รายงานการประชุม
เพื่อวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน
วันที่ 8 มกราคม 2563
เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมบุญเกษม โรงพยาบาลมวงสามสิบ
--------------------------------------------รายชื่อผูเขารวมประชุม
1. ทพญ.ญาณี ใจแกว
ทันตแพทยเชี่ยวชาญ
2. ทพญ.ลัดดา เตชะรุงไพศาล ทันตแพทยเชี่ยวชาญ
3. นางทองพรรณ ภักดี
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
4. นส.ขนิษฐา สุขเลิศ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
5. นายคําภีร เขตมนตรี
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
6. นางบุญธรรม พิมพาลัย
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
7. นายชัชวาล คุปติธรรมา
นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ
8. นางนุชนาถ ศุภลักษณ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
9. นางระรินทิพย ธรรมเจริญ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
10. นางปราณี พลสมัคร
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
11. นายวิชญานนท ทุมมา
นักกายภาพปฏิบัติการ
12. นางชวิศา ไชยรักษ
นักวิชาการพัสดุ
13. นางบุญสง เทพมุสิก
เจาพนักงานพัสดุ
14. นส.กุลธิดา เรืออาจ
นักวิชาการสาธารณสุข
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่แจงใหที่ประชุมทราบ
การประเมินงานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ในการตอบแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Based) ประเด็น
คําถาม EB 20 “หนวยงานมีการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน” เพื่อใหการ
ดําเนินการพัฒนาการจัดการความเสี่ยงดังกลาวบรรลุวัตถุประสงค
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
- ไมมี –
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
- ไมมี –

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
1. ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment – ITA) กระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ขณะนี้อยูระหวาง
การที่หนวยงานที่รับการที่ประเมินจัดสงแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ EBIT จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
2. คําอธิบายแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ EB 20 โดยศูนยประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดกําหนดคําอธิบายแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ EB 20 ซึ่งมีประเด็นคําถาม
คือ หนวยงานมีการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน หลักฐานที่ตองมี คือ
1). หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพือวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนใน
หนวยงาน
2). สรุปผลรายงานการประชุมฯ
3). รายงานบทวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน
4). หนังสือผูบริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพรบนเวบไซตของหนวยงาน
5). แบบฟอรมการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเวบไซตของหนวยงาน หรือสื่อสารเผยแพรในชองทาง
อื่น และ Print Screen จากเวบไซตของหนวยงาน
6). หรือวาง Link แสดงหลักฐานจากเวบไซตของหนวยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพรในชองทางอื่นในระบบ
MITAS
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
3. แนวทางการตอบแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ EB 20 ใหนําแนวทางการตรวจประเมินคุณธรรม
ความโปรงใสในการดําเนินงานภาครัฐที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดทําเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานและตอบแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1. พิจารณาวิเคราะหความเสี่ยงและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 การตอบแบบสํารวจใชหลักฐานเชิงประจักษประเด็นคําถาม EB 20 “หนวยงานของทานมีการ
ดําเนินการเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงานอยางไร” นั้น ในประเด็นคําถาม EB 20(3) กําหนดวามี
การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนหรือไม” เพื่อใหการดําเนินงานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ในการตอบแบบสํารวจใชหลักฐานเชิงประจักษ
(Evidence-Based) ประเด็นคําถาม EB 20 เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล จึง

เสนอที่ประชุมวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ซึ่งที่ประชุมไดรวมกัน
วิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน โดยมีปจจัยเสี่ยง สรุปได ดังนี้
1. การใชตําแหนงไปดําเนินการเพื่อประโยชนทางธุรกิจของตนเองโดยตรง
2. การใชตําแหนงไปชวยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย
3. การแลกเปลี่ยนผลประโยชนโดยใชตําแหนงหนาที่การงาน
4. การนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชสวนตัว
5. การปดบังความผิด
6. การหาประโยชนใหตนเอง
7. การรับประโยชนจากตําแหนงหนาที่
8. การใหของขวัญ ของกํานัล เพื่อหวังความกาวหนา
9. การไดรับของแถมหรือผลประโยชนอื่นใดจากการจัดซื้อจัดจาง
10.การรับงานจากภายนอกจนกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ประจํา
จากนั้น ที่ประชุมไดวิเคราะหการตอบสนองความเสี่ยง พรอมเสนอแนวทางการจัดการ/ปองกันปจจัยเสี่ยง
โดยใชเกณฑการวิเคราะหความเสี่ยงจากคณะทํางานขับเคลื่อนตัวชี้วัด ดังนี้
*นิยาม
ความเสี่ยง (RISK) หมายถึง เหตุการณที่ไมมีความแนนอนที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต และอาจสงผลกระทบเชิง
ลบ สรางความสูญเสีย (ทั้งที่ไมเปนตัวเงินและเปนตัวเงิน) หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ปจจัยหรือสาเหตุที่ไมพึงประสงคอันสงผลกระทบเชิงลบหรือลดโอกาสที่
จะบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึงกระบวนการระบุเหตุการณเสี่ยง (Risk
Identification) การวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis) และการประเมินความเสี่ยง (Risk Evaluation)
โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงนั้นๆ
โอกาส (Likelihood : L) หมายถึงความถี่หรือโอกาสที่เกิดเหตุการณเกิดความเสี่ยง
ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณความ
เสี่ยง
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ไดจากการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยง มีคาเปนเชิงปริมาณ

ลําดับ
ที่

10.

ประเด็นความเสี่ยง

การรับงานจากภายนอกจนกระทบ
ตอการปฏิบัติหนาที่ประจํา

ผลกระทบ
(I)

4

โอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง
(L)

ระดับความ
เสี่ยง
(I)x(L)

การตอบสนองความเสี่ยง

4

16

หลีกเลี่ยง

แนวทางการจัดการ/ปองกันปจจัยเสี่ยง
หนาที่ ตลอดจนปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2.ใหความรูแกพนักงานที่บรรจุใหม เพื่อเนน
ย้ําและยึดถือจรรยาบรรณของขาราชการพล
เรือนในการปฏิบัติงาน

มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ของ
โรงพยาบาลมวงสามสิบ และมอบหมายงานบริหาร รายงานใหผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบทราบและนํา
ขอมูลดังกลาวไปจัดทําคูมือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน ตอไป
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
- ไมมี –
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

ชวิศา ไชยรักษ
(นางชวิศา ไชยรักษ)
ผูจดรายงานการประชุม

ทองพรรณ ภักดี
(นางทองพรรณ ภักดี)
ผูตรวจรายงานการประชุม

