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ค าน า 

ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้ก าหนดกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ
หน่วยงานโดยมุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างระบบราชการทีมีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือรับทราบการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือให้การด าเนิ นงานเปนนไปอย่างเปนนระบบนั้น   
จึงได้มีการก าหนดมาตรการและติดตาม ตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2565 ได้ก าหนดประเด็นเกี่ยวกับการการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เกิดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ ลดการเกิดการฟ้องร้อง 
ร้องเรียนในหน่วยงาน 

 

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุน 

มีนาคม 2565 
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หลักการและเหตุผล       8 
วัตถุประสงค์        9 
เป้าหมาย        9 
ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง     9-10 
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ความเสี่ยง 
1. การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 

ที ่ ความเสี่ยง การด าเนินงาน ความเสี่ยง 
1 การรับผลประโยชน์ต่างๆและผลจากการรับผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อ

การตัดสินใจในการด าเนินการตามหน้าที่ 
- ผู้บริหารแสดงนโยบายและเจตนารมณ์ในการ
บริหารงานอยา่งโปร่งใส 

- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์  

2 การท าธุรกิจกับตัวเองหรือเปนนคู่สัญญา - โรงพยาบาลมีการตรวจสอบทุกคร้ังที่มีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

- เจ้าหน้าที่ใช้เวลาปฏิบัติงานในการท า
ธุรกิจหรือเปนนคู่สัญญากับโรงพยาบาล 

3 การท างานหลังจากออกจากต าแหน่ง โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์
จากที่เคยด ารงต าแหน่งนั้นหาผลประโยชน์ 

- ผู้บริหารแสดงนโยบายและเจตนารมณ์ในการบริหารงาน
อย่างโปร่งใส และแจ้งเจตนาต่อเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน 

- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์ 

4 การท างานพิเศษโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ ราชการสร้างความ
น่าเชื่อถือ 

- ผู้บริหารแสดงนโยบายและเจตนารมณ์ในการบริหารงาน
อย่างโปร่งใส และแจ้งเจตนาต่อเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน 
เก่ียวกับการใช้ต าแหน่งหนา้ที่เอ้ือประโยชน์ให้ตนเอง 

- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์ 

5 การรู้ข้อมูลภายในแล้วน าไปหาประโยชน์ให้กับตนเองและผู้อ่ืน - ก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการ
กระท าผิดวนิัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงมาตรการด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์ 

6 การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ส่วนตน - ด าเนินการตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด
เก่ียวกับการใช้ทรัพย์สินราชการ  

- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์ 

7 การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง  - - 

8 การใช้ต าแหน่งแสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง - ก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการ
กระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์ 

9 การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือ
หน่วยงานของรัฐอ่ืน 

- -    

 



 
 
 

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต 7 มาตรการ 
ที ่ ความเสี่ยง การด าเนินงาน ความเสี่ยง 

1 การรับสินบน - ก าหนดประกาศประกาศ โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน และแจ้งเวียนไปยัง
หน่วยงานต่างๆ 

- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์ เกี่ยวกับการ
รับสินบนในโรงพยาบาล 

2 การเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ - ก าหนดประกาศประกาศ โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการ
เบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาล
ข้าราชการและแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ 
- แจ้งเวียนประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม
การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.2557 

- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์ เกี่ยวกับการ
ทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิ
สวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ 

3 การรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง - ก าหนดมาตรป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง
ของโรงพยาบาลเวียงป่าเป้าและแจ้งเวียนไปยัง
หน่วยงานต่างๆ 
- ด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ด าเนินการระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
ในรายการที่จะมีการจัดซื้อจัดจ้าง 

- เกิดการร้องเรียน       ร้องทุกข ์หรือ
ได้รับบัตรสนเท่ห์ เกี่ยวกับการรับสินบนใน
การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล    



 
 
 

4 การรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค - ก าหนดมาตรการการรับสินบนประเด็นการรับเงิน
บริจาคและทรัพย์สินบริจาคและแจ้งเวียนไปยัง
หน่วยงานต่างๆ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบริจาคและทรัพย์สิน
บริจาค 
- มีแบบฟอร์มการเสนอประสงค์บริจาค 
- มีการออกใบเสร็จ และ/หรือใบอนุโมทนาบัตรทุก
รายการ 

- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และความเข้าใจใน
ระเบียบ – เข้าข่ายตาม พรบ.เรี่ยไร  - เกิด
การร้องเรียน       ร้องทุกข ์หรือได้รับ
บัตรสนเท่ห์ เกี่ยวกับรับสินบนประเด็นการ
รับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 

5 การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ - ก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการ
กระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐและแจ้งเวียนไปยัง
หน่วยงานต่างๆ 

 

5.1 การใช้รถราชการ - จัดท ามาตรการการขอใช้รถราชการ ทั้งรถรับ – ส่ง
เจ้าหน้าที่ รถพยาบาล และรถ EMS 

- มีการสรุปผลการใช้รถราชการและ
น้ ามันเชื้อเพลิงต่อลิตรทุกเดือน  
-   มีการติดตั้ง GPS ติดตามรถราชการทุก
คัน 
-  ไม่พบการร้องเรียน     ร้องทุกข์ 

5.2 เบิกค่าตอบแทน -  ระเบียบกระทรวงการคลัง     ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 
- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน
แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วย
บริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

-  เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติตามระเบียบ                       
- ขาดการตรวจสอบ 



 
 
 

5.3 การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา - ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการจัด
ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 

-  เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติตามระเบียบ  
- ขาดการตรวจสอบ   
 

5.4 การจัดหาพัสดุ - ก าหนดมาตรป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง
ของโรงพยาบาลเวียงป่าเป้าและแจ้งเวียนไปยัง
หน่วยงานต่างๆ 
- ด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ด าเนินการระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
ในรายการที่จะมีการจัดซื้อจัดจ้าง 

- เกิดการร้องเรียน         ร้องทุกข ์หรือ
ได้รับบัตรสนเท่ห์ เกี่ยวกับการรับสินบนใน
การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล    

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ล าดับ 
ความเสี่ยง  

โอกาส 
ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง 

คะแนน ระดับ 

การรับผลประโยชน์ต่างๆและผลจากการรับ
ผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจในการ
ด าเนินการตามหน้าที่ 

ช่องทางและพฤติกรรม 1 2 2 ต่ า 12 

การท าธุรกิจกับตัวเองหรือเปนนคู่สัญญา ช่องทางและพฤติกรรม 1 2 2 ต่ า 14 

การท างานหลังจากออกจากต าแหน่ง โดยใช้
อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่เคยด ารง
ต าแหน่งนั้นหาผลประโยชน์ 

ช่องทางและพฤติกรรม 1 2 2 ต่ า 15 

การท างานพิเศษโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ 
ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ 

ช่องทางและพฤติกรรม 1 2 2 ต่ า 13 

การรู้ข้อมูลภายในแล้วน าไปหาประโยชน์
ให้กับตนเองและผู้อ่ืน 

ช่องทางและพฤติกรรม 1 3 3 ต่ า 9 

การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงาน
เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

ช่องทางและพฤติกรรม 1 3 3 ต่ า 10 



 
 
 

การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้ง
เพ่ือประโยชน์ทางการเมือง 

ช่องทางและพฤติกรรม 0 0 0 ต่ า 17 

การใช้ต าแหน่งแสวงหาประโยชน์แก่เครือ
ญาติหรือพวกพ้อง 

ช่องทางและพฤติกรรม 1 2 2 ต่ า 11 

การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของ
เจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน 

ช่องทางและพฤติกรรม 1 1 1 ต่ า 16 

การรับสินบน ช่องทางและพฤติกรรม 1 3 3 ปานกลาง 5 

การเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ 

ความสนิทสนม/พฤติกรรม 1 3 3 ปานกลาง 6 

การรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง ช่องทาง/พฤติกรรม/การเผชิญหน้า
ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 

1 4 4 ปานกลาง 2 

การรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค ช่องทาง/พฤติกรรม 2 4 8 สูง 1 

การใช้รถราชการ พฤติกรรม/ขาดการตรวจสอบ 1 3 3 ต่ า 7 

เบิกค่าตอบแทน พฤติกรรม/ขาดการติดตามตรวจสอบ 1 3 3 ต่ า 4 

การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม และสัมมนา 

พฤติกรรม/ความสนิทสนมผู้จัดและ
ภายนอก/ขาดการติดตามตรวจสอบ 

1 2 2 ต่ า 8 

การจัดหาพัสดุ ช่องทาง/พฤติกรรม/การเผชิญหน้า
ระหว่างผู้จัดหาและผู้ขาย 

1 4 4 สูง 3 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินความเสี่ยง 

ส้ม แดง แดง แดง แดง 

ส้ม ส้ม ส้ม แดง แดง 

เขียว เขียว ส้ม ส้ม แดง 

ฟ้า เขียว เขียว ส้ม ส้ม 

ฟ้า ฟ้า เขียว เขียว ส้ม 

ระดับความเสี่ยง(Degree of Risk) 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เส
ี่ยง

 

1 

2 

3 

4 

5 

1 2 3 4 5 

  แดง 
ความเสี่ยงสูงมาก 

ส้ม 

ความเสี่ยงสูง 

เขียว 

ฟ้า 
ความเสี่ยงปานกลาง 

ความเสี่ยงต่่า 

โอกาสเกิดความเสี่ยง 



 
 
 

 

แผนบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลจุน 

 การบริหารความเสี่ยงเปนนหน้าที่ของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่
การก าหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวม ทั้งหมดขององค์กร โดยค านึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมของ องค์กร แล้วก าหนดแผนการ
จัดการความเสี่ยง เพ่ือให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ และจัดการได้ เพื่อการสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โรงพยาบาลจุน 
ได้จัดท าแผนบริหาร ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการทุกคนมีความเข้าใจ ถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถ
ด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความ เสี่ยงที่ได้ก าหนดไว้ในแผน ซึ่งเปนนการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยง และ
ขนาดของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ แผนบริหารความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์
ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการน าแผน ไปสู่การปฏิบัติอย่างเปนนรูปธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ความร่วมมือในการ น าไปด าเนินการต่อ 
และหวังเปนนอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จะเปนนประโยชน์แก่การ ปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเปนนประโยชน์ต่อการพัฒนางาน ต่อไป 

1. หลักการและเหตุผล  
การบริหารความเสี่ยงเปนนเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วย ให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน 

การก าหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากข้ึน และลด การสูญเสียและโอกาสที่
ท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้สภาวะการด าเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเปนนความไม่แน่นอนที่อาจจะ ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือ
เป้าหมายขององค์กร จึงจ าเปนนต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น อย่างเปนนระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างท่ีกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมาย
ขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดข้ึน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง ก าหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องค านึงถึงความ
คุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่าง เหมาะสม ดังนั้น โรงพยาบาลจุน จึงได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงขึ้น ส าหรับใช้เปนนแนวทางในการ บริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม 
รวมทั้ง กระบวนการด าเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ จะท าให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับ
ที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ  

 
 



 
 
 

 
2.  วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง  
 1) เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง  
 2) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง  
 3) เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเปนนระบบและต่อเนื่อง  
 4) เพ่ือใช้เปนนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง  
 5) เพ่ือเปนนเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยง กับกลยุทธ์ของโรงพยาบาลจุน  
 6) เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับองค์กร 
 
3. เป้าหมาย 

 1) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจ าปี
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 2) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 3) สามารถน าแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 
 4) เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการด าเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
 5) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร 
 6) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เปนนวัฒนธรรมขององค์กร 

4. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 
การด าเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและท าให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ใน

สถานการณ์ทีไ่ม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจท าให้องค์กรเกิดความเสียหาย 
          ประโยชน์ที่คาดหวังวา่จะได้รับจากการด าเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้ 



 
 
 

1) เปนนส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยผู้บริหารทุกระดับและผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่ส าคัญ 
และสามารถท าหน้าที่ในการก ากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

2) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเปนนแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้าน
ต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

3) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่ส าคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะท าให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและ
ภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงส าคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล 

4) เปนนเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเปนนเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
และทันเวลา รวมทั้งเปนนเครื่องมือที่ส าคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการก าหนดกลยุทธ์การติดตามควบคุม
และวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานของสถาบันเปนนไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าแก่องค์กร 

5) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเปนนไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงท าให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปใน
ทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 
5. เป้าหมาย  
 1) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อน าไปใช้ในการ ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจ าปี

ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 2) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
 3) สามารถน าแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ  
 4) เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการด าเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง  
 5) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้องค์กร  
 6) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เปนนวัฒนธรรมขององค์กร  

 6. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง  
  การด าเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและท าให้ องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้
ในสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจท าให้องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการด าเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้  



 
 
 

  1) เปนนส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ผู้บริหารทุกระดับและผู้ปฏิบัติตระหนักถึงความเสี่ยงหลักท่ีส าคัญ และสามารถท าหน้าที่ในการ
ก ากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  
  2) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความ เสี่ยงจะเปนนแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้าน
ต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่ บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  
  3) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่ส าคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยง จะท าให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมาย
และภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความ เสี่ยงส าคัญท่ีส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล  
  4) เปนนเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเปนนเครื่องมือที่ช่วยให้ ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่าง
เหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเปนนเครื่องมือที่ส าคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ  
  5) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเปนนไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงท าให้รูปแบบการ ตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไป
ในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 
7. แนวทางด าเนินงานและกลไกการบริหารความเสี่ยง  
 แนวทางด าเนินงาน ในการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลจุน แบ่งเปนน 2 ระยะ ดังนี้  
  ระยะที่ 1 การเริ่มต้นและพัฒนา  
   1) ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง  
   2) จัดตั้งทีมรับผิดชอบในการระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง ในนาม กลุ่ม STRONG หัวใจต้านทุจริต  
   3) วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการด าเนินงาน ซึ่งมีการวิเคราะห์แล้วพบว่าประเด็นการรับเงินบริจาคและ
ทรัพย์สินบริจาคมีความเสี่ยงสูงในการกระท าผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบและเสี่ยงต่อการกระท าผิดวินัยและอาญา 
   4) จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) รวมทั้ง ปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง 
(Medium) ที่มีนัยส าคัญ  
   5) สื่อสารท ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ และสามารถน าไปปฏิบัติได้  
   6) รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
   7) รายงานสรุปการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  



 
 
 

  ระยะที่ 2 การพัฒนาสู่ความยั่งยืน  
   1) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา  
   2) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท  
   3) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร  
   4) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

8. กระบวนการบริหารความเสี่ยง  
เปนนกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดล าดับ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานขององค์กร รวมทั้ง        

การจัดท าแผน บริหารจัดการความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยมีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้  

1. ระบุความเสี่ยง เปนนการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด 
และเกิดขึ้นได้อย่างไร  

2. ประเมินความเสี่ยง เปนนการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรง
ของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัย เกณฑ์มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเปนนไปอย่างเหมาะสม  

3. จัดการความเสี่ยง เปนนการก าหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุม ความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้
ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้ จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการ หรือ
แผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย  

4. รายงานและติดตามผล เปนนการรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ เสี่ยงที่ได้ด าเนินการทั้งหมดตามล าดับให้กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไปรับทราบ และให้ความเห็นชอบด าเนินการตามแผน บริหารความเสี่ยง  

5. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เปนนการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจ าปี เพ่ือให้ มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเปนนไปอย่างเหมาะสม 
เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการ หรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่ เกิดข้ึนได้จริงและอยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้
องค์กรมีการบริหาร ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 6. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เปนนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร ความเสี่ยง ในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนา
ระบบให้ดียิ่งขึน้ 
 

 

 



 
 
 

 

9. การประเมินความเสี่ยง  
การประเมินความเสี่ยงเปนนกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัด ระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ

กระบวนการท างานของหน่วยงานหรือขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้  
2.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เปนนการก าหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และ สูงมาก ดังนี้  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

ส่วนระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาสที่จะ เกิดความเสี่ยง และ ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร ว่าจะก่อให้เกิด
ความเสี่ยงในระดับใด โดยได้ ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และ ต่ า ดังนี้ 

 
 

10. การจัดการความเสี่ยง  
 เปนนการก าหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม กับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่ทั้งนี้
วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลด ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 4 แนวทางหลัก คือ  
 1) การยอมรับ (Take) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีท่ีมีความเสี่ยงในระดับ      
ไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะด าเนินการใดๆ ให้ ขออนุมัตหิลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น  



 
 
 

 2) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat) หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความ เสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอน
บางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่น าไปสู่เหตุการณ์ท่ีเปนนความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการ ด าเนินงาน การจัด
อบรมเพ่ิมทักษะในการท างานให้กับพนักงาน และการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เปนนต้น  
 3) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับ และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน 
โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดหรือยกเลิกการด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น  
 4) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อ่ืนได้ เช่น การท าประกันภัย/ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้าง
บุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอก มาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เปนนต้น เมื่อเลือกวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมที่จะใช้จัดการ
ความเสี่ยงแล้ว ต้องมีการจัดท าแผน บริหารความเสี่ยงเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) 
นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และให้สามารถ ติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได้ รวมทั้งต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้าน
ค่าใช้จ่ายและ ต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 
11. การรายงานและติดตามผล  
 หลังจากจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและมีการด าเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและ ติดตามผลเปนนระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการ
ด าเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมี เป้าหมายในการติดตามผล คือ เปนนการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผล
การจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการ  
ความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และน าผลการติดตามไป รายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบ
รายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบทานอาจก าหนด ข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจท า Check List การติดตาม พร้อมทั้งก าหนดความถ่ีในการติดตามผล  
โดย สามารถติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ คือ  
 1) การติดตามผลเปนนรายครั้ง (Separate Monitoring) เปนนการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด เช่น ทุกเดือน ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน          
หรือทุกสิ้นปี เปนนต้น  
 2) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เปนนการติดตามท่ีรวมอยู่ใน การด าเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน  
 
 



 
 
 

12. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  
 กลุ่มฯ จะต้องจัดท าสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีต่อคณะกรรมการบริหาโรงพยาบาลจุน เพ่ือให้มั่นใจว่า มีการบริหาร     
ความเสี่ยงเปนนไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดข้ึน    
ได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหา มาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพิ่มเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้ และให้
องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเปนนวัฒนธรรมในการด าเนินงาน  
 
13. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง  
 การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เปนนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงใน ทุกขั้นตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการ
บริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานจริงเปนนประจ าทุกปี 
 
14. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

1. การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
ที ่ ความเสี่ยง การด าเนินงาน ความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง/การ

จัดการความเสี่ยง 
1 การรับผลประโยชน์ต่างๆและผลจากการรับผลประโยชน์

นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจในการด าเนินการตามหน้าที่ 
- ผู้บริหารแสดงนโยบายและเจตนารมณ์
ในการบริหารงานอย่างโปร่งใส 

- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์  ไม่พบการร้องเรียนร้องทุกข์ 

2 การท าธุรกิจกับตัวเองหรือเปนนคู่สัญญา - โรงพยาบาลมีการตรวจสอบทุกคร้ังที่มี
การจัดซื้อจัดจ้าง 

- เจ้าหน้าที่ใช้เวลาปฏิบัติงาน
ในการท าธุรกิจหรือเปนน
คู่สัญญากับโรงพยาบาล 

ไม่พบพฤติการณ์ 

3 การท างานหลังจากออกจากต าแหน่ง โดยใช้อิทธิพลหรือ
ความสัมพันธ์จากท่ีเคยด ารงต าแหน่งนั้นหาผลประโยชน์ 

- ผู้บริหารแสดงนโยบายและเจตนารมณ์ใน
การบริหารงานอยา่งโปร่งใส และแจ้ง
เจตนาต่อเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน 

- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์ ไม่พบการร้องเรียนร้องทุกข์ 



 
 
 

4 การท างานพิเศษโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ ราชการสร้าง
ความน่าเชื่อถือ 

- ผู้บริหารแสดงนโยบายและเจตนารมณ์ใน
การบริหารงานอยา่งโปร่งใส และแจ้ง
เจตนาต่อเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน เก่ียวกับ
การใช้ต าแหน่งหนา้ที่เอ้ือประโยชน์ให้
ตนเอง 

- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์ ไม่พบการร้องเรียนร้องทุกข์ 

5 การรู้ข้อมูลภายในแล้วน าไปหาประโยชน์ให้กับตนเองและ
ผู้อื่น 

- ก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริต และ
แก้ไขการกระท าผิดวนิัยของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ รวมถึงมาตรการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์ ไม่พบการร้องเรียนร้องทุกข์ 

6 การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์
ส่วนตน 

- ด าเนินการตามมาตรการที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนดเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ราชการ  

- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์ ไม่พบการร้องเรียนร้องทุกข์ 

7 การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์
ทางการเมือง 

 - -  - 

8 การใช้ต าแหน่งแสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง - ก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริต 
และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์ ไม่พบการร้องเรียนร้องทุกข์ 

9 การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
หรือหน่วยงานของรัฐอื่น 

- -    -  

 
 
 
 
 



 
 
 

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต 7 มาตรการ 
ที ่ ความเสี่ยง การด าเนินงาน ความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง/      

การจัดการความเสี่ยง 
1 การรับสินบน - ก าหนดประกาศประกาศ โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน และแจ้งเวียนไปยัง
หน่วยงานต่างๆ 

- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์ 
เกี่ยวกับการรับสินบนใน
โรงพยาบาล 

เจ้าหน้าที่ทุกระดับไม่เกิดการ
ร้องเรียน     ร้องทุกข์ 
เกี่ยวกับการรับสินบนใน
โรงพยาบาล 

2 การเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ 

- ก าหนดประกาศประกาศ โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการ
เบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาล
ข้าราชการและแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ 
- แจ้งเวียนประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม
การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.2557 

- เกิดการร้องเรียนร้องทุกข์ 
เกี่ยวกับการทุจริตในกระบวนการ
เบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ 

เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ
นโยบายและปฏิบัติตามอย่าเง
คร่งครัดไม่เกิดการร้องเรียน     
ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการรับ
สินบนในโรงพยาบาล 

3 การรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง - ก าหนดมาตรป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง
ของโรงพยาบาลเวียงป่าเป้าและแจ้งเวียนไปยัง
หน่วยงานต่างๆ 
- ด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ด าเนินการระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
ในรายการที่จะมีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

- เกิดการร้องเรียน       ร้องทุกข ์
หรือได้รับบัตรสนเท่ห์ เกี่ยวกับการ
รับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของ
โรงพยาบาล    

ด าเนินการตาม พรบ.และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการกลางช่วย
ในการพิจารณาจัดซื้อจัดหา
โดยมีนายเมธี จินดารัตน์เปนน
ประธาน 
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4 การรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค - ก าหนดมาตรการการรับสินบนประเด็นการรับเงิน
บริจาคและทรัพย์สินบริจาคและแจ้งเวียนไปยัง
หน่วยงานต่างๆ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบริจาคและทรัพย์สิน
บริจาค 
- มีแบบฟอร์มการเสนอประสงค์บริจาค 
- มีการออกใบเสร็จ และ/หรือใบอนุโมทนาบัตรทุก
รายการ 

- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และความ
เข้าใจในระเบียบ – เข้าข่ายตาม 
พรบ.เรี่ยไร  - เกิดการร้องเรียน       
ร้องทุกข์ หรือได้รับบัตรสนเท่ห์ 
เกี่ยวกับรับสินบนประเด็นการรับ
เงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 

มีการด าเนินงานในรูปแบบ
คณะกรรมการในการรับหรือ
จัดซื้อจัดหาทุกครั้งโดยมีภาค
ประชาชนเข้าร่วมเปนน
กรรมการ/การรับบริจาคซึ่ง
เปนนไปด้วยความโปร่งใส แต่
เจ้าหน้าทีบ่างส่วนยงัขาดความรู้
อาจกระท าผิดขึน้ไดโ้ดยเจตนา
หรือไม่เจตนา 

5 การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ - ก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการ
กระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐและแจ้งเวียนไปยัง
หน่วยงานต่างๆ 

  

5.1 การใช้รถราชการ - จัดท ามาตรการการขอใช้รถราชการ ทั้งรถรับ – ส่ง
เจ้าหน้าที่ รถพยาบาล และรถ EMS 

- มีการสรุปผลการใช้รถราชการ
และน้ ามันเชื้อเพลิงต่อลิตรทุกเดือน  
-   มีการติดตั้ง GPS ติดตามรถ
ราชการทุกคัน 
-  ไม่พบการร้องเรียน     ร้องทุกข์ 

ในปี ง บประมาณ  256 4 
พบว่า ได้มีการมุ่งเน้นเกี่ยวกับ
ประเด็นการใช้รถราชการท า
ใ ห้ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ร ถ
ร า ช ก า ร เ ปน น ไ ป อ ย่ า ง มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  โ ป ร่ ง ใ ส 
ตรวจสอบ ได้ 

5.2 เบิกค่าตอบแทน -  ระเบียบกระทรวงการคลัง     ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 
- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน
แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วย
บริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

-  เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติตามระเบียบ                       
- ขาดการตรวจสอบ 

 ตรวจสอบแล้วไม่พบการ
กระท าผิดระเบียบฯ 
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5.3 การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม และสัมมนา 

- ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการจัด
ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 

-  เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติตามระเบียบ  
- ขาดการตรวจสอบ   
 

 มีการตรวจสอบโดยงานการเงิน
โรงพยาบาลทุกโครงการก่อน
เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติทุกครั้ง 
และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
กลางในการตรวจรับวัสดุ
ส านักงานทุกรายการ (กรณีจัด
ประชุม) 
- มีการตรวจสอบโดยงาน HR 
กรณีเข้าร่วมฝึกอบรม ศึกษาดู
งาน สัมมนา โดยให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์  
พันธกิจ และแผนของ
โรงพยาบาล และงานการเงินมี
การตรวจสอบเอกสารการยืม
เงิน การล้างหนี้ (กรณีเข้าร่วม
อบรม ประชุม สัมมนา) 
-  ไม่พบการกระท าผิดระเบยีบ 

5.4 การจัดหาพัสดุ - ก าหนดมาตรป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง
ของโรงพยาบาลเวียงป่าเป้าและแจ้งเวียนไปยัง
หน่วยงานต่างๆ 
- ด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ด าเนินการระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
ในรายการที่จะมีการจัดซื้อจัดจ้าง 

- เกิดการร้องเรียน         ร้อง
ทุกข ์หรือได้รับบัตรสนเท่ห์ 
เกี่ยวกับการรับสินบนในการจัดซื้อ
จัดจ้างของโรงพยาบาล    

ด าเนินการตาม พรบ.และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการกลางช่วย
ในการพิจารณาจัดซื้อจัดหา
โดยมีนายเมธี จินดารัตน์เปนน
ประธาน 
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