
เหตุการณ์ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

เหตุการณ์ความเสี่ยง สาเหตุ ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ 
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

แนวทางการจัดการ ก าหนดแล้วเสร็จ 

1. การบริหารจัดการยังไม่สามารถ
สนับสนุนกระบวนการธรรมาภิ
บาลได้อย่างเหมาะสม 
 

ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน :  
คณะฯ มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี
ฟ้องร้อง กรณีถูกฟ้องร้อง 
 
ผลกระทบที่ไม่เป็นตัวเงิน :  
ภาพลักษณ์ ช่ือเสียงของคณะ ต่อ
กระบวนการบริหารจัดการอย่างมี
ธรรมาภิบาล 

ปัจจัยภายใน : 
1. โครงสร้างการก ากับดูแลไม่เหมาะสม 
2. ความไมเ่พียงพอของระบบติดตาม

กฎระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศใหม่ 
3. บุคลากรขาดความตระหนักในเรื่อง

วัฒนธรรมศริิราช 
 
ปัจจัยภายนอก : 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม
ของคณะ 
ในระดับต่ า 

4 
 

3 
ด้าน

ช่ือเสียง
และ

ภาพลักษ
ณ์องค์กร 

4X3 
สูงมาก 

 

ด้านลดโอกาสเกิด : 
1. ทบทวนโครงสร้างการก ากับดูแล ในชุดคณะกรรมการที่

ส าคัญ 
2. รวบรวมและเผยแพร่กฎหมาย กฎระเบียบ และ

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ก าหนดนโนบาย แนวทางปฏิบตัิ ผลประโยชน์ทับซ้อน

และการเปิดเผยข้อมลู สื่อสาร และติดตามผล 
4. สร้างการรับรู้ โดยให้บุคลากรเข้าใหม่ และบุคลากร

ปัจจุบันรับทราบ จรรยาบรรณ ในระบบ “SELECx”  
5. ประชาสมัพันธ์ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรตระหนักถึงการ

ท างานอย่างโปร่งใสตามนโยบายของคณะ 
6. เปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่ประชาชนควรรู้ของคณะ ผ่าน 

website คณะ   
7. จัดท าช่องทางติดต่อสอบถาม / ชมเชย /เสนอแนะ /  

ร้องเรียน / เบาะแสการทุจรติ 
8. จัดท าแผน ก ากับตดิตาม ตามแผนการด าเนินการเพื่อ

ปิด GAP ในเรื่องดังนี ้
9. จัดท าระบบการรวมรวมและเผยแพร่กฎหมาย 

กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
10. จัดท าคู่มือธรรมาภิบาล ทบทวนจรรยาบรรณ และ

สื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับและติดตามผล  
11. กระจายการด าเนินการวัฒนธรรมศิริราชลงสู่

กระบวนการด าเนินการด้านทรัพยากรบุคคล  
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เหตุการณ์ความเสี่ยง สาเหตุ ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ 
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

แนวทางการจัดการ ก าหนดแล้วเสร็จ 

12. สร้างสร้างบุคคลต้นแบบดา้นวัฒนธรรมศริิราช (SIRIRAJ 
ROLE MODEL) 

13. ส ารวจการรับรู้ และการน าแนวทางการปฏิบัตเิรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

14. มีมาตรการการส่งเสรมิเช่น มอบรางวัลให้คนท าดี และมี
การลงโทษ ส าหรับคนท่ีท าผดิ ไมว่่าโดยตั้งใจ หรือไม่
ตั้งใจ โดยช้ีให้เห็นว่าสิ่งท่ีท าไปส่งผลอย่างไรบ้าง 

15. เพิ่มเตมิแผนดา้นการก ากับดูแล 
 

ด้านลดผลกระทบ : 
1. มีระบบการจัดการการรับรู้ของประชาชนในแง่ลบ ทันที

เมื่อเกิดเหตุการณ์ เช่น ช้ีแจงข้อเท็จจริงเพื่อระงับการ
แพร่ภาพของข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

2. สร้าง Rapid Response Team เพื่อจัดการการรับรู้
ของประชาชนในแง่ลบ 

2. เสี่ยงต่อการทุจริตใน
กระบวนการจดัการปลูกถ่าย
อวัยวะ 

 
ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน :  
- 
 
ผลกระทบที่ไม่เป็นตัวเงิน: 
ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของงาน
เปลี่ยนอวัยวะศิริราช 

ปัจจัยภายใน:  
1. การให้ข้อมูลผู้ป่วยเกี่ยวกับขั้นตอนการ

ปลูกถ่ายอวัยวะ 
2. ระยะเวลาในการรอปลูกถ่ายอวัยวะ 
 
ปัจจัยภายนอก: 
1. ผู้ป่วยรอรบัการปลูกถ่ายอวัยวะมจี านวน

มากขึ้น 
2. จ านวนผู้บริจาคอวัยวะมจี ากัด 

1 1 
ด้าน

ช่ือเสียง
และ

ภาพลักษ
ณ์องค์กร 

1X1 
ต่ า 
 

ด้านลดโอกาสเกิด: 
ปฏิบัติตามเกณฑ์การจัดสรรอวัยวะ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
สภากาชาดไทย 
 
ด้านลดผลกระทบ : 
ไม่ม ี

ปีงบประมาณ 
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เหตุการณ์ความเสี่ยง สาเหตุ ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ 
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

แนวทางการจัดการ ก าหนดแล้วเสร็จ 

3. การเผยแพร่และการละเมิด
ลิขสิทธิ์ผลงานทางวิชาการ 

 
ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน :  
คณะฯ แพ้คดีการละเมิดลิขสิทธิ์ 
ต้องช าระค่าสินไหมทดแทน 
 
ผลกระทบที่ไม่เป็นตัวเงิน :  
คณะฯ แพ้คดีการละเมิดลิขสิทธิ์ 
ส่งผลเสียต่อช่ือเสียงภาพลักษณ์
ขององค์กร 

ปัจจัยภายใน : 
1. กระบวนการควบคุมความถูกต้องของการ

ผลิตต ารา/หนังสือทางวิชาการของ
บุคลากรของคณะฯ  

ปัจจัยภายนอก : 
1. บุคลากรขาดความเข้าใจเรื่องการละเมิด

ลิขสิทธิ ์
2. บุคลากรหรือหน่วยงานสามารถ

ด าเนินการผลติและเผยแพรต่ ารา/หนังสือ
ทางวิชาการได้เอง 

 

2 3 
ด้าน

ช่ือเสียง
และ

ภาพลักษ
ณ์องค์กร 

2X3 
ปานกลาง 

 

ด้านลดโอกาสเกิด : 
1. จัดท า VDO Clip เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ : ข้อพึงระวัง

เมื่อแต่งต าราเผยแพร่ในเว็บไซต์ SELEC > CPD หัวข้อ 
ลิขสิทธ์และจรรยาบรรณทางวิชาการ  

2. ประชาสมัพันธ์และเน้นย้ าถึงกิจกรรมที่มีการควบคุมอยู ่ 
 
ด้านลดผลกระทบ : 
สุ่มตรวจสอบรูปแบบหนังสือของภาควิชา หน่วยงานที่ฝาก
จ าหน่ายผา่นส านักพิมพ์ศริิราช และที่เก็บไว้ท่ีห้องสมุดศริิ
ราช  
 

ปีงบประมาณ 
2565 

4. ความเสีย่งเรื่องการแกไ้ขตัวเลข
ในเอกสารใบลดหย่อน กรณี
ผู้ป่วยนอก 

 
ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน :  
จ านวนยอดเงินลดหย่อนของสังคม
สงเคราะห์ไม่ตรงกับข้อมลู
ลดหย่อนของการเงิน 
 
ผลกระทบที่ไม่เป็นตัวเงิน : 
1. ส่งผลต่อภาพลักษณ์เรื่องความ

โปร่งใสของหน่วยงาน 
2. ผู้รับบริการไม่พึงพอใจท่ีต้องมา

ท าการแก้ไขเอกสารซ้ า ท าให้
เสียเวลา 

ปัจจัยภายใน : 
1. การลดหย่อนในกรณีผู้ป่วยนอก รองรับ

เฉพาะระบบการเขยีนเอกสาร  
2. ระบบการจัดเก็บข้อมลูการลดหยอ่นของ

งานสังคมสงเคราะห์ ยังไม่ทันสมัย  
 
ปัจจัยภายนอก : 
1. ระบบ IT ของ รพ. ยังไม่สามารถสร้าง

ระบบท่ีเชื่อมโยงระหว่างสังคมสงเคราะห์
กับการเงินเพื่อการตรวจสอบข้อมลูค่า
รักษาพยาบาลได ้

2. บุคคลอื่นปลอมแปลงเอกสาร/แก้ไข
ยอดเงินในเอกสารได ้

 
 

1 3 
ด้านมูลค่า

ความ
เสียหาย
ทางการ

เงิน 

1X3 
ปานกลาง 

 

ด้านลดโอกาสเกิด : 
1. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมลูด้วยการใช้โปรแกรม 

Access  
2. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมลูใหมด่้วยการใช้โปรแกรม 

Excel ที่สามารถแก้ไขและปรับปรงุโดยบุคลากรใน
หน่วยงานได้เอง  

 
ด้านลดผลกระทบ : 
1. ควบคุมความโปร่งใสด้วยการให้ออกใบลดหย่อนใหม่

ทดแทน  
2. ระบุเหตุผลการแกไ้ขใบลดหย่อนเดิม เพื่อท าให้ข้อมูลมี

ความถูกต้องและตรงกับยอดลดหย่อนของการเงิน  
3. สร้างความร่วมมือกับหน่วยการเงิน ในการพัฒนาระบบ

การสื่อสารและการทวนยอดการลดหย่อนที่ถูกต้อง 
4. ช้ีแจงและท าความเข้าใจกับผู้รับบริการ  

ปีงบประมาณ 
2565 
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แนวทางการจัดการ ก าหนดแล้วเสร็จ 

5. บุคลากรขาดความตระหนักด้าน
คุณธรรมจริยธธรม เช่น  
- แอบอ้างใช้ต าแหน่งหน้าที่เพื่อ

ประโยชน์ตน 
- ปลอมเอกสาร 
- พฤติกรรมเสื่อมเสีย 
- เสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง 

 
ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน: 
- 
ผลกระทบที่ไม่เป็นตัวเงิน: 
ช่ือเสียงภาพลักษณ์ของวิชาชีพ
และองค์กร ความเชื่อมั่น ศรัทธา 
ไว้วางใจของสังคม 

ปัจจัยภายใน: 
1. ฝ่ายฯมีบุคลากรจ านวนมาก  หลากหลาย

ระดับ  บางระดับเข้า-ออกง่าย 
2. ไม่ทราบว่าเป็นความผิด 
ปัจจัยภายนอก: 
1. กฎระเบียบขององค์กรเปลีย่นจากระบบ

ข้าราชการเป็นข้าราชการและพนกังาน
มหาวิทยาลยัการย้ายงานเกิดขึ้นได้ง่าย 

2. ค่านิยมของสังคมเปลี่ยน 
3. ภาวะเศรษฐกิจและสังคมทีร่ัดตัว 
4. สื่อต่างๆ/ข่าวสารรวดเร็ว 

1 3 
ด้าน

ช่ือเสียง
และ

ภาพลักษ
ณ์องค์กร 

1X3 
ปานกลาง 

 

ด้านลดโอกาสเกิด: 
1. PAเพิ่มจรยิธรรมวิชาชีพในบุคลากรระดับวิชาชีพ 
2. จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินการจรยิธรรมทางการ

พยาบาล ฝ่ายการพยาบาล 
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะทางจรยิธรรมให้กับ

คณะกรรมการจรยิธรรมและผู้น าทางการพยาบาล 
 

ด้านลดผลกระทบ:   
1. หากพบความผดิด้านคณุธรรมและจริยธรรม  ต้องมีการ

สอบสวนข้อเท็จจริงภายใน 48 ช่ัวโมงภายหลังได้รับ
รายงาน เพื่อด าเนินการยับยั้งเหตไุม่ให้ลุกลาม 

2. เปิดรับการร้องเรียนและติดตามผล/สื่อสารท าความ
เข้าใจกับผู้ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็ว 

ปีงบประมาณ 
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6. ความเสีย่งในการทุจริตยาและ
เวชภัณฑ์ของบุคลากรในฝ่าย
เภสัชกรรม 
 

ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน: 
ค่าใช้จ่ายเรื่องยาและเวชภณัฑ์ใน
กรณีเกดิการทุจริต 
 
ผลกระทบที่ไม่เป็นตัวเงิน: 
ช่ือเสียง ภาพลักษณ์ ความ
น่าเชื่อถือขององค์กร 

ปัจจัยภายใน: 
1. ระบบควบคุมไม่รดักุม 
2. บุคลากรมีปญัหาเรื่องการเงิน 
 
ปัจจัยภายนอก: 
จ านวนยา/เวชภณัฑ์ที่ขาด/เกินในบรรจุ
ภัณฑ์ (ส่งมาจากบริษัท) ซึ่งบางครัง้ไม่
สามารถตรวจสอบพบ 

1 3 
ด้านมูลค่า

ความ
เสียหาย
ทางการ

เงิน 

1X3 
ปานกลาง 

 

ด้านลดโอกาสเกิด: 
1. มีการควบคุมปริมาณยาคงเหลือยากลุ่มเสี่ยง 100% 

ได้แก่ ยาเสพตดิ ยาวัตถุออกฤทธ์ิและยามูลค่าสูง โดย
เป็นยาที่มีการตรวจสอบสต็อกในทุกรอบการปฏิบตัิงาน 

2. มีการควบคุมปริมาณยาคงเหลือในยาคู่ LASA ตามที่
ก าหนด 

3. มีการสุม่ตรวจนับสต็อกยาและเวชภัณฑ์กลุ่มทั่วไปทุก
เดือน 

4. มีการบันทึกภาพกล้องวงจรปิดในทุกห้องยาและคลังยา
เพื่อป้องกันผู้ที่คิดทุจริตและมีหลักฐานการกระท า 

5. มีระบบ access control จ ากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในส่วนนั้น 

6. มีระบบล็อกกุญแจที่รถขนส่งยา 

ปีงบประมาณ 
2565 



เหตุการณ์ความเสี่ยง สาเหตุ ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ 
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

แนวทางการจัดการ ก าหนดแล้วเสร็จ 

7. มีระบบการตรวจสอบจ านวนยาทีส่่งจากคลังยาทั้งขา
ออกจากคลังยามาจนขาเข้าห้องยา 

8. มีระบบตรวจสอบภายใน 
9. กระบวนการคดัสรรผู้ปฏิบตัิงานทุกระดับเข้าท างานมี

ระบบตรวจสอบคดีย้อนหลัง และพิมพ์ลายนิ้วมือ 
10. การตรวจคัดกรองยาเสพตดิในผู้ปฏิบัติงานชาย ใน

โครงการที่ท างานสีขาว โดยมีการสุ่มตรวจปัสสาวะเป็น
ระยะ 

11. ก าหนดบทลงโทษท่ีรุนแรงเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างแก่
บุคลากรอื่น 

12. ใช้ระบบจัดยาอตัโนมตัิเพื่อลด Human error และเพิ่ม
ความถูกต้องของปริมาณยาและเวชภัณฑ์คงเหลือ 

 
ด้านลดผลกระทบ: 
1. รายงานผู้บังคับบญัชาให้ทราบหากพบความผิดปกติที่

อาจน าพาไปสู่การทุจรติ 
2. รายงานความเสี่ยงและแจ้งให้ผู้บรหิารฝ่ายเภสัชกรรม

ทราบ 
3. ด าเนินคดตีามกฏหมาย 

7. บุคลากรขาดความตระหนัก 
ด้านคุณธรรม จริยธธรม ในด้าน
การขัดกันของผลประโยชน์ เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนเช่น 
- การประเมินการเรยีนการสอน

นักศึกษาก่อนและหลัง
ปริญญา 

ปัจจัยภายใน :  
1. ภาคฯ มีบุคลากรจ านวนมาก

หลากหลายระดับ บางระดับเข้า-ออก
ง่าย 

2. บุคลากรขาดความระลึกหรือเกรงกลัว
ต่อการกระท าผิด 

3. ขาดการเฝ้าระวังที่เข้มข้น 
 

1 5 
ด้าน

ช่ือเสียง
และ

ภาพลักษ
ณ์องค์กร 

1X5 
สูงมาก 

 

ด้านลดโอกาสเกิด : 
1. รณรงค์ AIR 
2. PA จริยธรรมวิชาชีพในบุคลากรระดับวิชาชีพต่อเนื่อง 
3. วิเคราะห์ ท าสถิติอุบัติการณ์/ข้อรอ้งเรียนที่เป็นด้าน

คุณธรรม/จริยธรรม เรียนรู้ป้องกันเกิดซ้ า 
4. วัฒนธรรม การไม่มสี่วนร่วมในการประเมินนักศึกษาที่

เป็นเครือญาติโดยอาจารย์ในภาควิชาฯ(เดิมไม่มีเอกสาร
เป็นลายลักษณ์อักษร) 

ปีงบประมาณ 
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เหตุการณ์ความเสี่ยง สาเหตุ ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ 
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

แนวทางการจัดการ ก าหนดแล้วเสร็จ 

- การเลือกใช้หรือซื้อบริการ
ของเครือญาติในการจัดซื้อจดั
จ้าง 

 
ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน :  
ถูกเทียบปรับ  
 
ผลกระทบที่ไม่เป็นตัวเงิน : 
ช่ือเสียง/ภาพลักษณ์ของ 
วิชาชีพและองค์กร ความ 
เชื่อมั่น ศรัทธา ไว้วางใจของ 
สังคม  

ปัจจัยภายนอก : 
1. กฎระเบียบขององค์กรเปลีย่นจากระบบ

ข้าราชการเป็นข้าราชการและพนกังาน
มหาวิทยาลยัการย้ายงานเกิดขึ้นได้ง่าย 

2. ค่านิยมของสังคมเปลี่ยน 
3. ผู้รับบริการรักษาสิทธิตนมากข้ึน 
4. ภาวะเศรษฐกิจและสังคมทีร่ัดตัว 
5. สื่อต่างๆ/ข่าวสารรวดเร็ว 
 
 
 

5. จัดท าปฏิญญาเกีย่วข้องกับการแสดงตนเพื่อปฏิเสธการ
ขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชนส์่วนรวม 

6. ในการพิจารณาข้อสอบ.ผลการสอบ,การจัดซื้อจดัจ้างท่ี
มีบุคลากรที่อาจมีผลประโยชน์ขัดกันต้องมีการออกจาก
ที่ประชุมและไมม่ีการกระท าใดๆที่ก่อให้เกิดผล
เปลี่ยนแปลงผลการประชุมทั้งก่อนและหลังการประชุม 
โดยมีการลงบันทึกในรายงานการประชุมทุกครั้ง 

 
ด้านลดผลกระทบ : 
1. หากพบความผดิด้านคณุธรรมและจริยธรรม ลงโทษ

ตามขั้นตอน ไม่ละเว้น 
2. เปิดรับการร้องเรียนและติดตามผล/สื่อสารท าความ

เข้าใจกับผู้ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็ว 
3. รับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกภาควิชาฯ 

8. บุคลากรขาดความตระหนัก 
ด้านคุณธรรม จริยธธรม เช่น  
- แอบอ้าง/การใช้ต าแหน่ง 

หน้าท่ีเพื่อผลประโยชน์ตน  
- ปลอมแปลงเอกสาร  
- พฤติกรรมบริการที่เสี่ยง ต่อ

การถูกฟ้องร้อง 
 

ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน :  
ถูกเทียบปรับ  
 
ผลกระทบที่ไม่เป็นตัวเงิน :.
ช่ือเสียง/ภาพลักษณ์ของ 

ปัจจัยภายใน :  
1. ภาควิชาฯ มีบุคลากรจ านวนมาก

หลากหลายระดับ บางระดับเข้า-ออก
ง่าย 

2. บุคลากรขาดความระลึกหรือเกรงกลัว
ต่อการกระท าผิด 

3. ขาดการเฝ้าระวังที่เข้มข้น 
 
ปัจจัยภายนอก  
1. กฎระเบียบขององค์กรเปลีย่นจากระบบ

ข้าราชการเป็นข้าราชการและพนกังาน 
มหาวิทยาลยัการย้ายงานเกิดขึ้นได้ง่าย 

2. ค่านิยมของสังคมเปลี่ยน 

1 5 
ด้าน

ช่ือเสียง
และ

ภาพลักษ
ณ์องค์กร 

1X5 
สูงมาก 

 

ด้านลดโอกาสเกิด : 
1. รณรงค์ AIR 
2. PA จริยธรรมวิชาชีพในบุคลากรระดับวิชาชีพต่อเนื่อง 
3. วิเคราะห์ ท าสถิติอุบัติการณ์/ข้อรอ้งเรียนที่เป็นด้าน

คุณธรรม/จริยธรรม เรียนรู้ป้องกันเกิดซ้ า 
4. การใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการการนัดหมาย โดย

ผ่านระบบส่วนกลาง 
5. รณรงค์งดการซื้อวัสดุทางการแพทย์โดยไม่ผา่น

โรงพยาบาล 
 
ด้านลดผลกระทบ : 
1. หากพบความผดิด้านคณุธรรมและจริยธรรม ลงโทษ

ตามขั้นตอน ไม่ละเว้น 

ปีงบประมาณ 
2565 



เหตุการณ์ความเสี่ยง สาเหตุ ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ 
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

แนวทางการจัดการ ก าหนดแล้วเสร็จ 

วิชาชีพและองค์กร ความ 
เชื่อมั่น ศรัทธา ไว้วางใจของ 
สังคม 

3. ผู้รับบริการรักษาสิทธิตนมากข้ึน 
4. ภาวะเศรษฐกิจและสังคมทีร่ัดตัว 
5. สื่อต่างๆ/ข่าวสารรวดเร็ว 

2. เปิดรับการร้องเรียนและติดตามผล/สื่อสารท าความ
เข้าใจกับผู้ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็ว 

3. รับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกภาควิชาฯ 
9. บุคลากรใช้อ านาจหน้าที่ในการ

รับ หรือเรียกรับผลประโยชน์ 
(เงิน /ไม่ใช่เงิน) เพื่อตนเองหรือ
ผู้อื่น 
 

ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน :  
ไม่ม ี
 
ผลกระทบที่ไม่เป็นตัวเงิน :. 
1. เสื่อมเสียชื่อเสียงของหน่วยงาน

และองค์กร 
2. ขาดความน่าเชื่อถือและความ

ไว้วางใจ 

ปัจจัยภายใน :  
1. ระบบงานท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลผูป้่วย/

ผู้ร้องเรยีน เอื้อต่อการได้รับ
ผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น 

2. ระบบงานท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแล
บุคลากรภายใน เอื้อต่อการไดร้ับ
ผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น 

3. สิทธ์ิการเข้าถึงระบบงานของ รพ.  
4. ขาดความรูค้วามเข้าใจ เรื่องการเรยีก

รับผลประโยชน ์
 

ปัจจัยภายนอก  
1. พฤติกรรมส่วนบุคคล 
2. ภาระหนี้สิน 
3. วัฒนธรรมการให้ของขวัญตามโอกาส 

1 4 
ด้าน

ช่ือเสียง
และ

ภาพลักษ
ณ์องค์กร 

1X4 
สูง 
 

ด้านลดโอกาสเกิด : 
1. ก าหนดให้บุคลากรปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ บุคลากร

คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล  
2. ปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญ และของก านัลจาก

การปฏิบัตหิน้าท่ี (No Gift Policy)  
3. สื่อสาร No Gift Policy ให้บุคลากรรับทราบและถือ

ปฏิบัติ  
4. ก าหนดสิทธ์ิผู้ทีเ่ข้าถึงข้อมูล และมกีารบันทึกการเข้าใช้

งานระบบงานของ รพ.  
5. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม Happy Money  
6. ปฎิบัติพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 
103  

7. ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ เพื่อ
ตนเองหรือผู้อื่น  

8. สร้างวัฒนธรรมการไม่เรียกรับผลประโยชน/์ไปหา
ผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือผู้อื่น  
 

ด้านลดผลกระทบ : 
1. รายงานอุบัติการณ์ เข้าระบบ 
2. ด าเนินการตามแนวทางการควบคมุความเสียหายของ

งานบริหารจดัการความเสี่ยง 
3. ด าเนินการตามบทลงโทษท่ีคณะฯก าหนด 

ปีงบประมาณ 
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เหตุการณ์ความเสี่ยง สาเหตุ ระดับ
โอกาส
เกิด 
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แนวทางการจัดการ ก าหนดแล้วเสร็จ 

4. ด าเนินการตามพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
มาตรา 103 

5. สื่อสารเรื่องการปฏิบัตติามแนวทางการควบคุมความ
เสียหาย (เพื่อป้องกันการถูกกล่าวหาว่าการกระท า
ดังกล่าว เอ้ือต่อการเรียกรับผลประโยชน์) 

6. ก าหนดให้บุคลากรภายในหน่วยงาน รายงานอุบัติการณ์
ทันทีเมื่อพบเหตุการณ/์ถูกร้องเรียน 

10. ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย
ตามนโยบายองค์กรคณุธรรม 
 

ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน : 
1. มีการทุจรติงบประมาณเกิดขึ้น

ในองค์กร 
2. มีการทุจรติในแหล่งเงินบรจิาค 
 
ผลกระทบที่ไม่เป็นตัวเงิน : 
1. ทุจริตเชิงนโยบาย 
2. ไม่บรรลุวสิัยทัศน์ พันธกิจ 
3. สูญเสียภาพลักษณ์องค์กร 

ปัจจัยภายใน : 
1. แนวทางปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ 
2. องค์กรไม่มีคณะท างานเรื่องความ

โปร่งใส คุณธรรม (ทีมตรวจสอบ
ภายใน) 

3. ไม่มีช่องทางการร้องเรยีนที่ชัดเจน 
4. ไม่มีการรณรงค์ภายในโรงพยาบาล  
5. มีช่องโหว่ที่ท าให้เกิดการทุจรติ 
6. ไม่มีการประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงาน

ภายนอกผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
 
ปัจจัยภายนอก : 
1. การเปลีย่นแปลงของกฎระเบียบ ที่ท า

ให้ไม่สามารถปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลง
ได้ทัน 

2. ความรวดเร็วในการพัฒนาของ
เทคโนโลยีต่าง ๆ 

1 2 
ด้าน

ช่ือเสียง
และ

ภาพลักษ
ณ์องค์กร 

1X2 
ต่ า 
 

ด้านลดโอกาสเกิด : 
1. ก าหนดและประกาศนโยบายป้องกันการทุจริต 
2. ก าหนดคณะท างานเรื่ององค์กรคณุธรรมให้เเล้วเสร็จใน

ปีงบประมาณ2565 
3. ส ารวจและตรวจสอบการท างานในหน่วยงานที่สุ่มเสี่ยง

ต่อการทุจรติ 
4. ส่งเสริมให้ความรู้กับบุคลากร 
5. ก าหนดตัวช้ีวัดเรื่องการทุจรติใน Risk profile ของเเต่

ละหน่วยงาน 
 
ด้านลดผลกระทบ : 
1. มีแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนเมื่อพบข้อสงสัยการ

ทุจริต 
2. มีแนวทางการปฏิบัตเิมื่อพบเหตุการณ์ทุจริตใน

หน่วยงาน (HR นิติกร) 
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เหตุการณ์ความเสี่ยง สาเหตุ ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ 
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

แนวทางการจัดการ ก าหนดแล้วเสร็จ 

11. ลิขสิทธิ์ กับการออกแบบและ
ผลิตสื่อมลัติมเีดีย 

ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน:  
มีโทษทางอาญาทั้งจ าคุกและโทษ
ปรับแล้วแต่กรณี และเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ยังมสีิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายในทางแพ่ง 
 
ผลกระทบที่ไม่เป็นตัวเงิน:  
1. เสื่อมเสียชื่อเสียงกับองค์กร 

และผูเ้กี่ยวข้อง 
2. เสียโอกาสในการท างาน 

ปัจจัยภายใน: 
1 การน าภาพกราฟิกในรูปแบบต่างๆ มา

ใช้โดยไมไ่ดร้ับอนุญาต จากเจ้าของ
ผลงาน 

2 การลอกเลียนแบบผลงานโดยไม่ไม่ได้
รับอนุญาต จากเจ้าของผลงาน 

3 การใช้ซอฟต์แวร์ที่ไมม่ี license 
 

ปัจจัยภายนอก: 
1 ผู้ขอรับบริการต้องการงานท่ีเร่งด่วนท า

ให้ไม่มีเวลาในการผลติ 
2 งานส่วนใหญ่มีรปูแบบท่ีค่อนข้าง

คล้ายกัน 
3 เจ้าหน้าท่ีต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่ใหม่อยู่

ตลอดเวลา  

1 3 
ด้าน

ช่ือเสียง
และ

ภาพลักษ
ณ์องค์กร 

1X3 
ปานกลาง 

 

ด้านลดโอกาสเกิด : 
1. เจ้าหน้าท่ีวาดภาพขึ้นมาใช้เองและเก็บไว้เป็นคลัง

ภาพกราฟิกเพื่อน ากลับมาใช้กับงานอ่ืนๆ 
2. ถ่ายภาพเพื่อน ามาเป็นตัวอย่างในการวาดภาพ เพื่อให้

เห็นรายละเอียดที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
3. ใช้ภาพจากเว็บไซต์ที่ให้ดาวน์โหลดภาพกราฟิกในรูปแบบ

ต่างๆ ท่ีถูกลิขสิทธิ ์
4. ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิและทรัพย์สินทาง

ปัญญาให้ทันสมัยต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา 
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อป ี

 
ด้านลดผลกระทบ : 
1. ศึกษาเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิและทรัพย์สนิทางปัญญา 
2. ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิและทรัพย์สินทาง

ปัญญาให้ทันสมัยต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา 
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อป ี
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