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ค าน า 

โรงพยาบาลสตูล ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการ
ทุจริต เพ่ือน าไปสู่การก าหนดมาตรการกลไกในการป้องกันการทุจริต และแก้ปัญหาการกระท าผิด
วินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ท่ีเป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังน ารายงานความเส่ียงการ
ทุจริต ท่ีได้จากการวิเคราะห์มาก าหนดกรอบแนวทางป้องกันการทุจริตของโรงพยาบาลสตูล เพ่ือ
ส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

งานนิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
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บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

การทุจริต เป็นการแสวงหาประโยชน์โดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรมด้วยการใช้
อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีสาธารณะ ขาดความเป็นอิสระความเป็นกลาง 
และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม หรือการจัดการประมูล
ทรัพย์สินของรัฐ เพ่ือประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและพวกพ้องท าให้ผลประโยชน์หลักของ
องค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป ท้ังในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพ
การใช้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเร่ืองทุจริตหรือถูก
ลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม(Conflict of interests :COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐใน
ปัจจุบัน ท่ีเป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้น และยังสะท้อน
ปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 

ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐจึงควรสร้างความตระหนักและหามาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา เพ่ือน ามาสู่การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยมการสร้างจิตส านึกและเสริมสร้าง
จริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีและพนักงานของรัฐ ในการท างานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญ 

โรงพยาบาลสตูล ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการ
ทุจริต โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการทุจริต ตามมาตรฐานเป็นกรอบ
การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการทุจริต เพ่ือน ามาก าหนดกรอบแนวทางการป้องกันการทุจริต
ของโรงพยาบาลสตูล 

1.2 แนวความคิดในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต 

ความเส่ียง (Risk) หมายถึงการวัดความสามารถท่ีจะด าเนินการให้วัตถุประสงค์ของงาน
ประสบความส าเร็จ ภายใต้การตัดสินใจ งบประมาณ ก าหนดเวลาและข้อจ ากัดด้านเทคนิคที่เผชิญ
อยู ่ความเส่ียงจึงอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนความจ ากัดของ
ทรัพยากร การจัดการความเส่ียงหรือการบริหารความเส่ียง( Risk management)  คือการจัดการ
ความเส่ียงท้ังในกระบวนการในการระบุวิเคราะห์ (Risk analysis) ประเมิน (Risk assessment) 
ดูแลตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงท่ีสัมพันธ์กับกิจกรรมหน้าท่ีและกระบวนการท างาน เพ่ือให้
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องค์กรลดความเสียหายจากความเส่ียงมากท่ีสุด อันเนื่องมาจากภัยที่องค์กรต้องเผชิญในช่วงเวลา
ใดเวลาหนึ่งหรือเรียกว่า อุบัติภัย 

ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม(Conflict of interests :COI) หมายถึง สถานการณ์หรือการกระท าที่บุคคลไม่ว่าจะเป็น
นักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัทหรือผู้บริการมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการ
ตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งหน้าท่ีท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งของ
ตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง มากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท า
ดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ท้ังเจตนาและไม่เจตนา ในรูปแบบท่ีหลากหลาย จนกระทั่ง
กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่างการกระท าดังกล่าวมีให้พบเห็นได้มาก
ในสังคม ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็น
หลัก ได้ส่งผลเสียหายให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติ ก่อให้เกิดการกระท าที่ผิดจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท่ีต้องค านึงถึงประโยชน์สาธารณะแต่กลับท าหน้าท่ีตัดสินใจ
หรือปฏิบัติหน้าท่ีโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก 

การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการทุจริต หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ี
เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะ
ท าให้เกิดความเสียหาย จากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความ
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ ซึ่งอาจเช่ือมโยงไปสู่การ
ทุจริตได้ กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ย่ิงมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

สามารถจ าแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะดังนี้ 

1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเส่ียงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
และพันธกิจในภาพรวมท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ท่ีส่งผล
ต่อกลยุทธ์ท่ีก าหนดไว้และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกัน
ระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 

2. ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk)  เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียงเนื่องจากระบบงาน
ภายในขององค์กรหรือกระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของ
ข้อมูลส่งต่อส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 
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3. ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินท่ีไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อ
สถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณ
การงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากถ้าการ
จัดการข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุม และการจัดท ารายงานเพ่ือน ามาใช้ในการ
บริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 

4. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ (Compliance Risk) เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่
ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึง
การท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาท่ีไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 

 
1.3 วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

2. เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
3. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีรัฐไม่ให้เกิดการหา

ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าท่ีอันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดี ยืนหยัดท าในสิ่งท่ีถูกต้องเป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้  

4. เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาต่อราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียและ
ประชาชน 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงดา้นการทุจริต 

2.1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริต  
การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านการทุจริต เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบ

ของความเส่ียงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง และด าเนินการวิเคราะห์ 
และจัดล าดับความเส่ียง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานท่ีจะใช้ในการประเมินความเส่ียง 
ด้านการทุจริต ได้แก่ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ 
ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ท้ังนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูล
เชิงพรรณนา ท่ีไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินท่ีชัดเจนได้ 

 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกดิความเสี่ยง  

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยคร้ัง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางคร้ัง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact)เชิงคุณภาพที่ส่งผลกระทบด้าน 

การดาเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง  
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทางานท่ีไม่เหมาะสม  
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยคร้ัง  
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง  

  

 ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเส่ียง โดย
พิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ(Impact)ของความเส่ียงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ 
ดังนี้ 
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 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเส่ียงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเส่ียงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเส่ียงระดับปานกลาง (Moderate Risk : 

M) 
4-8 คะแนน 

4 ความเส่ียงระดับต่ า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 
  

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) ท่ีได้จาก
การพิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเส่ียงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้ (Risk 
Appetite Boundary) โดยท่ี 
 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

  
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้
เกณฑ์ในการ จัดแบ่ง ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับ
ความเสี่ยง 

มาตรการก าหนด การแสดงสี
สัญลักษณ ์

เส่ียงสูงมาก 
(Extreme) 

15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ า  
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง  

สีแดง   

เส่ียงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเส่ียง  สีส้ม   
ปานกลาง 
(Medium) 

4–8 คะแนน ยอมรับความเส่ียง แต่มีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง  

สีเหลือง   

ต่ า (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเส่ียง  สีเขียว       
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ความรุนแรงของผลกระทบ 
(Inpact) 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                      โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 

2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตโรงพยาบาลสตูล  

เมื่อพิจารณาโอกาสความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละ
ปัจจัยเส่ียงแล้ว ให้น าผลท่ีได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงและ
ผลกระทบของความเส่ียง ต่อกิจกรรมหรือภารกิจของหน่วยงาน ว่าก่อให้เกิดระดับความเสี่ยงใน
ระดับใดในตารางความเส่ียง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเส่ียงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุด ท่ีจะต้อง
บริหารจัดการก่อน  

โรงพยาบาลสตูล จึงก าหนดความเสี่ยงท่ีเกี่ยวกับการทุจริต จ านวน 4 ประเด็นหลัก ท่ีมี
ความเส่ียงต่อการกระท าผิดวินัยข้าราชการพลเรือน ประกอบด้วย 

1.การจัดหาพัสดุ เนื่องจากพบขั้นตอนการกระท าท่ีไม่โปร่งใสหรือการกระท าผิดหรือละ
เว้นหรือประมาท จะส่งผลเสียต่อองค์กรในภาพรวม รวมถึงการบริหารงานในขั้นตอนภายใน
องค์กรและอาจรวมถึงการเอ้ือประโยชน์ให้ซึ่งกันและกันของเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานท่ี
ติดต่อราชการ ซึ่งส่งผลเสียหายต่อภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง 

2.การจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา เช่น ขออนุมัติโครงการใน
ลักษณะของการจัดสัมมนาซึ่งจะต้องเป็นการระดมความเห็นหรือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้เข้าร่วมสัมมนา เพ่ือหาข้อสรุปให้ได้ข้อยุติในเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง แต่ในกรณีนี้วิทยากรด าเนินการ

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 
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บรรยายในรูปแบบของการบรรยายพิเศษ โดยไม่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่มีหัวข้อการสัมมนา ไม่
มีเอกสารประกอบ จัดโต๊ะกลมแบบโต๊ะจีนโดยรอบ และมีการรับประทานอาหารเสียงดังระหว่าง
การบรรยายจนไม่สามารถจับใจความเนื้อหาการบรรยายได้ จึงเข้าข่ายการไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ของการสัมมนา 

3. การเบิกค่าตอบแทน เนื่องจากสาเหตุบุคลากรมีการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ โดยไม่เกิดการปฏิบัติงานจริง เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องของการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอันเป็นเท็จ ให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนพิเศษที่ไม่ควรได้รับ ผลการ
ปฏิบัติงานจากบุคคลอื่น รวมถึงการรายงานผลการด าเนินงานประจ าคัดลอกเป็นผลการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการอีกด้วย 

4.การใช้รถราชการ เช่นการใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นพาหนะไปกลับระหว่างบ้านพักกับท่ี
ท างาน หรือการน ารถยนต์ส่วนกลางซึ่งเป็นรถท่ีมีไว้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของหน่วยงาน ไป
ใช้ในลักษณะรถประจ าต าแหน่ง กรณีดังกล่าวถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการพ.ศ. 2523 กระท าการทุจริตและใช้อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงินหรือทรัพย์สินของทางราชการ โดยอาศัยโอกาสท่ีตนมีอ านาจหน้าท่ี
ในการพิจารณาอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางแต่กลับน ารถยนต์ไปใช้ในลักษณะที่เป็นรถประจ า
ส่วนตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 

 

2.3 ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัตงิานที่อาจเกิดการทุจริตโรงพยาบาลสตูล 

ประเด็นความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ 

ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดบั
ความเสี่ยง 

ล าดบั
ความเสี่ยง 

1.การจัดหา
พัสดุ 

การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้องมีการ
แบ่งซื้อแบ่งจ้างและแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวใน
ต าแหน่งหน้าที่ 

เพ่ือให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ
โดยการจัดซื้อจ้างเช่า
แลกเปลี่ยนหรือโดยวิธีอ่ืนใด
สอดคล้องกับประกาศ
ระเบียบหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ
และมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องรวมถึงมีการ
ด าเนินการตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 

2 1 1 

(ต่ า) 

4 

2.การจัดท า
โครงการ
ฝึกอบรมศึกษา
ดูงานประชุม
และสัมมนา 

การจัดท าโครงการฝึกอบรม
ศึกษาดูงานประชุมและ
สัมมนาเป็นเท็จและไม่
เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้การจัดท าโครงการ
ฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุม
และสัมมนาถูกต้องไม่ให้เกิด
การแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อัน
มิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมาย 

1 1 1 

(ต่ า) 

4 

3.การเบิก
ค่าตอบแทน 

เบิกค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และในวันหยุดราชการ
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานให้กับ
โรงพยาบาลสตูล
ค่าตอบแทนโดยไม่ท าเวช
ปฏิบัติส่วนตัวและหรือ
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
เอกชน ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมา
จ่ายและเงินเพ่ิมส าหรับ
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

เพ่ือให้เบิกค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยและ
บริการค่าตอบแทนโดยไม่
ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและ
หรือปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลเอกชนค่าเบี้ย
เลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพ่ิม
ส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
การสาธารณสุขเป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ให้เกิด

3 1 1 

(ต่ า) 

4 
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เป็นเท็จไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

การแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อัน
มิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมาย 

4.การใช้รถ
ราชการการ 

1.ใช้รถราชการไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการพ.ศ. 2523 และ
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 

2.ผู้ใช้รถราชการละเลยการ
ปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการพ.ศ. 2523 และ
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 

3.เบิกจ่ายค่าตอบแทนเหมา
จ่ายแทนการจัดหารถ
ประจ าต าแหน่งส าหรับ
ข้าราชการผู้มีสิทธิ์ได้รับรถ
ประจ าต าแหน่ง 

4.ใช้เก็บรักษาซ่อมบ ารุงรถ
ส่วนกลางและรถรับรองไม่
เป็นไปตามระเบียบ
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วย
หลักเกณฑ์การใช้การเก็บ
รักษาการซ่อมบ ารุงรถ
ส่วนกลาง และรถรับรอง
พ.ศ. 2523 

เพ่ือให้การใช้รถราชการ
เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้องและป้องกันการ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

3 1 1 

(ต่ า) 

4 
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จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการทุจริต สามารถสรุป
การวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดล าดับความส าคัญของความเส่ียงด้านการทุจริต ได้ตามตารางดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซอ้น จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 

การจัดหาพัสดุ ล าดับที่ 4 (ต่ า = 2 คะแนน) 

การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา ล าดับที่ 4 (ต่ า = 1 คะแนน) 

การเบิกค่าตอบแทน ล าดับที่ 4 (ต่ า = 3 คะแนน) 

การใช้รถราชการ ล าดับที่ 4 (ต่ า = 3 คะแนน) 

 

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดและการจัดล าดับของความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ท่ีอาจเกิดการทุจริต เพ่ือเป็นการป้องกันหรือลดความเส่ียงในการเกิดการทุจริต และเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐ มีการตรวจสอบได้ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวและต าแหน่งหน้าท่ี
อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอย่างท่ีดี ยืนหยัดท าในสิ่ง
ท่ีถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใสและตรวจสอบได้ โรงพยาบาลสตูล จึงน าผลท่ีได้จากการ
วิเคราะห์มาก าหนดมาตรการ วิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ดังนี้   

1.น าประเด็นหรือปัจจัยที่เกิดกับความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ท่ีอาจเกิดการทุจริตท่ี
ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง มาจัดท ากรอบแนวทางในการป้องกันการทุจริตโรงพยาบาลสตูล
ต่อไป 

2.จัดท าแบบฟอร์มป้องกันการทุจริตของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง เพ่ือให้
การจดัซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสตูล มีประสิทธิภาพโปร่งใสและปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
และผลประโยชน์ทับซ้อน 

3.จัดท าสมุดบันทึกตรวจสอบการใช้รถยนต์ราชการเพื่อให้การใช้รถยนต์ราชการเป็นไป
ตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้องและป้องกันการทุจริต 

 


