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บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
การทุจริตคอร์รัปชั่น หรือ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่
บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมี อานาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทา
นั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่ จากัดอยู่ในรูป
ของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้ น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การ
แต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารงตาแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจากัด
หรือการที่บุคคลผู้มีอานาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือ
ผลประโยชน์ จากทางราชการ โดยมิช อบ ส่ ง ผลให้ บุคคลนั้นขาดการตัดสิ นใจที่เ ที่ยงธรรม เนื่องจากยึ ด
ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึ งเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทาแบบนี้เป็นการกระทาที่ผิดทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทาให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่ส าธารณะ ขาดความเป็น อิส ระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะของส่วนรวม และทาให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป
โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริก าร ความเป็นธรรม
ในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม
ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทาความผิด ยังพบผู้กระทาความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีก เป็น
จานวนมาก จนนาไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา
ดังนั้น โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ดาเนินการวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร
ปั จ จั ย และควบคุมกระบวนการปฏิบั ติงานเพื่อลดมูล เหตุของโอกาสที่จะทาให้ เกิดความเสี ยหายจากการ
ปฏิบัติงาน
การวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต หรื อ มี ผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น จึ ง หมายถึ ง
กระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลด
มูลเหตุของโอกาส ที่จะทาให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด การทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน หรื อความขัดแย้ งระหว่างผลประโยชน์ส่ ว นตนและผลประโยชน์ส่ ว นรวมเป็น ส าคัญ อัน เกี่ยวเนื่อ ง
เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนาไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

1.2 สามารถจาแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้
1.2.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกล
ยุทธ์ ที่กาหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย
เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร
1.2.2 ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายใน
ขององค์ ก ร/กระบวนการเทคโนโลยี หรื อ นวั ต กรรมที่ ใ ช้ / บุ ค ลากร/ความเพี ย งพอของข้ อ มู ล ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดาเนินโครงการ
1.2.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทาให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทัน
ต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่
เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดาเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์
การวางแผน การควบคุม และการจัดทารายงานเพือ่ นามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว
1.2.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้อง

กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความ
ไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทานิติกรรมสัญญา การ
ร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดาเนินงาน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตหรือมี ผลประโยชน์ ประทับซ้อนในครั้งนี้นาเอา
ความเสี่ ยงในด้านต่างๆ มาดาเนินการวิเคราะห์ ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) โดยโรงพยาบาลได้ทราบถึงความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถกาหนดมาตรการสาคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกัน การทุจริต การ
บริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ที่เป็นปัญหาสาคัญ
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารงาน ให้เกิด
ความคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
1.3.2 เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
1.3.3 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตาแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดียืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้
1.3.4 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารงาน แก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชาชน

บทที่ 2
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตหรือหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตหรือหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาส
ที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดาเนินการ
วิเคราะห์ และจัดลาดับความเสี่ยง โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับ ซ้อน ได้แก่ ระดับ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง (Likelihood)

และความรุนแรงของ

ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กาหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา
ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจานวนเงินที่ชัดเจนได้
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่จะเกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คาอธิบาย
มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจา
มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดั บความรุ นแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณ ภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน
(บุคลากร)
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่จะเกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คาอธิบาย
ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง
โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรง ของ
ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กาหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ลาดับ
1
2
3
4

ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)
ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)
ความเสี่ยงระดับต่า (Low Risk : L)

ช่วงคะแนน
15-25 คะแนน
9-14 คะแนน
4-8 คะแนน
1-3 คะแนน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกาหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก
การพิจารณาจัดระดับความสาคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
(Likelihood x Impact)

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน
(4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ จัดแบ่ง ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
ต่า (Low)
ปานกลาง (Medium)

คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการกาหนด
1-3 คะแนน
ยอมรับความเสี่ยง
4-8 คะแนน
ยอมรั บ ความเสี่ ย ง แต่ มี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง
เสี่ยงสูง (High)
9-14 คะแนน
มีมาตรการลดความเสี่ยง
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน
มีม าตรการลด และประเมิ น
ซ้าหรือถ่ายโอนความเสี่ยง

การแสดงสีสัญลักษณ์
สีเขียว
สีเหลือง
สีส้ม
สีแดง

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

2.2 การวิเคราะห์ค วามเสี่ยงด้ า นการทุจริ ตหรื อหรื อมี ผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลบ้า นแพ้ว
(องค์การมหาชน)
เมื่ อพิ จ ารณาโอกาส/ความถี่ ที่ จะเกิ ด เหตุก ารณ์ (Likelihood)

และความรุ น แรงของ

ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความ
เสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทาให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหาร
จัดการก่อนนี้ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จึงกาหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับด้านการทุจริต ดังนี้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ประจาปี 2564
วัตถุประสงค์
Objective
Setting

ระบุความเสี่ยง
Risk Indentify

1. ให้บริการด้าน
การรักษาพยาบาล
ทั่วไป การส่งเสริม
สุขภาพ การ
ควบคุมป้องกันโรค
และการฟื้นฟู
สุขภาพ ตาม
มาตรฐานทาง
การแพทย์
2. ดาเนินการด้าน
เวชศาสตร์การ
ป้องกัน ส่งเสริม
และสนับสนุนการ
สาธารณสุข โดย
คานึงถึงนโยบาย
ของรัฐในเรื่อง
ดังกล่าวด้วย
3. ดาเนินกิจการ
อื่น ๆ ให้สอดคล้อง
กับนโยบายของ

1. ระบบบริ ห ารยา
และเวชภัณฑ์
ปรั บปรุ ง ร ะ บบ
บ ริ ห า ร ย า แ ล ะ
เวชภัณ ฑ์ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความโปร่งใส เป็นไป
ตามระเบี ย บพั ส ดุ ฯ
และมั่ น ใจว่ า ยาและ
เวชภั ณ ฑ์ มี คุ ณ ภาพ
เพี ย งพอ พร้ อ มใช้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดย
ขอให้ดาเนินงานตั้งแต่
1 . ก า ร จั ด ซื้ อ
จั ด หาที่ ต้ อ งคั ด เลื อ ก
บ ริ ษั ท ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร
รั บ รองคุ ณ ภาพและ
ระบบการสั่งซื้อที่ต้อง
มี ข้ อ มู ล ค ง ค ลั ง ที่
แท้จริง
2. การตรวจรับยา

กิจกรรมควบคุม
ปัจจุบนั
Present Control

Risk
No.

1.การเฝ้าระวังและ
F1-64
กากับติดตามดูแลโดย
ทีมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน
2. กากับติดตามดูแล
โดยทีมคณะกรรมการ
เภสัชกรรมและการ
บาบัด
(Pharmaceutical
and therapeutic
Committee: PTC)
3. การนาระบบ IT ที่
ทันสมัยมาใช้
ออกแบบระบบต่าง ๆ

ประเมินความเสี่ยง
Risk assessment
Likelihood Impact

5

4

ระดับ
ความ
เสี่ยง

การตอบสนองความ
เสี่ยง/
กิจกรรมควบคุมใหม่
Risk response / new
control activities

ต้นทุน/
ประโยชน์
(หากระบุได้)

H

ก าหนดให้ เ จ้ า หน้ า ที่
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการรั บ
ช าระค่ า บริ ก าร ตรวจ
นั บ เงิ น เงิ น ทอน และ
ตร วจ ทานเอกสา ร ที่
เกี่ ย วข้ อ ง ให้ ถู ก ต้ อ ง
ค ร บ ถ้ ว น ต่ อ ห น้ า
ผู้รับบริการ

-

ผู้รับผิดชอบ

กาหนด
แล้วเสร็จ

งานคลังยา ปีงบประมาณ
และเวชภัณฑ์
2564

วัตถุประสงค์
Objective
Setting

ระบุความเสี่ยง
Risk Indentify

รัฐบาลและความ
ต้องการของชุมชน

และเวชภัณฑ์ที่ต้องให้
ความสาคัญกับการ
ตรวจสอบลักษณะยา
การควบคุมอุณหภูมิ
จาก
บริษัทขนส่ งที่ถูก ต้อ ง
และการตรวจสอบใบ
วิ เ คราะห์ ย า เพื่ อ ให้
มั่นใจในคุณ ภาพยาที่
ได้รับจากบริษัท
3. ก าร ควบคุ ม
การสารองยา
โดยเฉพาะการรับยาที่
จั ด ส่ ง แล้ ว เข้ า ระบบ
ภายในระยะเวลาที่
เหมาะสม เพื่ อ ให้ ไ ด้
ข้อมูลคงคลังที่แท้จริง
แต่ ล ะช่ ว งเวลา การ
จัดเก็บรักษา โดยเฉา
พะในยาที่ต้องควบคุม
อุณหภูมิ รวมถึงจัดให้
มีระบบ First expire
first out (FEFO)
และการจั ดเรี ย งยาที่

กิจกรรมควบคุม
ปัจจุบนั
Present Control

Risk
No.

ประเมินความเสี่ยง
Risk assessment
Likelihood Impact

ระดับ
ความ
เสี่ยง

การตอบสนองความ
เสี่ยง/
กิจกรรมควบคุมใหม่
Risk response / new
control activities

ต้นทุน/
ประโยชน์
(หากระบุได้)

ผู้รับผิดชอบ

กาหนด
แล้วเสร็จ

วัตถุประสงค์
Objective
Setting

ระบุความเสี่ยง
Risk Indentify

ค้นหาได้สะดวก
4. ระบบเบิกจ่าย
ที่สามารถทวนสอบซึ่ง
กั นและกั น ได้ และได้
ข้ อ มู ล การส ารองที่
เ ป็ น ปั จ จุ บั น เ พื่ อ
ประกอบการจั ด ซื้ อ
จัดหา
5 . น อ ก จ า ก นี้
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านจั ดซื้ อ
จั ด ห า แ ล ะ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านคุ ม คลั ง
เวชภัณฑ์ ควรเป็นคน
ละบุคคล และขอให้มี
ระบบก ากั บ ติ ด ตาม
และตรวจสอบการ
ปฏิ บั ติ ง านให้ เ ป็ น ไป
ตามระเบี ย บปฏิ บัติ ที่
กาหนดไว้

กิจกรรมควบคุม
ปัจจุบนั
Present Control

Risk
No.

ประเมินความเสี่ยง
Risk assessment
Likelihood Impact

ระดับ
ความ
เสี่ยง

การตอบสนองความ
เสี่ยง/
กิจกรรมควบคุมใหม่
Risk response / new
control activities

ต้นทุน/
ประโยชน์
(หากระบุได้)

ผู้รับผิดชอบ

กาหนด
แล้วเสร็จ

วัตถุประสงค์
Objective
Setting

ระบุความเสี่ยง
Risk Indentify

กิจกรรมควบคุม
ปัจจุบนั
Present Control

Risk
No.

ประเมินความเสี่ยง
Risk assessment
Likellhood Impact

ระดับ
ความ
เสี่ยง

2. บุคลากรไม่ปฏิบตั ิ
ตามระเบียบวินัย
เรื่องเวลาการ
ปฏิบัติงานและการ
สแกนนิ้วมือ

ตรวจสอบข้อมูลและ F2-64
ดาเนินการตาม
ระเบียบแก่บุคลากร
ที่ฝ่าฝืน

4

3

M

3. การรับของขวัญ
หรือเงินบริจาคใน
โอกาสต่าง ๆ ที่ผู้ให้
มุ่งหวังการตอบแทน

5. อบรม สื่อสารเชิง F3-64
รุกในเรื่องคุณธรรม
และการหลีกเลี่ยง
จากผลประโยชน์ทับ
ซ้อน

4

3

H

การตอบสนองความเสี่ยง/
กิจกรรมควบคุมใหม่
Risk response / new
control activities
1. งานทรัพยากรมนุษย์เก็บข้อมูล
โดยดึงข้อมูลการสแกนนิ้วเข้า-ออก
เวลาการมาปฏิบตั ิงานและ
นาเสนอให้หน่วยงานดาเนินการ
แก้ไข
2. งานทรัพยากรมนุษย์ตรวจสอบ
และดาเนินการตามระเบียบของ
โรงพยาบาล
3. สื่อสารให้บุคลากรตระหนักถึง
การทางานอย่างตรงต่อเวลา
1. รณรงค์โครงการไม่รบั ของขวัญ
2. สื่อสารเชิงรุกในเรื่องคุณธรรม
และการหลีกเลี่ยงจาผลประโยชน์
ทับซ้อน

ต้นทุน/
ประโยชน์
(หากระบุ
ได้)

ผู้รับผิดชอบ

กาหนด
แล้วเสร็จ

ฝ่าย
ทรัพยากร
มนุษย์

ปีงบประมาณ
2564

ฝ่ายบริหาร
และฝ่าย
ทรัพยากร
มนุษย์

ปีงบประมาณ
2564

บทที่ 3
เอกสารอ้างอิง

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

