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ค าน า 

 

  การทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือ

จริยธรรม แต่อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มี

ความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีก เป็นจ านวนมากจนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทาง

อาญา  โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จึงมีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต การ

ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กล่าวคือ การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย

และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่

อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น

ส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับ การทุจริต โดยใช้หลักการวิเคราะห์ตามมาตรฐาน COSO (The 

Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 

 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว  (องค์การมหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สารบัญ 

หน้า 

บทที่ 1 บทน า           1 

1.1 หลักการและเหตุผล         1 

          1.2 วัตถุประสงค์                   3 

บทที่ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน     

          2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตหรือหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน            4        

          2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตหรือหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ                      7   

               โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)     

บทที ่3  เอกสารอ้างอิง                                                                                                 11     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 1 

บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

  การทุจริตคอร์รัปชั่น หรือ การมผีลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่

บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท า

นั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่ จ ากัดอยู่ในรูป

ของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การ

แต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด

หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือ

ผลประโยชน์ จากทางราชการ โดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึด

ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระท าแบบนี้เป็นการกระท าที่ผิดทาง

จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา

ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง 

การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ

หน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์

สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป 

โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรม

ในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม

ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีก เป็น

จ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา 

  ดังนั้น โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ด าเนินการวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตหรือมผีลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ

เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนได ้



 
 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร

ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการ

ปฏิบัติงาน 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง

กระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลด

มูลเหตุของโอกาส ที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับ

ซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่อง

เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์

ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

 

1.2 สามารถจ าแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 

  1.2.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ

เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกล

ยุทธ์ ที่ก าหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย 

เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อ

วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 

  1.2.2 ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายใน     

ขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 

  1.2.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร

งบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทัน

ต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่

เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ 

การวางแผน การควบคุม และการจัดท ารายงานเพือ่น ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 

1.2.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้อง  



 
 

กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความ

ไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การ

ร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ประทับซ้อนในครั้งนี้น าเอา

ความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) โดยโรงพยาบาลได้ทราบถึงความเสี่ยงด้าน

ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกัน การทุจริต การ

บริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ที่เป็นปัญหาส าคัญ  

 

1.3 วัตถุประสงค ์

  1.3.1 เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน ให้เกิด

ความคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

  1.3.2 เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

  1.3.3 เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ไม่ให้เกิดการแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น

แบบอย่างที่ดียืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

  1.3.4 เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารงาน แก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ

ประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 2 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตหรือหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตหรือหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาส

ที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการ

วิเคราะห์ และจัดล าดับความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง 

ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ

ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา 

ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได ้

 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน 

(บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

 

 

 



 
 

  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง 

โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรง ของ

ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล าดับ 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 ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

 

  ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก 

การพิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ 

ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

  

          

 

  ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน  

(4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ จัดแบ่ง ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 
ต่ า (Low) 1-3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 
ปานกลาง (Medium) 4-8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มี

มาตรการควบคุมความเสี่ยง 
สีเหลือง  

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมิน

ซ้ าหรือถ่ายโอนความเสี่ยง 
สีแดง 

 

 

ระดับความเสี่ยง  =  โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 

                          (Likelihood x Impact) 
 



 
 

 

                                                    โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 

2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตหรือหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 

(องค์การมหาชน) 

  เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของ

ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด

ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความ

เสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหาร

จัดการก่อนนี้ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จึงก าหนดความเสี่ยงที่เก่ียวกับด้านการทุจริต ดังนี้ 

  



 
 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ประจ าปี 2564 

 

วัตถุประสงค์ 
Objective 
Setting 

ระบุความเสี่ยง 
Risk Indentify 

กิจกรรมควบคุม 
ปัจจุบัน 

Present Control 

Risk 
No. 

ประเมินความเสี่ยง 
Risk assessment 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

การตอบสนองความ
เสี่ยง/ 

กิจกรรมควบคุมใหม่ 
Risk response / new 

control activities 

ต้นทุน/
ประโยชน์ 

(หากระบุได้) 

ผู้รับผิดชอบ ก าหนด 
แล้วเสร็จ 

Likelihood Impact 

1. ให้บริการด้าน
การรักษาพยาบาล
ท่ัวไป การส่งเสริม
สุขภาพ การ
ควบคุมป้องกันโรค 
และการฟื้นฟู
สุขภาพ ตาม
มาตรฐานทาง
การแพทย์ 
2. ด าเนินการด้าน
เวชศาสตร์การ
ป้องกัน ส่งเสริม
และสนับสนุนการ
สาธารณสุข โดย
ค านึงถึงนโยบาย
ของรัฐในเรื่อง
ดังกล่าวด้วย 
3. ด าเนินกิจการ
อื่น ๆ ให้สอดคล้อง
กับนโยบายของ

1. ระบบบริหารยา
และเวชภัณฑ์ 
     ปรั บปรุ ง ร ะบบ
บ ริ ห า ร ย า แ ล ะ
เวชภัณฑ์ เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใส เป็นไป
ตามระเบียบพัสดุ ฯ 
และมั่นใจว่ายาและ
เวชภัณฑ์ มี คุณภาพ 
เพียงพอ พร้อมใช้ มี
ประสิทธิ ภาพ  โดย
ขอให้ด าเนินงานต้ังแต ่
     1 .  ก า ร จั ด ซ้ื อ 
จัดหาท่ีต้องคัดเลือก
บ ริ ษั ท ท่ี ไ ด้ รั บ ก า ร
รับรองคุณภาพและ
ระบบการสั่งซ้ือท่ีต้อง
มี ข้ อ มู ล ค ง ค ลั ง ท่ี
แท้จริง 
     2. การตรวจรับยา

1.การเฝ้าระวังและ
ก ากับติดตามดูแลโดย
ทีมคณะกรรมการ  
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน 
2. ก ากับติดตามดูแล
โดยทีมคณะกรรมการ
เภสัชกรรมและการ
บ าบัด 
(Pharmaceutical 
and therapeutic 
Committee: PTC)  
3. การน าระบบ IT ท่ี
ทันสมัยมาใช้
ออกแบบระบบต่าง ๆ  

F1-64 5 4 H ก าหนด ให้ เ จ้ าหน้ าที่
ผู้รับผิดชอบในการรับ
ช าระค่าบริการ ตรวจ
นับเงิน เ งินทอน และ
ตร วจทาน เอกสา รที่
เ กี่ ย วข้ อ ง  ให้ ถู กต้ อ ง 
ค ร บ ถ้ ว น  ต่ อ ห น้ า
ผู้รับบริการ  
 

- งานคลังยา
และเวชภัณฑ์ 

ปีงบประมาณ 
2564 



 
 

วัตถุประสงค์ 
Objective 
Setting 

ระบุความเสี่ยง 
Risk Indentify 

กิจกรรมควบคุม 
ปัจจุบัน 

Present Control 

Risk 
No. 

ประเมินความเสี่ยง 
Risk assessment 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

การตอบสนองความ
เสี่ยง/ 

กิจกรรมควบคุมใหม่ 
Risk response / new 

control activities 

ต้นทุน/
ประโยชน์ 

(หากระบุได้) 

ผู้รับผิดชอบ ก าหนด 
แล้วเสร็จ 

Likelihood Impact 

รัฐบาลและความ
ต้องการของชุมชน 
 

และเวชภัณฑ์ท่ีต้องให้
ความส าคัญกับการ
ตรวจสอบลักษณะยา 
การควบคุมอุณหภูมิ
จาก 
บริษัทขนส่งท่ีถูกต้อง 
และการตรวจสอบใบ
วิเคราะห์ยา เพื่อให้
มั่นใจในคุณภาพยาท่ี
ได้รับจากบริษัท 
     3 .  ก ารควบ คุม
ก า ร ส า ร อ ง ย า
โดยเฉพาะการรับยาท่ี
จัดส่งแล้วเข้าระบบ
ภายในระยะเวลา ท่ี
เหมาะสม เพื่อให้ได้
ข้อมูลคงคลังท่ีแท้จริง
แต่ละช่วงเวลา การ
จัดเก็บรักษา โดยเฉา
พะในยาท่ีต้องควบคุม
อุณหภูมิ รวมถึงจัดให้
มีระบบ First expire 
first out (FEFO) 
และการจัดเรียงยาท่ี



 
 

วัตถุประสงค์ 
Objective 
Setting 

ระบุความเสี่ยง 
Risk Indentify 

กิจกรรมควบคุม 
ปัจจุบัน 

Present Control 

Risk 
No. 

ประเมินความเสี่ยง 
Risk assessment 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

การตอบสนองความ
เสี่ยง/ 

กิจกรรมควบคุมใหม่ 
Risk response / new 

control activities 

ต้นทุน/
ประโยชน์ 

(หากระบุได้) 

ผู้รับผิดชอบ ก าหนด 
แล้วเสร็จ 

Likelihood Impact 

ค้นหาได้สะดวก 
     4. ระบบเบิกจ่าย
ท่ีสามารถทวนสอบซ่ึง
กันและกันได้ และได้
ข้ อมูลการส ารอง ท่ี
เ ป็ น ปั จ จุ บั น  เ พื่ อ
ประกอบการจัด ซ้ือ
จัดหา 
     5 .  น อ ก จ า ก น้ี
ผู้ ปฏิ บั ติ ง านจั ด ซ้ื อ 
จั ด ห า  แ ล ะ
ผู้ปฏิบัติงานคุมคลัง
เวชภัณฑ์ ควรเป็นคน
ละบุคคล และขอให้มี
ระบบก ากับติดตาม 
และตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามระเบียบปฏิบัติท่ี
ก าหนดไว้       
 
 

 
 
 



 
 

 
วัตถุประสงค์ 
Objective 
Setting 

ระบุความเสี่ยง 
Risk Indentify 

กิจกรรมควบคุม 
ปัจจุบนั 

Present Control 

Risk 
No. 

ประเมินความเสี่ยง 
Risk assessment 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

การตอบสนองความเสี่ยง/ 
กิจกรรมควบคุมใหม ่

Risk response / new 
control activities 

ต้นทุน/
ประโยชน ์
(หากระบุ

ได้) 

ผู้รับผิดชอบ ก าหนด 
แล้วเสร็จ 

Likellhood  Impact 

 2. บุคลากรไม่ปฏิบตัิ
ตามระเบียบวินัย
เรื่องเวลาการ
ปฏิบัติงานและการ
สแกนนิ้วมือ 

ตรวจสอบข้อมลูและ
ด าเนินการตาม
ระเบียบแกบุ่คลากร
ที่ฝ่าฝืน 

F2-64 4 3 M 1. งานทรัพยากรมนุษย์เก็บข้อมลู 
โดยดึงข้อมลูการสแกนนิ้วเข้า-ออก
เวลาการมาปฏิบตัิงานและ
น าเสนอให้หน่วยงานด าเนินการ
แก้ไข 
2. งานทรัพยากรมนุษย์ตรวจสอบ
และด าเนินการตามระเบยีบของ
โรงพยาบาล 
3. สื่อสารให้บุคลากรตระหนักถึง
การท างานอย่างตรงต่อเวลา 
 

 ฝ่าย
ทรัพยากร

มนุษย ์

ปีงบประมาณ 
2564 

3. การรับของขวัญ 
หรือเงินบริจาคใน
โอกาสต่าง ๆ ท่ีผู้ให้
มุ่งหวังการตอบแทน 

5. อบรม สื่อสารเชิง
รุกในเรื่องคุณธรรม
และการหลีกเลี่ยง
จากผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
 
 
 

F3-64 4 3 H 1. รณรงค์โครงการไม่รบัของขวัญ 
2. สื่อสารเชิงรุกในเรื่องคุณธรรม
และการหลีกเลี่ยงจาผลประโยชน์
ทับซ้อน 

 
 
 

ฝ่ายบรหิาร
และฝา่ย
ทรัพยากร

มนุษย ์
 
 
 

ปีงบประมาณ 
2564 

 

 
 
 



 
 

 

บทที่ 3 

เอกสารอ้างอิง 

   

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 



 
 

 


