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และการใหบริการ 

EB 25 หนวยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวาง

ระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เจาหนาที่ตามคูมือ

หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ทุกกลุมงาน 

นายเรืองเดช, 

นางสาวสิริรักษ, 

นางพิมพใจ 
EB 26 หนวยงานมีการเผยแพรกระบวนการอํานวยความ

สะดวก หรือการใหบริการประชาชน  ดวยการแสดงข้ันตอน 

ระยะเวลาท่ีใช 

4.2 อนุสนธิคําสั่ง โรงพยาบาลระนอง ท่ี 69/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการและ

คณะทํางานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสโรงพยาบาลระนอง (Integrity and Transparency 

Assessment :ITA) 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

4.3 แตงตั้งผูสานงานหลักผูประสานงานรอง และผูรับผิดชอบการดําเนินการในแตละ EB 

ตามคําแนะนําของผูตรวจราชการ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

4.4 เลือกภารกิจหลัก เพื่อตอบแบบประเมินใน EB 5-7 

มติที่ประชุม เลือกโครงการของกลุมงานอาชีวเวชกรรม 

4.5 วางแนวทางการดําเนินการตามกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส   

ในดัชนีวัฒนธรรมคณุธรรมในองคกร EB 18-24  

นายเรืองเดช: หลักฐานเชิงประจักษในขอคําถามที่ 20 จะตองมีการวิเคราะหความเสี่ยง
เก่ียวกับผลประโยชนทับซอน ซึ่งในปงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลระนองไดรวมกันวิเคราะหความเสี่ยง ซึ่ง
การใชรถราชการมีความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดผลประโยชนทับซอนมากที่สุด คณะทํางานจึงมีมติใหเลือกการใช
รถราชการ เพ่ือกําหนดมาตรการการควบคุมเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน ปรากฏวาไดผลตอบรับเปนอยาง
ดี ดวยความรวมมือของหนวยงานทุกหนวยงานทําตามระเบียบการใชรถราชการ สงผลใหโรงพยาบาลระนองไม
มีการรองเรียนการใชรถราชการเพื่อใชในกิจการสวนตัว 

ประธาน: ตามที่นิติกรไดเสนอนั้น ขอใหคณะทํางานและผูเขารวมประชุมทุกทานรวม
วิเคราะหความเสี่ยง โดยขอใหทุกทานไดรวมกันเสนอความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ในโรงพยาบาล
ระนอง โดยอางอิงจากขอมูลในปงบประมาณ 2561 
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วิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน EB 20 (ตอบ EB 20) 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบตัิงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

ระดับความเสี่ยง  = โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ X ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ 
ซึ่งจัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปน Risk  Profile และแบงพื้นที่เปน 4 สวน (4 Quadrants) ใชเกณฑ
ในการจัดแบง ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับ 
ความเสี่ยง 

 

มาตรการกําหนด การแสดงสี
สัญลักษณ 

ต่ํา (Low) 1-3  คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว   
ปานกลาง (Medium) 
 

4-8  คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต 
มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง 

สีเหลือง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14  คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีสม 
เสี่ยงสูงมาก 
(Extreme) 

15-25  คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ํา 
หรือถายโอนความเสี่ยง 

สีแดง 

 
 
 
 
 
 
 

ผลการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
ของสํานกังานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2562 

ประเด็น
ความเสี่ยง 

 
ปจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค 

การประเมินความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 

โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ

ความเสี่ยง 

ลําดับ
ความ
เสี่ยง 

1. การ
จัดหาพัสดุ 

การจัดหาพัสดุไมเปนไป
ตามระเบียบที่เก่ียวของมี
การแบงซื้อแบงจางและ
แสวงหาผลประโยชน
สวนตัวในตําแหนงหนาที่ 

เพื่อใหการจัดหาพัสดุภาครัฐ
โดยการซื้อจาง เชา แลกเปลีย่น 
หรือโดยวิธีอื่นใดใหสอดคลอง
กับประกาศระเบียบ หลักเกณฑ 
วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่
เก่ียวของรวมถึงดาํเนินการตาม
เกณฑการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ  
 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

9 

 
 
 
 

5 
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2. การใช
รถยนต
ราชการ 

2.1. ใชรถยนตราชการ
ไมถูกตองตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยรถราชการ พ.ศ.
2523 และแกไข
เพิ่มเติม 
 

เพื่อใหการใชรถยนตสวน
ราชการเปนไปตามระเบียบที่
เก่ียวของและปองกันการเกิดผล
ประโยชนทับซอน 

1 2 2 7 

2.2. ผูใชรถราชการ
ละเลยการปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยรถ
ราชการ พ.ศ.2523 
และแกไขเพ่ิมเติม 

เพื่อใหการใชรถยนตสวน
ราชการเปนไปตามระเบียบที่
เก่ียวของและปองกันการเกิดผล
ประโยชนทับซอน 

2 3 6 6 

3. การใช
ทรัพยสิน
ของทาง
ราชการ 

นําทรัพยสินของทาง
ราชการไปใชสวนตัว 

เพื่อปองกันการนําทรัพยสิน
สวนราชการไปใชสวนตัว 

 
2 

 
3 

 
6 

 
4 

4. การ
จัดทํา
โครงการ
ฝกอบรม
ศึกษาดูงาน 
ประชุมและ
สัมมนา 

การจัดทําโครงการ
ฝกอบรมศึกษาดูงาน 
ประชุมและสัมมนาไม
ถกูตอง / ไมเปนไปตาม
ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

เพื่อใหการจัดทําโครงการ
ฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม 
และสัมมนาถูกตอง ไมใหเกิด
การแสวงหาผลประโยชน
สวนตัวในตําแหนงหนาที่อันมิ
ควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

12 

 
 

3 

5. การเบิก
คาตอบแทน 

5.1 การใชตําแหนง
หนาที่เอ้ือประโยชนกับ
ตนเอง 
 

เพื่อดําเนินการใหมีการเบิก
คาตอบแทนที่ตรงตามความเปน
จริงและดําเนินการตามเกณฑ
การประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนนิงานของ
หนวยงานภาครัฐ 

3 4 12 2 

5.2 การเบิก
คาตอบแทนท่ีไมตรงตาม
ความเปนจริง 

3 5 15 1 

 
หมายเหตุ : การวิเคราะหความเสี่ยงผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลระนองโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
หนวยงานใหมีการบริหารงานท่ีโปรงใส ไดรวมกันพิจารณาความเส่ียงและจัดลําดับความเสี่ยงซึ่งในสวนของ
คะแนนท่ีซ้ํากันคณะกรรมการฯ ไดลงมติและจัดลําดับจากความเสี่ยงซึ่งอาจสงผลกระทบตอองคกรตามลําดับ
ตามตารางขางตน 
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การจัดทําแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

   
  

     
 

 

 

 
ความเสี่ยงที่ยอมรับได ความเสี่ยงท่ียอมรับไมได 
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โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

ประธาน : ที่ประชุมไดมีการวิเคราะหความเสี่ยง และความเสี่ยงท่ีสูง คือ การเบิกคาตอบแทน
นอกเวลาราชและการจัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาใหคณะทํางานและผูเขารวม
ประชุมเลือก 1 กิจกรรมท่ีคิดวาเปนความเสี่ยงในหนวยงานที่ควรจะมีการปรับปรุงและวางเปนมาตรการ
ปองกันและวางแนวทางเพื่อปรับปรุงเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

นางสาวสิริรักษ :  จาการที่ประชุมวิเคราะหความเสี่ยงแลวนั้นเห็นวาการเบิกคาตอบแทน
นอกเวลาราชการนั้น มีการเบิกจายที่สูงขึ้น ซึ่งเห็นสมควรท่ีจะมีการกําหนดมาตรการการควบคุมหรือ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

นางพิมพใจ: จากมาตรการการควบคุมการใชรถราชการของปงบประมาณ 2561 ซึ่งไดรับ
การรวมมือจากหนวยงานเปนอยางดี สงผลใหความเสี่ยงของการใชรถราชการไปใชในกิจการสวนตัวลดลง     
จึงเห็นสมควรกําหนดกิจกรรมเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

  ความเสี่ยงท่ียอมรับไมได 

  ความเสี่ยงที่ยอมรับได 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 
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4.6 กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน สอดคลองตามบทวิเคราะห

ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนในหนวยงานในขอ EB 20 (ตอบ EB 21) 
 
ประธาน :  เมื่อที่ประชุมมีมติให การเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติราชการ เปนความเสี่ยงสูง 

จึงตองมีการวางแนวทางเพื่อปรบัปรุงเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 
ที่ประชุม : รวมวางแนวทางเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน ดังนี้ 

  

ที ่ เรื่อง แนวทางการ
ปองกัน 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ผลการดําเนนิ 

1 เบิก
คาตอบแทน
นอกเวลา
ราชการ 

1. ควบคมุการ
เบิกจาย
คาตอบแทนนอก
เวลาใหเปนไป
ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
วาดวยการเบิก
จายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 
พ.ศ.2550 

๑.กลุมงานจัดทําแผนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการลวงหนาอยาง
นอย  
2.คณะกรรมการตรวจสอบหนวยงานใหมีการบริหารงานที่มีความ
โปรงใสสุมเลือกหนวยงานที่จะทําการตรวจสอบ 
๔.คณะกรรมการฯลงมือตรวจสอบหนวยงานที่สุมเลือก 
๕.กลุมงานที่ไดรับมอบหมายตรวจสอบการออกการทําโอที 
๖.สรุปรายงานผลการดาํเนินการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ 
๗.กลุมงานนิติการรวบรวมวิเคราะหสรุปเพื่อนําเสนอผูบรหิาร 
 
 
 

1. 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ 
ดําเนินการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาของ
เจาหนาที่ที่มี
ชื่อในการ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาวามีการ
ปฏิบัติงานตาม
เวลาท่ีกําหนด
ไวจริงหรือไม 
2. 2 การจัดทํา

โครงการ
ฝกอบรม
ศึกษาดูงาน
ประชุมและ
สัมมนา 

เพื่อจัดทํา
โครงการฝกอบรม
ศึกษาดูงาน
ประชุมและ
สัมมนาถูกตอง
และเปนไปตาม
ระเบียบท่ี
เก่ียวของ 

1. จัดประชุมชี้แจงเจาหนาที่ของหนวยงานรับทราบเรื่องการจัดทํา
โครงการ การเบิกคาใชจายฝกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม สมัมนา 
2. มีการตรวจสอบเอกสารการจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุมและสัมมนา ใหถูกตองตามระเบียบทุกครั้งกอนอนุมัติเบิกจาย 

การจัดทํา
โครงการ
ฝกอบรมศึกษา
ดูงาน ประชุม 
สัมมนา ถูกตอง 
ไมเกิดการ
แสวงหา
ผลประโยชน
สวนตัวใน
ตําแหนงหนาที่
อันควรมิไดโดย
ชอบดวย
กฎหมาย 


