
 

 

 

Evidence  Based  Integrity   And  Transparency  
Assessment 

  EB 19  

  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน  

 

 

ผลการด าเนินงาน 

 

EB 19 (2) 

 สรุปรายงานการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  

 

 



 

รายงานการประชุม 

ครั้งที ่๑/๒๕๖๔ 
เมื่อวันที่ ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมสาราณียธรรม อาคารทันตกรรม เภสัชกรรมและอ านวยการ โรงพยาบาลบึงสามพัน 
_________________ 

เริ่มประชุมเวลา  

 ๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑  ประธานแจ้งให้ทราบ 

  - กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการเชิญประชุมครั้งนี้ 

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตัวชี้วัดที่ ๘ การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ก าหนดให้หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
ตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment) ใน
ส่วนของ EB ๑๙ หน่วยงานจะต้องมีการจัดประชุมเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานที่ชัดเจน 
ระเบียบวาระการประชุม / เรื่องที่เสนอให้ทราบและพิจารณา 

  ๑. พิจารณากิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงในการปรับปรุงการบริหารงาน ตามมาตรการการ
ป้องกันการทุจริต และการแก้ไขการกระท าความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในโรงพยาบาลบึงสามพัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ แนวทางหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน รวมทั้งนโยบายต่างๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๓๒/ว ๑๗๑  ลงวันที่  ๑๙  
มกราคม  ๒๕๖๐  เรื่อง  มาตรการป้องกันการทุจริตและการแก้ไขการกระทะผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๔ มาตรการ คือ 

  ๑. มาตรการใช้รถราชการ 

  ๒. มาตรการเบิกเงินค่าตอบแทน 

  ๓. มาตรการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 

  ๔. มาตรการจัดหาพัสดุ 
  ๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงสถานการณ์การทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ
มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO ( The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission )  และตามบริบทความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงาน 
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์   ทราบถึงความเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้น   สามารถก าหนด 



มาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการ
แก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย  

วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 
ตลอดจนการก าหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๒. เพ่ือใช้ก าหนดเป็นแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานที่เป็น
รูปธรรมและชัดเจน ผ่านกลไกการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการก ากับติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง 
  ๓. เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน เพ่ือพัฒนาไปสู่การก าหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ของหน่วยงาน 
  ๔. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ไม่ให้เกิดการแสวงหา 
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย 
  ๕. เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
ศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน 
  ๖. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของแต่ปัจจัยเสี่ยงแล้วให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ
ผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ที่พบว่ามีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน ดังนี้  
  ๑. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 
  ๒. การจัดท าโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา 
  ๓. การเบิกค่าตอบแทน 
                     ๔. การใช้รถราชการ 

  ๓. การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ 
  จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสถานการณ์การทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  ของ
โรงพยาบาลบึงสามพัน การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้าน
ต่างๆมาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO ( The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Tread way Commission )  และตามบริบทความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาล
บึงสามพัน  จะช่วยให้โรงพยาบาลบึงสามพัน ทราบถึงความเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้น   
สามารถก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย คือความเสี่ยงจากการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เพ่ือเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  โรงพยาบาลบึงสามพัน จึงก าหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์



ทับซ้อนในเรื่องดังกล่าว เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความระมัดระวังไม่ให้มีกรณีการแสวงหา
ผลประโยชน์ การรับผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในฐานะและต าแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหาหรือการ
ใช้ขอ้มูลน าไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งก าหนดแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในของหน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 
  ๑. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา ๓๐ วันท าการ หลังจาก
วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
  ๒. เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชน สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบตามที่กฎหมาย ระเบียบ ก าหนด 
  ๓. ก าหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเก่ียวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
จัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรภายในหน่วยงาน มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
งานทั้งประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
  ๕. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ ด าเนินโครงการที่เอ้ือ
ผลประโยชน์กับตนเองทั้งที่เก่ียวกับตัวเงินและที่ไม่เกี่ยวกับตัวเงิน ทรัพย์สิน หรือสิทธิประโยชน์ทุกรูปแบบ 
  ๖. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานด ารงต าแหน่งที่ท าหน้าที่ทับซ้อน  

๗. เจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานตาม
แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน 

๘. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานผลการด าเนินการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้
หัวหน้าหน่วยงานทราบ เป็นประจ าทุกเดือน  

 วาระอ่ืนๆ        

   
เลิกประชุมเวลา    ๑๖.๐๐ น.                                                               

                                                                                                                   

                                                                             (นายนัธทวัฒน์ เกศทอง) 
                                                                          ผู้จดรายงานการประชุม                                                                                                                                                                                                  

 

 


