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คำนำ 

 

  การทุจริตคอร์รัปช่ัน เป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือ

จริยธรรม แต่อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มี

ความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีก เป็นจำนวนมากจนนำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทาง

อาญา  โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จึงมีการดำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับการทุจริต การ

ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กล่าวคือ การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย

และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ี

อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น

สำคัญ อันเก่ียวเนื่องเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับ การทุจริต โดยใช้หลักการวิเคราะห์ตามมาตรฐาน COSO (The 

Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
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บทที่ 1 

บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 

  การทุจริตคอร์รัปช่ัน หรือ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่

บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลน้ันรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำ

น้ันอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูป

ของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่าน้ัน แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การ

แต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัด

หรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือ

ผลประโยชน์ จากทางราชการ โดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลน้ันขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เน่ืองจากยึด

ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบน้ีเป็นการกระทำที่ผิดทาง

จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหน่ึง เพราะเป็นการแสวงหา

ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง 

การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ

หน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์

สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป 

โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรม

ในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม

ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีก เป็น

จำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา 

  ดังน้ัน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ดำเนินการวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจ

เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ 



 
 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร

ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการ

ปฏิบัติงาน 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง

กระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลด

มูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับ

ซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเก่ียวเน่ือง

เช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ย่ิงมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์

ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ย่ิงมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่าน้ัน 

 

1.2 สามารถจำแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 

  1.2.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุ

เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมท่ีเกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกล

ยุทธ์ ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย 

เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อ

วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 

  1.2.2 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เก่ียวข้องกับประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเน่ืองจากระบบงานภายใน     

ขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ 

  1.2.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหาร

งบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทัน

ต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่

เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เน่ืองจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ 

การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพ่ือนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 

1.2.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เก่ียวข้อง  



 
 

กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เน่ืองจากความไม่ชัดเจน ความ

ไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การ

ร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ประทับซ้อนในครั้งน้ีนำเอา

ความเสี่ยงในด้านต่างๆ  มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน  COSO (The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) โดยโรงพยาบาลได้ทราบถึงความเสี่ยงด้าน

ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกัน การทุจริต การ

บริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ที่เป็นปัญหาสำคัญ  

 

1.3 วัตถุประสงค์ 

  1.3.1 เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ให้เกิด

ความคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

  1.3.2 เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

  1.3.3 เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ไม่ให้เกิดการแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น

แบบอย่างที่ดียืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

  1.3.4 เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารงาน แก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ

ประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 2 

การวิเคราะหค์วามเสี่ยงด้านการทุจริตหรอืมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตหรือหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตหรือหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาส

ที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการ

วิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง 

ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และความรุนแรงของ

ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งน้ี กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเน่ืองจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา 

ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ 

 

 

 

 

 



 
 

  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง 

โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรง ของ

ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังน้ี 

 

  ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก 

การพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ 

ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

 

  ซึ่ งจัดแบ่งเป็น  4 ระดับ  สามารถแสดงเป็น  Risk Profile แบ่งพ้ืนที่ เป็น  4 ส่วน  (4 

Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ จัดแบ่ง ดังน้ี 

 

 

 

 



 
 

 

 

                                                    โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 

2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตหรือหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
(องค์การมหาชน) 

  เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์  (Likelihood) และความรุนแรงของ

ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิด

ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความ

เสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเส่ียงสูงสุดที่จะต้องบริหาร

จัดการก่อนน้ี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จึงกำหนดความเสี่ยงที่เก่ียวกับด้านการทุจริต ดังน้ี 

  



 
 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ประจำปี 2563 

 

วัตถุประสงค์
Objective 
Setting 

กิจกรรมควบคุม 
ปัจจบุัน 

Present Control 

ระบุความเสี่ยง
Risk Indentify 

Risk 
No. 

ประเมินความเสี่ยง
Risk assessment 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

การตอบสนองความเสี่ยง/
กิจกรรมควบคุมใหม่ 

Risk response / new control 
activities 

ต้นทุน/
ประโยชน์ 

(หากระบไุด้) 

ผู้รับผดิชอบ กำหนด 
แล้วเสร็จ 

Likellhood Impact

1. ให้บรกิารด้าน
การรกัษาพยาบาล
ทั่วไป การสง่เสรมิ
สุขภาพ การ
ควบคุมป้องกันโรค 
และการฟื้นฟู
สุขภาพ ตาม
มาตรฐานทาง
การแพทย์ 
2. ดำเนินการดา้น
เวชศาสตรก์าร
ป้องกัน ส่งเสริม
และสนับสนุนการ
สาธารณสุข โดย
คำนึงถึงนโยบาย
ของรัฐในเรื่อง
ดังกลา่วด้วย 
3. ดำเนินกิจการ
อื่น ๆ ใหส้อดคลอ้ง
กับนโยบายของ
รัฐบาลและความ

1.การเฝา้ระวังและ
กำกบัติดตามดูแลโดย
ทีมคณะกรรมการ  
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน 
2. มีกระบวนการ ITA 
3. การนำระบบ IT ที่
ทันสมัยมาใช้
ออกแบบระบบตา่ง ๆ 
เช่น การออก 
ใบเสร็จรบัเงิน 

1. กรณีการรับ
ชำระเงิน
ค่าบริการ
เจ้าหน้าที่ไม่มี
ความรอบคอบ
ในการรับและ
ตรวจนับเงิน ทำ
ให้มีการเรียกรับ
ชำระเงินเกินจริง 
เกิดข้อร้องเรียน
จากผู้รับบริการ 

 

F1-62 5 4 H กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน
การรับชำระค่าบริการ ตรวจนับ
เงิน  เงินทอน  และตรวจทาน
เอกสารที่ เกี่ ยวข้อง ให้ ถูกต้อง 
ครบถ้วน ต่อหน้าผู้รับบริการ  
 

ฝ่ายการเงิน
และบัญชี 

ปีงบ 2563 

2. การปลอม
แปลงและใช้
เอกสารเท็จใน
การเบกิจา่ยเงิน 

F2-63 4 3 H 1. ยกเลกิการเขียนใบสำคัญรบัเงิน 
และใช้ใบเสรจ็รับเงินโดยออกจาก
ระบบคอมพิวเตอร์ 
2. กำหนดมาตรการลดการใช้เงินสด
และเปลี่ยนเป็นการโอนเงินใหก้ับ
ผู้ทำธุรกรรมด้วย 

ฝ่ายการเงิน
และบัญชี 

ปีงบ 2563 

3 . ก รณี ไ ด้ รั บ
เงินมัดจำการรับ

F3-63 4 3 H 1 .  ก ำ ห น ด ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ที่
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการด้าน

ฝ่ายการเงิน
และบัญชี 

ปีงบ 2563 



 
 

ต้องการของชุมชน
 

บ ริ ก า ร โ ด ย  
เจ้ า ห น้ า ที่ ไ ม่
ป ฏิ บั ติ ต า ม
น โยบ าย  และ
ร ะ เ บี ย บ วิ ธี
ป ฏิ บั ติ ที่
โ ร ง พ ย า บ า ล
กำหนดไว้ โดย
ได้เก็บเงินมัดจำ
ไว้ ที่ หน่ วยงาน  
มีความเสี่ยงด้าน
การทุจริต การ
สู ญ ห าย  แ ล ะ
เ สี ย ห า ย กั บ
โรงพยาบาล 
 

การมัดจำการรับบริการให้ปฏิบัติ
ตามแนวทางที่โรงพยาบาลกำหนด 
โดยนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อม
กับเงินมัดจำ ให้กับเจ้าหน้าที่ห้อง
เก็บเงิน  
- มีการตรวจทานและรายงาน
ความเสี่ยงเมื่อพบความผิดพลาด 
- กำหนดมาตรการ และบทลงโทษ
ที่ ชั ด เจ น  พ ร้ อ ม สื่ อ ส า ร ใ ห้
เจ้าหน้าที่ทราบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

วัตถุประสงค์ 
Objective 
Setting 

กิจกรรมควบคุม 
ปัจจุบัน 

Present Control 

ระบุความเสี่ยง 
Risk Indentify 

Risk 
No. 

ประเมินความเสี่ยง 
Risk assessment

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

การตอบสนองความเสี่ยง/ 
กิจกรรมควบคุมใหม่ 

Risk response / new control 
activities 

ต้นทุน/
ประโยชน์ 

(หากระบุได้)

ผู้รับผิดชอบ กำหนด 
แล้วเสร็จ 

Likellhood Impact
Likellhood Impact

 4. ตรวจสอบข้อมูล
และดำเนินการตาม
ระเบียบแก่บุคลากร
ที่ฝ่าฝืน 

4. บุคลากรไม่
ปฏิบัติตาม
ระเบียบวินัย
เรื่องเวลาการ
ปฏิบัติงานและ
การสแกนนิ้วมือ 

F4-63 4 3 M 1. งานทรัพยากรมนุษย์เก็บข้อมูล
การมาปฏิบัติงานและนำเสนอให้
หน่วยงานดำเนินการแก้ไข 
2. งานทรัพยากรมนุษย์ตรวจสอบ
และดำเนินการตามระเบียบวินัย 
3. สื่อสารให้บุคลากรตระหนักถึง
การทำงานอย่างตรงต่อเวลา

ฝ่าย
ทรัพยากร
มนุษย์ 

5. อบรม สื่อสารเชิง
รุกในเรื่องคุณธรรม
และการหลีกเลี่ยง
จากผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
 
 

5. การรับ
ของขวัญ หรือ
เงินบริจาคใน
โอกาสต่าง ๆ ที่
ผู้ให้มุ่งหวังการ
ตอบแทน 

F5-63 4 3 H 1. รณรงค์โครงการไม่รับของขวัญ
2. สื่อสารเชิงรุกในเรื่องคุณธรรม
และการหลีกเลี่ยงจาก
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 

ฝ่ายบริหาร
และฝ่าย
ทรัพยากร
มนุษย์ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

บทที่ 3 
ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการแก้ไขปญัหา 

 
 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการ    
ใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/มาตรการ/กิจกรรม 

1. การประเมินความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้
จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐด้วย
การเฝ้าระวังติดตามรายงานความเสี่ยงทั้งเชิงรุกและตั้งรับ 
พบว่าโรงพยาบาลได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ไม่ครอบคลุม
เพียงพอ ทำให้เกิดความเส่ียงในหน่วยบริการผิวหนัง เลเซอร์
และศัลยกรรม กรณีการรับชำระเงินค่าบริการ  เจ้าหน้าที่ไม่มี
ความรอบคอบในการรับและตรวจนับเงิน ทำให้มีการเรียกรับ
ชำระเงินเกินจริง เกิดข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ 
 

1. มีการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ทางการเงินเป็นผู้รับผิดชอบทุกครั้งใน
การออกใบเสร็จรับเงิน 
2. มีการพัฒนาระบบการออกใบ เสร็จรับ เงิน โดยใช้ ระบบ
คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป 
3. มีการตรวจทานและรายงานความเส่ียงเมื่อพบความผิดพลาด 

2. กรณีได้รับเงินมัดจำการรับบริการ โดยเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติ
ตามนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติที่โรงพยาบาลกำหนดไว้ 
โดยได้เก็บเงินมัดจำไว้ที่หน่วยงาน มีความเส่ียงด้านการทุจริต 
การสูญหาย และเสียหายกับโรงพยาบาล 
 

1. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการด้านการมัดจำ
การรับบริการให้ปฏิบัติตามแนวทางท่ีโรงพยาบาลกำหนด โดย
นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมกับเงินมัดจำ ให้กับเจ้าหน้าที่ห้อง
เก็บเงิน  
2. มีการตรวจทานและรายงานความเส่ียงเมื่อพบความผิดพลาด 
3. กำหนดมาตรการ และบทลงโทษที่ชัดเจน พร้อมส่ือสารให้
เจ้าหน้าที่ทราบ 
 

3. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางคน ยังไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัย
เรื่องเวลาการปฏิบัติงานและการสแกนนิ้วมือ 

1. กำหนดมาตรการ การลงเวลา เข้า-ออก การมาทำงานด้วย
วิธีการสแกนมือและบทลงโทษที่ชัดเจน และส่ือสารให้เจ้าหน้าที่
ทราบ 
2. งานทรัพยากรมนุษย์ตรวจสอบการมาปฏิบัติงานและดำเนินการ
ตามระเบียบ วินัยที่กำหนดแก่บุคลากรที่ฝ่าฝืนอย่างเข้มงวด 
3.ส่ือสารให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตระหนักถึงการทำงานอย่างตรง
ต่อเวลา 

3. การรับของขวัญ หรือเงินบริจาคในโอกาสต่าง ๆ ที่ ผู้ให้
มุ่งหวังการตอบแทน 

1. รณรงค์โครงการไมร่ับของขวัญ 
2. ส่ือสารเชิงรุกในเรื่องคุณธรรมและการหลีกเล่ียงจากผลประโยชน์
ทับซ้อน 



 
 

 

 

บทที่ 4 

เอกสารอ้างอิง 
   

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 



 
 

 


