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แผนการจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลโพทะเล ปี 2563 

ประเด็นความเสี่ยง ผลการประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ  

ความเสี่ยง 
1. การจัดซื้อ จัดจ้าง 4 5        20 

ระดับสูงมาก 
1.จัดท าFlow งานการจัดซื้อจัดจ้าง ตามกระบวนการควบคุม
ภายใน 
2.ควบคุม ก ากับ การปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการ
จัดซื้อ จัดจ้างอย่างเคร่งครัด 
 3.รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและเสนอ
ผู้อ านวยการ โรงพยาบาลทุกเดือน   
4. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและ บุคลากร ให้ปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด  
5. ตรวจสอบภายในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างปีละ 2 ครั้ง 

ต.ค.-ก.ย.63 นายภวัต ชาติวรกิจ 
นางผ่องศรี หนูทวน 
นางการะเกด สายสุจรติ 
ทีมควบคุมภายในและ
ทีมตรวจสอบภายใน 

2. การเบิก
ค่าตอบแทน 

    3     4     12 
ระดับสูง 

1.ทบทวนและชี้แจงระเบียบการเบิกค่าตอบแทนให้กับ
ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/ หัวหน้างาน บุคลากรรับทราบ 
และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
2.จัดท าทะเบียนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแยกชัดเจน 
ก าหนดข้อตกลงความสมบูรณ์ของรายละเอียดการปฏิบัติงาน
และผู้ควบคุมให้ชัดเจน  
 

ต.ค.-ก.ย.63 นายภวัต ชาติวรกิจ 
นางประภาพรรณ ปทุมสตู ิ

น.ส.ชลุีรัตน์ นิลสนธ ิ
ทีมควบคุมภายในและ
ทีมตรวจสอบภายใน 

 

ประเด็นความเสี่ยง ผลการประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ  

ความเสี่ยง 
    3.ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและ บุคลากรปฏิบตัิตามระเบยีบ   



การเบิกจ่าย การเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด 
3.การใช้รถราชการ 2 4      8 

ระดับปาน
กลาง 

1.ช้ีแจงระเบียนการใช้รถราชการแก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีทุกระดบั     
2.อบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงวินัยข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีทุกระดับ    
ปีละ1 ครั้ง 
 3.ทบทวนการขอใช้รถ การก าหนดเส้นทางเดินทาง และติดตาม
ควบคุมก ากับตามแนวทางที่ก าหนด 

ม.ค.63 
ก.พ.63 

 
ต.ค.-ก.ย.63 

นายภวัต ชาติวรกจิ 
ทพ.ช านาญ ชัยดา 

 

4.การเรียกรับ 
ผลประโยชน์/การ ให้
และการรับ ของขวัญ 
สินน้ าใจ เพื่อหวัง
ประโยชน ์

2 4      8 
ระดับปาน
กลาง 

1. ประชุมชี้แจงการรับสินบน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
ผู้บริหารและบุคลากรรพ.โพทะเล(แบ่ง2รุ่น)        
2.ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากรให้ปฏิบัตติามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของโรงพยาบาลโพทะเลอย่าง
เคร่งครดั  
3. ควบคุม ก ากับ ติดตาม การปฏบิัติงานของบุคลากร       ให้ปฏบิัติ
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับสินบน     การปฏิบัติตามคูม่ือ
บริหารจดัการผลประโยชน์ทับซ้อน  
4.ส่งเสรมิการมีส่วนร่วม ปลุก ปลูก จิตส านึกท่ีดีในการด าเนินการ 
ป้องกันปราบปรามการทุจรติและประพฤติ มิชอบ เพื่อสร้างจิตส านึก
ให้ต่อต้านการ ทุจริตทุกรูปแบบ 

ก.พ.-มี.ค.63 
 

ต.ค.-ก.ย.63 

นายภวัต ชาติวรกจิ 
ทพ.ช านาญ ชัยดา 
นางผ่องศรี หนูทวน 

หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน 
 

                         
                                                                                                                                         นายภวัต ชาติวรกิจ (ผู้จัดท ารายงาน) 

                                                                                                                                                      (นายภวัต ชาติวรกิจ) 
                                                                                                                                                      นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบตัิการ 
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