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เริ่มการประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา/เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอพิจารณา
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาล
พยุห์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑.๑ การทุจริตในประเทศไทยมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เห็นได้จากดัชนี ภาพลักษณ์คอร์รัป
ชัน ในช่วงที่ผ่านมา ค่าคะแนนอยู่ในระดับต่ากว่าครึ่งมาตลอดส่งผลถึงภาพลักษณ์และดัชนีความ
เชื่อมั่นต่อต่างชาติที่มีต่อประเทศไทย และจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้กาหนดเป้าประสงค์หลักในการเพิ่มระดับของค่าดัชนีขึ้วัด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน หรือ CPI ของประเทศไทยสูงกว่าร้อยละ ๕๐ และเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ดังกล่าว สานักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
ได้นาเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมาใช้ในการ
ประเมินการดาเนินงานของส่วนราชการ เพื่อยกระดับความโปร่งใสซึ่งจะสนับสนุนให้ค่า CPI ของ
ประเทศสูงขึ้น ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินผลที่ต้องการให้หน่วยงานรัฐยกระดับให้โปร่งใสและต่อต้านการ
ทุจ ริ ต ในองค์ กรโดยสนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงานภาครัฐ ดาเนิ นการป้ องกัน ผลประโยชน์ ทั บซ้ อน ผ่ า น

กิจกรรมต่างๆ ตลอดจน การให้ความรู้ตามคู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
๑.๒ การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่งเพราะเป็นการ
แสวงหาประโยชน์ ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อานาจในตาแหน่ง
หน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจ ในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทาให้เกิดการละ
ทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรม จน
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทาให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน
สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทาง
การเงิน คุณภาพการให้บริการและความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่นๆ ตลอดจนโอกาสใน
อนาคตตั้งแต่ ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทาความผิดยังพบ
ผู้กระทาความผิดโดยไม่เจตนา หรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจานวนมากจนนาไปสู่การถูก
กล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐใน
ปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหา
การขาดหลักธรรมาภิบาล และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
๑.๓ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องที่มีความสาคัญดังกล่าวช้างต้นในเกณฑ์การ
ประเมินความ โปร่งใสในการดาเนินของหน่วยงานภาครัฐ จึงได้มีการประเมินในด้านการต่อต้านการ
ทุจริตในองค์กร เกี่ยวกับ การดาเนินงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมิน
หลักฐานเซิงประจักษ์ ให้มีการดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อกาหนดมาตรการ สาคัญในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส
และตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสาคัญและพบบ่อย
นอกจากนี้ ยังนาความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้ มากาหนด
เป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลพยุห์อีกด้วย
๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
๒.๑ ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็น
นักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัทหรือผู้บริหาร ซึ่งมีอานาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่
ในตาแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้น รับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทานั้น
อาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว มีเจตนา และไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จากัดอยู่ใน
รูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้
อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเช้าไปดารงตาแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
และบริษัทจากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอานาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วน
เสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่
เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทา
แบบนี้เป็นการกระทาที่ผิด ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
๒.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการ
บริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพี่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิดความ
เสียหายจาก การปฏิบัติงานที่อาจ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้
๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการดาเนินงานของ
องค์กร การกาหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน
๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน คือ ความเสี่ยงทีเ่ กิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ
การเงินที่ใช้ในการดาเนินการโครงการนั้นๆ
๓) ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอน
โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน
๔) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่
สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมายที่มีอยู่ ไม่เหมาะสม หรือเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ
๑) ปัจจัยภายใน เซ่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของ
บุคลากร และการ เปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้งการควบคุม กากับ ดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น
๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น
๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่ เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพี่อลดมูลเหตุ
ของโอกาส ที่จะทาให้เกิดความเสียหาย จากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความ
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่าง
ใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนาไปสู่การทุจริต มากเท่านั้น
๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการ
ปฏิบัติงาน เพี่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น
สาคัญ อันเกี่ยวเนื่อง เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์
ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิด
หรือนาไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของ
โรงพยาบาลพยุห์ ในครั้งนี้ ได้นาเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาดาเนินการวิเคราะห์ตามกรอบ
มาตรฐาน และตามบริบทความวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และสามารถกาหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริตหรือ ปิดโอกาสการทุจริต
และเพื่อกาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบ การ
กระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสาคัญ และพบบ่อยอีกด้วย

การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ ในการปฏิบัติราชการและผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยง
ที่อาจเป็นเหตุทาให้
๑. การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดตกบกพร่อง หรือ
มีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ
๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทาให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม จริยธรรม
๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ
การยึดมั่น ในหลักธรรมาภิบาล
โรงพยาบาลพยุห์ ขอวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน หรืออาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ โดยใช้แหล่งข้อมูลซึ่งเป็น
ภาพรวมของโรงพยาบาลพยุห์ ข้อมูลจากการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
ภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด และผู้ตรวจสอบภายในจากสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยาน ๒๕๖๓ โดยมีเรื่องที่ตรวจพบ ประเด็นความเสี่ยง
ดังนี้
๔. การดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
๑) การพิจารณากระบวนงานที่มี โอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
-การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบี้ยเลี้ยง>๑๒ ชม.
-การจัดประชุมอบรม เบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่าง ที่พัก ฯลฯ
-การจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับพัสดุการใช้ครุภัณฑ์ อินเตอร์เน็ต
-การใช้รถส่วนกลาง การเติมน้ามันเชื้อเพลิง
๒) โดยมีกระบวนงานที่ เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยง ต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
• การเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีหลักฐาน หรือหลักฐานไม่ครบ
• ด้านการยืมเงิน ไม่ส่งสัญญายืมเงินก่อน ๓ วัน และไม่ส่งใช้เงินยืมภายในกาหนด
• การจัดทาโครงการอบรม เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่สมบูรณ์

• การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (เบิกเกินจริง ) เดินทางจริงไม่เกิน ๑๒ ชม. แต่เขียน
เบิก มากกว่า ๑๒ ชม.
๓) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
- สูญเสียงบประมาณ ขาดความคุ้มค่าตามหลักธรรมาภิบาล
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อานาจหน้าที่ หรือทาให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทาผิดในทางมิชอบ

ด้วยหน้าที่
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
- ผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงที่จะถูกสอบสวนลงโทษทางวินัย

๔) แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
(๑) การเสริมสร้างจิตสานึกให้ข้าราชการในสังกัดโรงพยาบาลพยุห์ ไม่ทน ไม่เฉยและรังเกียจ
การทุจริตทุกรูปแบบ ให้กับข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ในสังกัด เช่น
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการรวมทั้งระเบียบข้าราชการพล

เรือน พ.ศ.๒๕๕๑
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่เช่น คุณธรรมประจาชาติ “พอเพียง วินัย

สุจริต จิตอาสา”
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ และ

เวที ลป รร.
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาป้องกันการกระทาผิดวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชา และทาตัว

เป็นตัวอย่างที่ดี

(๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรมตามเกณฑ์ของ กพ.
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ตามมาตรา ๑๐๐ และ มาตรา ๑๐๓
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานราชการ

และลูกจ้างอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
- จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน และขอบเขตการตรวจสอบภายในครอบคลุมประเด็นความเสี่ยง

๕. สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลพยุห์ ได้กาหนดพฤติกรรมที่นาไปสู่การทุจริตประพฤติมิชอบดังนี้
๑. ด้านการยืมเงิน ไม่ส่งสัญญายืมเงินก่อน ๓ วัน และไม่ส่งใช้เงินยืมภายในกาหนด
๒. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบี้ยเลี้ยง<๑๒ ชม.
๓. การจัดทาโครงการอบรม เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่สมบูรณ์
๔. การเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีหลักฐาน หรือหลักฐานไม่ครบ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตาม
แนวทางของโรงพยาบาลพยุห์ จึงได้วิเคราะห์ถึงโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์จากพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้น นามากาหนดเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที่จะใช้ ในประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลพยุห์ ดังนี้
๑. การกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
* เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่เกิดจากความเสี่ยง
ระดับ

โอกาสที่จะเกิด

คาอธิบาย
โอกาสเกิดขึ้นเป็นประจา

๕

สูงมาก

๔

สูง

๓

ปานกลาง

โอกาสเกิดขึ้นบ้าง

๒

น้อย

โอกาสเกิดขึ้นน้อย

๑

น้อยมาก

โอกาสเกิดขึ้นยาก

โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

* เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ระดับ

ผลกระทบ

คาอธิบาย

๕

สูงมาก

ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ไล่ออก

๔

สูง

ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ปลดออก

๓

ปานกลาง

ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ลดเงินเดือน

๒

น้อย

ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ตัดเงินเดือน

๑

น้อยมาก

ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ภาคทัณฑ์

๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ระดับความเสี่ยง คือ การแสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณา
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละสาเหตุ
(โอกาส x ผลกระทบ) และนามาจัดระดับความสาคัญของความเสี่ยงโดยมีการกาหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk
Profile) ดังนี้
โอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ
X

คะแนนระดับความ
เสี่ยง
=

เกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง
ระดับ ระดับความเสี่ยง

ช่วงคะแนน
ระดับความเสี่ยง

มาตรการกาหนด

๔

สูงมาก

๑๕-๒๕

จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงทันที มีมาตรการลดโอกาส
และผลกระทบ และประเมินสามเสี่ยงซ้าตามระยะเวลา
จัดการถ่ายโอนความเสี่ยง หรือการยกเลิกกิจกรรมที่มีความ
เสี่ยงนั้น

๓

สูง

๙-๑๔

จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง และมีมาตรการ ลดความ
เสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๒

ปานกลาง

๔-๘

ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้
ความ เสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้

๑

ต่า

๑-๓

ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมเพื่อมิให้เกิด
ปัญหาขึ้น

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลประโยชน์ทับซ้อน ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ลาดับ

ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต

๑

ด้านการยืมเงิน ไม่ส่งสัญญายืมเงินก่อน ๓ ๓
วัน และไม่ส่งใช้เงินยืมภายในกาหนด

๕

๑๕

๑

๒

การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เบี้ยเลี้ยง<๑๒ ชม.

๓

๔

๑๒

๒

๓

การจัดทาโครงการอบรม เอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายไม่สมบูรณ์

๓

๔

๑๒

๓

๔

การเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีหลักฐาน หรือหลักฐาน ๒
ไม่ครบ

๔

๘

๔

๖. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ลาดับ
ความเสี่ยง ความเสี่ยง

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง

มาตรการจัดการความเสี่ยง

๑. การเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีหลักฐาน หรือหลักฐานไม่
ครบ

๑.จัดอบรมให้ความรู้ ชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามระเบียบที่กาหนด
๒.จัดอบรมบทบาทของผู้บังคับบัญชาในการเสริมสร้าง
วินัยและการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา มิให้กระทาผิดวินัย
ในเรื่องดังกล่าว
๓.ผู้บังคับบัญชาควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ
และบุคลากรของส่วนราชการในสังกัดโรงพยาบาล
พยุห์ ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ระเบียบที่กาหนด
๔.หากพบมีการกระทาผิด การเงินทาบันทึกแจ้ง
ผู้บริหารพิจารณาลงโทษทางวินัย
๕.ดาเนินการลงโทษทางวินัยตามขั้นตอน

๒. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นเท็จ ๑.จัดอบรมให้ความรู้ ชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้อง
(เบี้ยเลี้ยง<๑๒ ชม.เบิกเต็มวัน)
ตามระเบียบที่กาหนด
๒.จัดอบรมบทบาทของผู้บังคับบัญชาในการเสริมสร้าง
วินัยและการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา มิให้กระทาผิดวินัย
ในเรื่องดังกล่าว
๓.ผู้บังคับบัญชาควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ
และบุคลากรของส่วนราชการในสังกัดโรงพยาบาล
พยุห์ ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ระเบียบที่กาหนด
๔.หากพบมีการกระทาผิด การเงินทาบันทึกแจ้ง
ผู้บริหารพิจารณาลงโทษทางวินัย
๕.ดาเนินการลงโทษทางวินัยตามขั้นตอน
๓. การจัดทาโครงการอบรม เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายไม่สมบูรณ์

๑.จัดอบรมให้ความรู้ ชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามระเบียบที่กาหนด
๒.จัดอบรมบทบาทของผู้บังคับบัญชาในการเสริมสร้าง
วินัยและการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา มิให้กระทาผิดวินัย
ในเรื่องดังกล่าว

๓.ผู้บังคับบัญชาควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ
และบุคลากรของส่วนราชการในสังกัดโรงพยาบาล
พยุห์ ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ระเบียบที่กาหนด
๔.หากพบมีการกระทาผิด การเงินทาบันทึกแจ้ง
ผู้บริหารพิจารณาลงโทษทางวินัย
๕.ดาเนินการลงโทษทางวินัยตามขั้นตอน
๔. ด้านการยืมเงิน ไม่ส่งสัญญายืมเงินก่อน ๓ วัน
และไม่ส่งใช้เงินยืมภายในกาหนด

๑.การเงินทาหนังสือแจ้งก่อนครบกาหนดส่งคืนเงินยืม
๕ วัน
๒.การเงินทาหนังสือทวงเมื่อครบกาหนดส่งคืนเงินยืม
๓.ทาหนังสือทวงครบ ๓ ครั้ง ไม่ส่งหลักฐานคืนเงินยืม
ให้ทาบันทึกแจ้งผู้บริหารพิจารณาดาเนินการลงโทษ
ตามวินัย
๔.ดาเนินการลงโทษทางวินัยตามขั้นตอน

ตามที่รัฐบาล ได้มีนโยบายให้มีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติงานหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบราชการ แล ะมีความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ ของผลประโยชน์ทับซ้อน ๗ กรณีคือ
๑. การแสวงหาประโยชน์จากทางราชการที่มิชอบ
๒. การรับผลประโยชน์จากทางราชการที่มิชอบ
๓. การใช้อิทธิพลเรียกผลประโยชน์
๔. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
๕. การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ
๖. การรับทางานนอกองค์กร
๗. การทางานหลังออกจากตาแหน่ง

ซึ่งโรงพยาบาลพยุห์ จึงได้จัดทาแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในทางราชการ
เพื่อเป็นแนวทางในกาปฏิบัติของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพยุห์ดังนี้
๑ เจ้าหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจ ภายในกรอบกฏหมายและ
นโยบาย จะต้องทางานใน ขอบเขตหน้าที่ที่พิจารณาความถูกผิดโดยไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง
๒ สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด กาหนดขั้นตอนการทางานที่ชัดเจนและเปิดเผยให้
ประชาชนทราบ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานได้
๓ ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง เจ้าหน้าที่ต้องระบุ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในงานที่ปฏิบัติ และจัดการเรื่องส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้มากที่สุด
ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่อง การสร้างระบบและนโยบาย
๔ สร้างวัฒนธรรมองค์กร ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในเวลาที่ มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น
แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน มี ๗ ขั้นตอน
๑ ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดที่มักเกิดขึ้นในองค์กร
๒ พัฒนานโยบายและกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา
๓ ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่างๆ รวมถึง เผยแพร่นโยบายให้แก่หน่วยงาน
ในโรงพยาบาลพยุห์ทั่วถึง
๔ ดาเนินการเป็นแบบอย่างโดยผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา
๕ สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่น
ในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
๖ บังคับใช้นโยบายอย่างจริงจัง
๗ ทบทวนนโยบายสม่าเสมอ หากมีข้อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
เป็นกรณีไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ปิดการประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้บันทึกการประชุม
(นายธีรยุทธ ยิ่งใจกล้า)
นักจัดการงานทั่วไป

