
 

 

 

 

 

 

สรุปวาระการประชุมวิเคราะห์เสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 
รายงานการสรุปวาระการประชุมฉบับนี้เพ่ือใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งถือว่าเป็นการทุจริต
คอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม 
ด้วยการใช้อ านาจซึ่งเกี่ยวกับต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง  และเพ่ือเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ
เป็นไปตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการก าหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้แก่ การ
ปลูกจิตส านึก การป้องกัน การปราบปรามและการสร้างเครือข่ายมุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตผ่าน
กระบวนการ 

หวังว่ารายงานการสรุปประชุมครั้งนี้สามารถให้หน่วยงานในโรงพยาบาลดอยเต่าน าไปยึดปฏิบัติใน
ทิศทางเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                โรงพยาบาลดอยเต่า 

         ตุลาคม  2561 

 

 



สารบาญ 

ประเด็น หน้า 
ระเบียบวาระท่ี  1 1 
ระเบียบวาระท่ี  2 1 
ระเบียบวาระท่ี 3 1 
ระเบียบวาระ ที่ 4 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.  
ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ  

1. แจ้งกรอบการท างานของITA   ประจ าปี 2562 
ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุม 
 ไม่มี  (เนื่องเป็นการประชุมครั้งแรก) 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 นายแพทย์ธนิต  บรรสพผล น าประชุมในการการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Risk Assessment for Conflict of   Interest) โรงพยาบาลดอยเต่า ปีงบประมาณ  2559 –2561
โดยมีรายละเอียดังต่อไปนี้ 
  เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง  และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความ
เสี่ยงในระดับใด ในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหาร
จัดการก่อน เทศบาลต าบลเตราะบอน จึงก าหนดความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 4 ประเด็น
หลัก ที่พบกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูงของโรงพยาบาลดอยเต่า ที่ได้จากการการวิเคราหธ์ตามหลักการ
ควบคุมภายในของโรงพยาบาลดอยเต่า คือตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 
ประกอบด้วย (1) การจัดหาพัสดุ (2) การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา (3) การ
เบิกค่าตอบแทน และ (4) การใช้รถราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 1 วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of    
Interest) โรงพยาบาลดอยเต่า 
 

 
ประเด็น ความ

เสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
วัตถุประสงค์ 

การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

โอกาส ผลกระท
บ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 
 

(1) การจัดหา
พัสดุ 

การจัดหาพัสดุไม่
เป็นไปตามระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง มีการ
แบ่ง ซื้อแบ่งจ้าง 
และแสวงหา 
ผลประโยชน์
ส่วนตัวใน ต าแหน่ง
หน้าที่  
 

เพ่ือให้การจัดหาพัสดุ 
ภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง 
เช่า แลกเปลี่ยนหรือโดย 
วิธีอ่ืนใดให้สอดคล้องกับ 
ประกาศ ระเบียบ  
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และ 
มติคณะรัฐมนตรีที่ 
เกี่ยวข้องรวมถึง 
ด าเนินการตามเกณฑ์การ 
ประเมินคุณธรรมและ
ความ โปร่งใสในการด 
เนินงาน ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and 
Transparency 
Assessment : ITA) 
 

5 5 25 
(สูงมาก) 

1 

(2) การจัดท า 
โครงการ
ฝึกอบรม ศึกษา
ดู งาน ประชุม 
และ สัมมนา 
 

การจัดท าโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดู
งาน ประชุม และ 
สัมมนา เป็นเท็จ 
และไม่เป็นไป ตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้การจัดท าโครงการ 
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม และสัมมนา 
ถูกต้องไม่ให้เกิดการ 
แสวงหาผลประโยชน์ 
ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่ 
อันมิควรได้โดยชอบ ตาม
กฎหมาย 

5 5 25 
(สูงมาก) 

1 

(3) การเบิก 
ค่าตอบแทน 

เบิกค่าตอบแทน
การปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ
และใน 
วันหยุดราชการ 
ค่าตอบแทน  

เพ่ือให้เบิกค่าตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลา 
ราชการค่าตอบแทน 
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน 
ให้กับหน่วยบริการ 
ค่าตอบแทนโดยไม่ท าค่า 

4 4 16 
(สูงมาก) 

2 



 
ประเด็น ความ

เสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
วัตถุประสงค์ 

การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
โอกาส ผลกระท

บ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
 

 เจ้าหน้าที่ท่ี
ปฏิบัติงานให้กับ 
หน่วยบริการใน
โรงพยาบาลดอย
เต่าปฏิบัติงาน ค่า
เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
และเงินเพ่ิมส าหรับ
ต าแหน่งที่ มีเหตุ
พิเศษของ
ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่
พิเศษไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเพ่ิม
ส าหรับต าแหน่งที่ มีเหตุ
พิเศษของผู้ปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่พิเศษเป็นไปตาม
ระเบียบที่ เกี่ยวข้องไม่ให้
เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ ส่วนตัวใน
ต าแหน่งหน้าที่ อันมิควร
ได้โดยชอบตามกฎหมาย 

    

(4)  การใช้รถ
ราชการ  
 

1. ใช้รถราชการไม่
ถูกต้องตาม 
ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่า 
ด้วยรถราชการ 
พ.ศ. 2523 และ
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  
2. ผู้ใช้รถราชการ
ละเลย การปฏิบัติ
ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่า
ด้วย รถราชการ 
พ.ศ. 2523 และ
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  
3. ใช้ เก็บรักษา 
ซ่อมบ ารุง รถ
ส่วนกลางเป็นไป
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
ว่า ด้วยหลักเกณฑ์
การใช้ การเก็บ  

เพ่ือให้การใช้รถราชการ 
เป็นไปตามระเบียบที่ 
เกี่ยวข้องและป้องกันการ 
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

4 4 16 
(สูงมาก) 

2 



 
 

 
ประเด็น ความ

เสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
วัตถุประสงค์ 

การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
โอกาส ผลกระท

บ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
 

 รักษา การซ่อม
บ ารุง  รถส่วนกลาง
และรถรับรอง พ.ศ. 
2526 

     

 
 
2.3 การจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
 
                       ความเสี่ยงที่ยอมรับได้                   ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ 
 
 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa

ct
) 

5 5 
 

10  15 20 25 
(๑) และ 
(๒) 

 

4 4 
 

8  12 16 
(๓) และ 
(๔) 

20 ความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ 

3 3 
 

6  9 12 15  

2 2 
 

4  6 8 10  

1 1 
 

2  3 4 5 ความเสี่ยงที่ยอมรับ
ไม่ได้ 

 1 2  3 4 5  
                                   โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelehood) 
 
  จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับ
ความส าคัญ ของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับ
ความส าคัญของ ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ตามตารางที่ 2  

 



 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
การจัดหาพัสดุ ล าดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน) 
การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ล าดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน) 
การเบิกค่าตอบแทน ล าดับ 2 (สูงมาก = 16 คะแนน) 
การใช้รถราชการ ล าดับ 2 (สูงมาก = 16 คะแนน) 
 
  จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง                    
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลดอยเต่า น าผลที่ได้มาก าหนดมาตรการ วิธีการควบคุมเพ่ือป้องกัน 
หรือลดความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดท าตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 ระดับหน่วยงานในโรงพยาบาลดอยเต่า ก าหนดประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ในมิติภายนอก การประเมินประสิทธิผล ตัวชี้วัดที่ 1 ภารกิจหลักของหน่วยงานดังนี้   
  ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมาย                       
ตามภารกิจหลัก/แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน หรืองานประจ าตามหน้าที่ตามปกติ (Function Based)   
  ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม
นโยบายส าคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based)    
  ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายในการ
ด าเนินงานตามภารกิจพ้ืนที่ (Area Based)   
  ดังนั้น ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมาย 
ตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) โรงพยาบาลดอยเต่า จึง
ก าหนด 
  1. มาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยใน 4 
ประเด็น คือ (1) การจัดหาพัสดุ (2) การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา (3) การ
เบิก ค่าตอบแทน และ (4) การใช้รถราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อไป   
  2. น าประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง                        
มาจัดท าคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลดอยเต่า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป  
 
   มติที่ประชุม เห็นด้วย ด าเนินการตามแผนการวิเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ 
 ไม่มี 
ปิดประชุมเวลา  ๑6.0๐  น. 

 
 
         ผู้สรุปรายงานการประชุม 
    (นางสาวศรุตาทวีพร  มงคล)   
         
 
        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายธนิต  บรรสพผล)    
 
 


