


 

 
 
 

                                                                
ประกาศโรงพยาบาลโรงพยาบาลพิชยั 

เรื่อง   มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจา้หน้าท่ีตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน                                          
_____________ 

 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546 มาตรา 8 มาตรา 29 
และมาตรา 42 ก าหนดให้ส่วนราชการก าหนดข้ันตอนการด าเนินการที่โปร่งใส  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดความสะดวกรวดเร็ว ประกอบกับการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ก าหนดให้ส่วนราชการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ดัชนี คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  ตัวช้ีวัดมาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลพิชัย  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐาน   เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของโรงพยาบาลพิชัย  
มีประสิทธิภาพ และประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และบริการที่รวดเร็ว จึงให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติ ดังนี้ 
                          1. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ให้ด าเนินการตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  โดยให้จัดท าคู่มือ
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน โดยเฉพาะภารกิจที่ให้บริการประชาชน  ต้องก าหนดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานตามแนวทาง หรือระเบียบของสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ หรือตามระเบียบ/ข้อกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว  และเป็นธรรม 
                         2. แนวทางการตรวจสอบ 
                               2.1 ให้หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยการตรวจเอกสาร และการสังเกตการ
ปฏิบัติงานตามคู่มือ 
                             2.2 ตรวจสอบพบว่ามีความผดิพลาดบอ่ยๆ  เพื่อน ามาสูก่ารปรบัปรงุแก้ไข เพื่อจัดท าเป็นแนวทางปฏิบัตหิรอื 
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน และให้รายงานให้ผู้บริหารทราบ  
                             2.3 กรณีมีการแก้ไข ปรับปรุง  อุบัติการณ์ที่เกิดข้ึนแล้ว ให้น ามาปรับปรุงในคู่มือการปฏิบัติงานเพิ่มเติม
ต่อไป 
                         3. แนวทางก าหนดกลไก  การก ากับติดตาม การรายงานผล การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
                              - รอบที่ 1 ภายในเดือน   มกราคม  2563 
                              - รอบที่ 2 ภายในเดือน  กรกฎาคม  2563 
                        4. การรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี  ให้หัวหน้างาน รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในงาน
ของตนเองให้หัวหน้ากลุ่มงานทราบเป็นระยะ โดยก าหนดระยะเวลาการรายงานผลตามความเหมาะสม 
           ทั้งนี้  ขอความร่วมมอืเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลพิชัยทกุคนให้ความรว่มมอืและถือปฏิบัติตามกรอบแนวทาง
ดังกล่าวต่อไป 

                       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

        ประกาศ ณ วันที่    ๙    กมุภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
                                                                                                 (นายทศนาถ  อ าพนนรัตน)์ 
                                                                                               ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
 
 

  
 



บันทึกการประชุมประจ าเดือน มกราคม  ๒๕๖๓ (เจ้าหน้าที)่ 
ครั้งที่  ๒ / ๒๕๖๓ 

วันที่  ๑๔  มกราคม  ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมพระยาพิชัยดาบหกั โรงพยาบาลพิชัย  

………………………………………. 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม ๑๕๒ คน 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม ๗๖ คน 
เปิดประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น. 
ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องที่ประธานแจง้ให้ทีป่ระชุมทราบ  
                         เรื่องที่  ๑  ตามที่คณะนิเทศงานของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ น าโดย
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ มีข้อช้ีแจงให้คณะกรรมการ คปสอ.และคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลพิชัยให้รับทราบ กับการจา้งลูกจ้างรายวัน ซึ่งทีมนิเทศได้ลงไปแต่ละหน่วยงานแล้ว การจ้างลูกจ้าง
รายวันไม่สามารถจ้างได้ ให้การจ้างเป็นการจ้างเหมา ซึ่งโรงพยาบาลพิชัยมีลูกจ้างรายวันประมาณ ๔๐ คน ท า
ให้การท างานซึ่งได้ลงไปทุกจุดควรมีงานที่ควรปฏิบัติมากกว่านี้ซึ่งคณะนิเทศงานได้เข้าไปตรวจสอบเช่นคลัง
พัสดุ เจ้าหน้าที่ไม่ควรมาอยู่ในคลังพัสดุ ควรออกมาปฏิบัติงานกับผู้ป่วยหรือมาช่วยงานการเงิน  และการ
เบิกจ่ายของควรระบุเป็นอาทิตย์ไปว่าจะสะดวกอาทิตย์ไหนถึงจะลงไปจัดของได้ แล้วกลับมาปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเองเช่นเดิม  และควรมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานให้มากกว่านี้ ตรงไหนเจ้าหน้าที่เยอะควรปรับลดไป
ช่วยหน่วยงานอื่น และขอช้ีแจงว่าลูกจ้างรายวันไม่สามารถเบิก ฉ.๑๑ ได้ และประกันสังคมอาจจะต้องจ่ายเอง
หรือจะยกเลิก จะให้กลุ่มงานบริหารเป็นท าหนังสือหารือกับทางจังหวัดและส านักงานประกันสังคมต่อไป  
                              มติที่ประชุม 

   -รับทราบ 
     เรื่องที่ ๒  ในการเบกิค่าจ้างโรงพยาบาลพิชัย จะด าเนินการค่าจ้างแรงงานข้ันต่ า 

ประมาณวันละ ๓๒๐ บาท/วัน ซึ่งจะด าเนินการสอบถามกรมแรงงานในเรือ่งค่าจ้างช้ันต่ าของลูกจ้างรายวัน 
                            เรื่องที่ ๓ ในส่วนของเงินประกันสังคมจะหารือจากส านักงานประกันสังคมจังหวัด
อุตรดิตถ์ ว่านายจ้างต้องจ่าย ๕% หรือไม่แล้วจะเจ้าตัวจ่ายอีก ๕% หรือไม่นายจ้างไม่ต้องจ่ายเลย  ให้งาน
ประกันสุขภาพประสานกับส านักงานประกันสังคมจจังหวัดเพื่อหารือเกี่ยวกับสวัสดิการของเจ้าหน้ าที่ว่ามี
เกษียณอายุแล้วจะได้อะไรบ้าง ซึ่งเป็นผลประโยชน์ของเอง โดยให้ผู้รับผิดชอบประกันสังคมท าหนังสือ
สอบถามไปที่จังหวัด พร้อมน าเสนอกับลูกจ้างรายวันต่อไป 
                            เรื่องที่ ๔ จากคณะผู้นเิทศได้เข้าตรวจสอบคลงัพัสดุของแต่ละหน่วยงาน  ผู้นิเทศได้ให้
ค าแนะน าว่าเจ้าหน้าที่ทีป่ฏิบัติงานที่คงคลงัไม่ควรอยู่ในคงคลัง ควรออกมาปฏิบัตหิน้าที่ทีห่น่วยส านักงานที่
โรงพยาบาลไดจ้ัดข้ึนให้ ถ้ามีการเบิกจ่ายพสัดุ เจ้าหน้าที่พสัดุถึงจะไปเบิกจ่ายพสัดุให้ได้ ตามระเบียบของคลงั
พัสดุต่อไป 
                             เรื่องที่ ๕ จากการที่มีเจ้าหน้าที่ได้ลาออก ซึ่งเป็นต าแหน่งของ พกส. คณะกรรมการ
บริหารให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปเป็นผู้ท าหนังสือเพื่อขอก าหนดต าแหน่งขึ้นไปใหม่ โดยมีหลายต าแหน่งซึ่งขอให้
เจ้าหน้าที่คอยดูประกาศของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ของตนเอง  โดยกลุ่ม
งานบริหารทั่วไปก าลังด าเนินการไปที่จังหวัด  
                          
     
                              



ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครัง้ที่แล้ว 
- ที่ประชุมรบัรอง    
 

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว 
- ไม่มี 

 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องที่เสนอทีป่ระชุมทราบและพิจารณา 
                     กลุ่มงานบรหิารทั่วไป 

- ขอแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านเนื่องจากกลุม่งานบริหารทั่วไป งานการเงินเนื่องมี 
 งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ หรือกลุ่มงานบริหารโรงพยาบาลพิชัย 

- ขอแจ้งงานกีฬาสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่ง คปสอ. ทั้ง ๓ แห่ง คือ คปสอ.พิชัย 
,คปสอ.ตรอน,คปสอ.ทองแสนขัน รบัเป็นเจ้าภาพงานในปีนี้ ซึ่งเป็นปีแรก โดยจะจัดการแข่งขันในวันที่ ๑๘ 
มกราคม  ๒๕๖๓ ซึ่งจะมรีายละเอียดดังนี ้
                           ๑.โรงพยาบาลพิชัย ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจงัหวัด
อุตรดิตถ์ ในวันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิชัยใส่เสื้อสีชมพู และรถจะออกในเวลา 
๐๖.๐๐ น. ที่โรงพยาบาลพิชัย และเจ้าหน้าทีท่่านใดที่อยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ไปพบกันทีส่นามกีฬาหมอนไม้ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
                           ๒. เป็นคณะกรรมการประกวดพาดเหรด ผูเ้ป็นประธานเภสัชกรวุฒเินตร หาทีมงานใน
การจัดขบวนพาเหรด 
                           ๓. คณะกรรมการผู้ประสานงาน เป็นประธานคือคุณภพบดี  พรหมน้อย 
                           ๔. โรงพยาบาลพิชัยรับผิดชอบกีฬาวอลเลย์บอล หัวหน้าทีมคือคุณรัชนี ภูริสัตย์ 
                           ๕. โรงพยาบาลพิชัยรับผิดชอบกีฬาเปตองหญิง หัวหน้าทีมคุณอรัญญา  ค าพึ่ง 
                            ๖. โรงพยาบาลพิชัย รบัผิดชอบการขายโต๊ะงานกลางคืน คือคุณภาวนา โล่ประเสริฐ,
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพิชัย 
                        - ขอแจ้งเจ้าหน้าทีทุ่กท่านทราบ การทีค่ณะทีมนิเทศงานตรวจสอบภายใน FAI ๕ ด้าน 
เมื่อวันที่ ๖ มกราคม  ๒๕๖๓ ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์มีข้อสงัการ ดังนี้ 
                           ข้อที่ ๑ ให้ทบทวนอัตราก าลัง ยกเลกิคนเฝ้าคลัง เพิม่พัสดุ การเงิน และจัดเก็บรายได้ 
ซึ่งได้ด าเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ทกุท่านทราบแล้วข้างต้น ถ้ามีหน่วยงานที่จะต้องปรบัเปลี่ยนการปฏิบัติงาน 
                            ข้อที่ ๒ ให้มีความชัดเจนในการระบจุุดรับของ 
                            ข้อที่ ๓ ให้มีจุดรบัครุภัณฑ์ ออกเลขก่อนจ่าย  
                            ข้อที่ ๔ Ebidding ยา,วัสดุวิทยาศาสตร์ ให้ด าเนินการให้เรียบร้อย 
                            ข้อที่ ๕ ระบบบัญชีสินทรัพย์ ตรวจสอบครุภัณฑ์ ให้ด าเนินการตรวจสอบให้เรียบร้อย
พร้อมผู้เซ็นต์รบัตรวจรับ 
                            ข้อที่ ๖ ให้ด าเนินการขอข้อมลูลูกจ้างรายวัน (ประกันสังคม จ่ายเอง ทกุสิ้นเดือน 
โดยเริ่มตัง้แต่เดือนมกราคม  ค่าตอบแทนสามารถเบกิได้ โดยคณะกรรมการได้พจิารณาแล้วควรเพิ่มค่าจ้างเพิม่
เป็นข้ันต่ า  ๓๒๐ บาทต่อวัน (ค่าตอบแทนอื่นๆ ไมส่ามารถเบิกได้) 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

                 งานบริหารทั่วไป 

                 ตามที่คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซอ้น ได้
ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 14 มกราคม  2563  ณ ห้องประชุมพระยาพิชัยดาบหกั โรงพยาบาลพิชัย 
เพื่อน าผลการวิเคราะห์หาแนวทา มาตรการ  ควบคุม/ลดความเสี่ยง เพื่อก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริต
หรือผลประโยชน์ทับช้อน คณะกรรมการจึงขอรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ดังนี้ 
 

เกณฑ์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
ระดับ โอกาสท่ีเกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครัง้ 
2 น้อย มีโอกาสเกิดข้ึนน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบเชิงคุณภาพ ท่ีส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน(บุคลากร)   

ระดับ โอกาสท่ีเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไมร่้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไมส่ะดวกต่อการปฏิบัตงิานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไมส่ะดวกต่อการปฏิบัตงิานนานๆครัง้ 

  ระดับของความเสี่ยง แสดงถึงระดับความส าคัญในการบรหิารความเสี่ยง โดยพิจารณา จากผลคูณของ
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง   กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × 
ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
 
ระดับของความเสี่ยง   

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก   15-25 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง   9-14 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง   4-8 คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ า   1-3 คะแนน 

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง   ที่ได้จาก การพิจารณาจัดระดับ
ความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ ที่เกิดข้ึน  และขอบเขตของระดับ
ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยที่ 
 
 



ระดับความเสี่ยง= โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี ้
ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ า 
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีสม้ 
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรบัความเสี่ยงแต่มีมาตรการ

ควบคุมความเสี่ยง 
สีเหลือง 

ต่ า (Low) 1–3 คะแนน ยอมรบัความเสี่ยง สีเขียว       
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
 โรงพยาบาลพิชัย  มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน ดังนี้                                                                                                                 
 1) การพจิารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรอืที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซอ้น              
 - กระบวนงานทีเ่กี่ยวข้องกบัการใช้เงินและมีช่องทางทีจ่ะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง        
 - กระบวนงานทีเ่กี่ยวข้องกบัการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าทีซ่ึง่มีโอกาสใช้อย่างไมเ่หมาะสมคือ            
มีการเอื้อประโยชนห์รือให้ความช่วยเหลอืพวกพ้องการกีดกนัการสร้างอปุสรรค 
 - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อื่น 
ที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                      
 2) โดยมีกระบวนงานทีเ่ข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรอืที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซอ้น                
 - การรบั – จ่ายเงิน                                                                                                   
 - การบันทึกบัญชีรบั – จ่าย / การจัดท าบญัชีทางการเงิน                                                      
 - การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ                                                                           
 - การก าหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑก์ารก าหนดคุณสมบัตผิู้ที่จะเข้าประมลูหรือขายสินค้า                   
 - การตรวจรบัวัสดุครุภัณฑ์                                                                                             
 - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไมเ่ป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง                    
 - การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ                                                                    
 - การจัดหาพสัดุ                                                                                                        

- การจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสมัมนา                                          
 - การเบิกค่าตอบแทน                                                                                   
  - การใช้รถราชการ                                                                                   
  - ฯลฯ                                                                                                                   
 3) ความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากไม่มีการป้องกันทีเ่หมาะสม                                            
 - สูญเสียงบประมาณ                                                                                           
 - เปิดช่องทางใหเ้จ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าท าให้ผูป้ฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วย
หน้าที่              - เสียช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน                                                                      
 4) แนวทางการปอ้งความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน             
  (1) การเสริมสร้างจิตส านึกใหบุ้คลากรของโรงพยาบาลพิชัย รังเกียจการทุจริตทกุ
รูปแบบ เช่น  - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในสังกัด                                  



              - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่                                               
             - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กบัเจ้าหน้าที่  

                          - การส่งเสริมใหผู้้บงัคับบัญชาเปน็ตัวอย่างที่ดี                                             
  (2) การป้องกันเหตกุารณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหนว่ยงานเช่น                      
  - การแจง้เวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลทีโ่ปรง่ใสและเปน็ธรรม             
  - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรบัทรัพย์สินหรอืประโยชน์อื่นใด                                
  - การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบตัิงานของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่อง                                                                                                                 
  - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกบัการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
 
 
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลพิชัย ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 โรงพยาบาลพิชัย ก าหนดความเสี่ยงทีเ่กี่ยวกับผลประโยชนท์ับซ้อน จ านวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี ้
 1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไมเ่ป็นไปตามระเบียบ                                                        
 2. การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรบัผลประโยชน์                                                                                                
            3. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ                                                                                       
            4. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพอ้งในการจัดซือ้จัดจา้ง 
 เมื่อพจิารณาโอกาส/ความถ่ีทีจ่ะเกิดเหตุการณ์  และความรนุแรงของผลกระทบ ของแตล่ะปจัจัยเสี่ยง
แล้ว จึงน าผลที่ได้มาพจิารณาความสมัพันธ์ระหว่างโอกาสทีจ่ะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อ
กิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อใหเ้กิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึง่จะท า
ให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสงูสุดที่จะตอ้งบรหิารจัดการก่อน 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไมเ่ป็นไปตามระเบียบ 5 5 25 (1) 
2 การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 3 5 15 (2) 
3 การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 3 4 12 (3) 
4 การเอือ้ประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซือ้จัดจ้าง 2 4 8 (4) 

 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไมเ่ป็นไปตามระเบียบ ล าดับ 1 (สูงมาก = 25คะแนน) 
การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ล าดับ 2 (สูงมาก = 15คะแนน) 
การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ล าดับ 3 (สูง = 12คะแนน) 
การเอือ้ประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซือ้จัดจ้าง ล าดับ 4 (ปานกลาง = 8คะแนน) 
 
 จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น3ระดับคือสูงมากสูงและปาน
กลางโดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลพิชัย  ประจ าปีงบประมาณ  2563  มีดังนี ้
 



 
ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 

สีแดง     เสี่ยงสูงมาก  จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
มีมาตรการลด และประเมินซ้ า หรือถ่าย
โอนความเสี่ยง 
 

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
- การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน์ 

สีสม้       เสี่ยงสูง  จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได ้

- การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

สีเหลือง    ปานกลาง  ยอมรบัความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง 

- การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพอ้ง 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
การประเมินการตอบสนองความเสี่ยงพรอ้มแนวทางป้องกัน 

ล าดับ ประเด็นความเสี่ยง ผล 
กระ 
ทบ 

โอกาส 
ที่จะ 
เกิด 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

การตอบ 
สนอง 

ความเสี่ยง 

แนวทาง 
จัดการ 

1. การรบั-จ่ายเงิน 5 3 22 ควบคุม ตรวจสอบภายใน 
2. การบันทึกบญัชีรับ-จ่ายเงิน 5 3 23 ควบคุม ตรวจสอบภายใน 
3. การจัดซื้อจัดจ้าง 5 4 20 ควบคุม ตรวจสอบภายใน 
4. ก าก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ

ครุภัณฑ์ 
4 3 18 ตรวจสอบ/

ควบคุม 
ตรวจสอบภายใน 

ล าดับ ประเด็นความเสี่ยง ผล 
กระ 
ทบ 

โอกาส 
ที่จะ 
เกิด 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

การตอบ 
สนอง 

ความเสี่ยง 

แนวทาง 
จัดการ 

5. การตรวจรับครุภัณฑ ์ 5 3 20 ควบคุม ตรวจสอบภายใน 
6. การปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที่ไม่

เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ 
5 3 20 ตรวจสอบ/

ควบคุม 
ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที ่

7. การคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน 4 2 14 ควบคุม หลีกเลี่ยง 
8 การจัดหาพสัดุ 5 3 14 ควบคุม ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที ่
9. การจัดท าโครงการ 4 3 10 ควบคุม หลีกเลี่ยง /ตรวจสอบ 

10. การเบิกค่าตอบแทน 5 4 15 ควบคุม ตรวจสอบภายใน 
11. การใช้รถราชการ 5 4 15 ควบคุม หลีกเลี่ยง /ตรวจสอบ 

การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส ปี 2563 
หัวหน้ากลุ่มงานบรหิารทั่วไปได้แจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2563 ซึ่ง
เป็นการด าเนินงานตามแผนป้องกันปราบปรามการทจุริตและส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน ใหเ้ป็นไปตาม
แนวนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยมุ่งเน้นการประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์  เพื่อ
ปรับปรงุกระบวนการปฏิบัตงิานใหเ้กิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้  โดยจะต้องพฒันาระบบงานและ
จัดเตรียมเอกสารรองรบัการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส ในแต่ละประเด็น ดังนี้ 



1.ด้านความโปรง่ใสระบบการจัดซือ้จัดจ้าง ผูร้ับผิดชอบคืองานพัสดุ กลุม่งานบริหารทั่วไป โดยมีการวิเคราะห์
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก าหนดมาตรการ กลไก  การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ข่ันตอนการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างเป็นระบบ 

2. ด้านการมีส่วนร่วม  โดยการเปิดโอกาสใหผู้้มสี่วนร่วมในการด าเนินการตามภารกจิหลักของหน่วยงาน   

3. ด้านการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน 

4. ด้านความพร้อมรบัผิดการด าเนินงานภารกจิ  โดยการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าป ี

5. ด้านการปฏิบัติงานตามหน้าที่  โดยก าหนดมาตรการ กลไก ต่างๆ  

6. ด้านเจตจ านงของผู้บริหาร  

7.ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียน 

8.ด้านความปลอดการทจุริตในการปฏิบัตงิาน 

9. ด้านวัฒนธรรมในองค์กร 

10. ด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 

11.ด้านแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม 

12. ก้านคุณธรรมการท างาน 
                    มติที่ประชุม 
                    รับทราบ 
                    กลุ่มงานประกันสุขภาพ 

- สืบเนื่องจากงานแผนงาน ควบคุมการใช้งบประมาณ ขอใหเ้จ้าหน้าทีจ่ะขอครุภัณฑ์ 
หรือวัสดุใดๆ ขอให้ศึกษารายละเอียดก่อน ที่จะขอครุภัณฑต์่างๆ 

- ขอแจ้งเจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบกองทุนยอ่ย ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้ว ควรให้ติดตาม 
เรื่องเพื่อเพิม่ผู้ก ากับติดตามและเพิ่มความถ่ีในการติดตามงาน 

- ศูนย์คุณภาพทางอิเล็คทรอนิคส์ ทมีงาน โดยคุณสนิท คุณสวิุน,คุณชลธิชา,คุณ 
ณรงค์ ,คุณภพบดี เป็นผูป้ระสานงาน แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านทราบ 

- เจ้าหน้าที่สทิธิประกันสงัคม สทิธิด้านทันตกรรม ซึ่งเบกิได้เพียง ๙๐๐ บาท ควรจะ 
มีการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เราไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท ถ้าเกินควรช่วยครึ่งหนึง่ขอเงินที่เกิน คือฟันปลอมช่วยร้อยละ 
๔๐ เท่านั้น ให้ในเฉพาะในเวลาราชการเท่านั้น 

- ขอแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบเนื่องจากสระน้ าทรุดตัวลง ซึ่งคณะกรรมการได้ไป 
ตรวจสอบแล้ว ควรต้องล้อมรั้ว หรอืซ่อมแซมสระ โดยคณะกรรมการบรหิารขอพิจารณาอีกครัง้ 

- เนื่องจากค่าไฟฟ้าของโรงพยาบาลพิชัยมีค่าใช้จ่ายเดือนละ 400,000 บาท โดย 
กลุ่มงานบริหารก าลงัด าเนินการสืบหาการใช้โซล่่าเซลล์ ซึ่งเป็นการประหยัดค่าไฟฟ้า โดยประหยัดเดือนละ่ 
60,000 บาท ซึ่งต่อปีกจ็ะประมาณ 720,000 บาท ซึ่งขณะนี้ให้บริษัทเสนอราคามาก่อนและให้ค าแนะน า
ต่างๆ จึงจะน าแจง้ใหเ้จ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิชัยและคณะกรรมการบรหิารทราบอีกครัง้ 
                          มติที่ประชุม 

- รับทราบ 
 
 



ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐  น. 
 
 
     ลงช่ือ       ภาวนา โล่ห์ประเสริฐ    ผู้จดบันทึกการประชุม 
               (นางภาวนา  โล่ห์ประเสริฐ)   
                        พนักงานพิมพ์ ส. ๓ 
 
 
     ลงช่ือ      ภพบดี  พรหมน้อย   ผู้ตรวจการบันทกึการประชุม 
                 (นายภพบดี  พรหมน้อย) 
              นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















 

 

 

 


