควำมเสี่ยงได้ ภำยใต้วิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่มีอยู่เดิม ไม่ต้องมีกำรจัดกำร
เพ่ิมเติม 

  4-9 
เสี่ยง 

ปำนกลำง 
ระดับท่ีพอยอมรับควำมเสี่ยงได้แต่ต้องมีกำรควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้ควำมเสี่ยงเคลื่อนย้ำยไปยัง
ระดับท่ีไม่สำมำรถยอมรับได้ 

  
10-
15 

เสี่ยงสูง 
ระดับท่ีไม่สำมำรถยอมรับควำมเสี่ยงได้ จ่ำเป็นต้องจัดกำรควำมเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ในระดับที่สำมำรถ
ยอมรับได้ต่อไป 

  

16-
25 

เสี่ยงสูงมำก 
ระดับท่ีไม่สำมำรถยอมรับควำมเสี่ยงได้ จ่ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ในระดับที่
สำมำรถยอมรับได้ทันที 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนภูมิแสดงกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ตำมแนวทำง International Standard ISO/DIS 31000: 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีขั้นตอนกำรด ำเนินงำนและหลักเกณฑ์ในกำรวิเครำะห์ ประกอบด้วย 4 
ขั้นตอน คือ 
  1) กำรระบุเหตุกำรณ์เสี่ยง (Risk Identification): การค้นหาความเสี่ยง สํารวจเหตุการณ์ที่เป็น
ความเสี่ยง ปัจจัยหรือสาเหตุของความเสี่ยง รวมทั้งความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งสามารถหาได้
จากคําร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน การออกแบบสอบถาม การศึกษาเอกสารและตํารา
วิชาการต่างๆ เป็นต้น 
  2) กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง (Risk Analysis): การพิจารณาถึงความถี่ ความรุนแรง และ
ความสําคัญของเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ว่ามีความถี่และความรุนแรงมากน้อยเพียงใด ซึ่งต้องอาศัย
ประสบการณ์ ข้อมูลในอดีต และความมีวิสัยทัศน์ เพ่ือให้สามารถประเมินผลกระทบได้อย่างค่อนข้างแม่นยํา 
  3) กำรประเมินผลควำมเสี่ยง (Risk Evaluation): การประเมินผลการจัดการความเสี่ยงจะบ่งบอก
ถึงความสามารถที่จะทําให้ความเสี่ยงที่ได้ดําเนินการบริหารความเสี่ยงนั้นลดลง โดยศึกษาถึงเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนย้อนหลังเพ่ือดูความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยง 

กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk  Assessment) 

กำรก่ำหนดสภำพแวดล้อม 
(Establish the Context) 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
(Risk Analysis) 

กำรระบุเหตุกำรณ์เสี่ยง 
(Risk Identification) 

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
(Treat the Risks)  

กำรประเมินผลควำมเสี่ยง 
(Risk Evaluation) 
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   4) กำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Treatment): การหาวิธีการเพ่ือนํามาใช้ในการจัดการกับ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยวิธีการที่นํามาใช้นั้นต้องสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงานหรือองค์กร 
 
การประเมินการตอบสนองความเสี่ยง พรอมเสนอแนวทางการจัดการ/ปองกันปจจัยเสี่ยง 
 

ลําดับ
ที่ 

ประเด็นความเส่ียง 
ผลกระทบ 

(I) 

โอกาสที ่
จะเกิด 

ความเส่ียง 
(L) 

ระดับ 
ความ 
เส่ียง 

(I) x (L) 

การตอบสนอง 
ความเส่ียง 

แนวทางการจัดการ/ 
ปองกันปจจัยเส่ียง 

๑. การใชตําแหนงไป
ดําเนินการเพื่อประโยชน์
ทางธุรกิจของตนเอง
โดยตรง  

๕ ๔ ๒๐ หลีกเล่ียง  

๒. การใชตําแหนงไปช่วยเหลือ
ญาติสนิทมิตรสหาย  

๓ ๓ ๙ ถายโอน ๑.ยึดจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน 
ในการปฏิบัติงาน เพื่อเนนย้ําให้บุคลากร
ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี สํานึกใน
หน้าที่ ตลอดจนปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
๒.ใหความรูแกพนักงานที่บรรจุใหม เพื่อ
เน้นย้ําและยึดถือจรรยาบรรณของ
ข้าราชการพลเรือนในการปฏบิัติงาน 

๓. การแลกเปลี่ยนผลประโย
ชนโดยใชตําแหนงหนาที่
การงาน  

๔ ๕ ๒๐ หลีกเล่ียง  

๔. การนําทรัพยสินของหนวย
งานไปใชสวนตัว  

๒ ๕ ๑๐ ถายโอน ๑.ยึดจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน 
ในการปฏิบัติงาน เพื่อเนนย้ําให้บุคลากร
ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี สํานึกใน
หน้าที่ ตลอดจนปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
๒.ใหความรูแกพนักงานที่บรรจุใหม เพื่อ
เน้นย้ําและยึดถือจรรยาบรรณของ
ข้าราชการพลเรือนในการปฏบิัติงาน 

๕. การปดบังความผิด  ๓ ๕ ๑๕ หลีกเล่ียง  
๖. การหาประโยชนใหตนเอง  ๓ ๔ ๑๒ ถายโอน ๑.ยึดจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน 

ในการปฏิบัติงาน เพื่อเนนย้ําให้บุคลากร
ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี สํานึกใน
หน้าที่ ตลอดจนปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
๒.ใหความรูแกพนักงานที่บรรจุใหม เพื่อ
เน้นย้ําและยึดถือจรรยาบรรณของ
ข้าราชการพลเรือนในการปฏบิัติงาน 

๗. การรับประโยชนจากตํา
แหนงหนาที่  

๕ ๓ ๑๕ หลีกเล่ียง  

 
 



ลําดับ
ที่ 

ประเด็นความเส่ียง 
ผลกระทบ 

(I) 

โอกาสที ่
จะเกิด 

ความเส่ียง 
(L) 

ระดับ 
ความ 
เส่ียง 

(I) x (L) 

การตอบสนอง 
ความเส่ียง 

แนวทางการจัดการ/ 
ปองกันปจจัยเส่ียง 

๘. การใหของขวัญ ของกาํนัล 
เพื่อหวังความกาวหนา 

๒ ๓ ๖ ลด/ควบคุม ๑.ยึดจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน 
ในการปฏิบัติงาน เพื่อเนนย้ําให้บุคลากร
ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี สํานึกใน
หน้าที่ ตลอดจนปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
๒.ใหความรูแกพนักงานที่บรรจุใหม เพือ่
เน้นย้ําและยึดถือจรรยาบรรณของ
ข้าราชการพลเรือนในการปฏบิัติงาน 

๙. การไดรับของแถมหรือผล
ประโยชนอื่นใดจากการจัด
ชื้อจัดจ้าง  

๒ ๓ ๖ ลด/ควบคุม ๑.ยึดจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน 
ในการปฏิบัติงาน เพื่อเนนย้ําให้บุคลากร
ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี สํานึกใน
หน้าที่ ตลอดจนปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
๒.ใหความรูแกพนักงานที่บรรจุใหม เพื่อ
เน้นย้ําและยึดถือจรรยาบรรณของ
ข้าราชการพลเรือนในการปฏบิัติงาน 

๑๐. การรับงานจากภายนอกจน
กระทบต่อการปฏิบัตหินาที่
ประจํา 

๔ ๔ ๑๖ หลีกเล่ียง  

 



 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง อ าเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๑๓๐                                        

ที ่  อน ๐๐๓๒.๓.๒/ วันที่  ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒              

เรื่อง   ขอรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง 

เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑหรือเงื่อนไขตามประเด็นคําถาม EB๒๐ ในการตอบแบบ
สํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence–Based) ของการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และตามคําสั่งสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอเก้าเลี้ยว เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานป้องกัน แก้ไขปัญหาความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชนทับซ้อน นั้น 

คณะท างานได้ท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ หากเห็นชอบขอได้โปรด 
๑. อนุญาตให้น าข้อมูลเป็นแนวทางจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
๒. อนุญาตให้น าเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
 
 
 

(นางสมจิต กรโกษา) 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 

 
 
 

          ทราบ/อนุญาต 
 
 

               (นายปริญญา พวงศรีทอง) 
      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง 



 
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงพยำบำลหนองขำหย่ำง 
ที่     /  256๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนป้องกันแก้ไขปัญหำควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชนทับซ้อน  
...................................................................... 

เพ่ือให้การด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในการตอบแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence Based) ประเด็นค าถาม “หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน

หน่วยงานอย่างไร” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม และค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๘๙๗ / 255๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม 
พ.ศ. 255๙ ว่าด้วยการมอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชา จึงแต่งตั้งคณะท างานป้องกันแก้ไขปัญหา
ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ไว้ดังต่อไปนี้ 

 

    ๑. นางสมจิต กรโกษา         พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ    ประธานคณะท างาน 

    ๒. นางสาวนภาภรณ์ กวีนนท ์     นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ     คณะท างาน 

    ๓. นายกฤษรานุวัฒน์ เกียรติวชิรพันธ์   ทันตแพทย์ปฏิบัติการ         คณะท างาน 

     ๔. นางนลินี เถวนสาริกิจ     เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน             คณะท างาน 

   ๕. นางสาวกศมา เหล่าเมือง    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ      คณะท างาน 

   ๖. นายวีรพันธ์ จันทร์เนตร     นักเทคนิคการแพทย์         คณะท างาน 

   ๗. นายธีรพงศ์ เถวนสาริกิจ     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน   คณะท างาน 

   ๘. นางสาวยุวดี  แย้มประดิษฐ์    เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน    คณะท างาน 

                           และเลขำนุกำร 
 
ให้คณะท างานป้องกัน แก้ไขปัญหาความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มี

หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑. วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รายงานผลการวิเคราะห์ 

และเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ 

๒. จัดท าคู่มือป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

/… ๓. ด าเนินการ 



-๒- 

 

๓. ด าเนินการเพ่ือพัฒนาความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แก่บุคลากร 

๔. ด าเนินการอ่ืนๆ เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์หรือเงื่อนไขตามประเด็นค าถาม Evidence-Based  
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                     
                สั่ง   ณ   วันที่   ๓  มกรำคม  พ.ศ. 256๒ 
 
 
  
                  
                                                                 (นำยปริญญำ พวงศรีทอง) 
                      ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลหนองขำหย่ำง 


