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คำนำ
โรงพยำบำลเวีย งเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรำย ดำเนินกำรวิเครำะห์ ควำมเสี่ ยงเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำน ที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission) เพื่อกำหนดมำตรกำรสำคัญ เร่งด่ว นเชิงรุกในกำรป้องกันกำรทุจริต
กำรบริหำรงำนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระทำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ที่เป็นปัญหำ
สำคัญและพบบ่อย นอกจำกนี้ ยังนำควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้
มำกำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนโรงพยำบำลเวียงเชียงรุ้ง อีกด้วย เพื่อบรรลุเป้ำหมำย
ตำมนโยบำยสำคัญเร่งด่วนหรือภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยเป็นพิเศษ (Agenda Based) ในปีงบประมำณ
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บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสวงหำ
ประโยชน์ ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อำนำจในตำแหน่งหน้ำที่ไปแทรกแซง
กำรใช้ดุลยพินิจในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จนทำให้เกิดกำรละทิ้งคุณธรรมในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่สำธำรณะ ขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สำธำรณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป
โดยผลประโยชน์ ที่สูญเสียไปอำจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทำงกำรเงิน คุณภำพกำรให้บริกำรควำมเป็นธรรม
ในสังคม รวมถึงคุณค่ำอื่นๆ ตลอดจนโอกำสในอนำคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่ำงไรก็ตำม
ท่ำมกลำงผู้ที่จงใจกระทำควำมผิด ยังพบผู้กระทำควำมผิดโดยไม่เจตนำหรือไม่มีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวอีก
เป็นจำนวนมำกจนนำไปสู่กำรถูกกล่ำวหำร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทำงอำญำ ผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI)
เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบัน ที่เป็นบ่อเกิดของปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในระดับ
ที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศอีกด้วย
โรงพยำบำลเวียงเชียงรุ้ง ดำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับ ซ้อน โดยวิเครำะห์ ควำมเสี่ยง เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission) เป็นกรอบกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำร
ปั จ จั ย และควบคุม กระบวนกำรปฏิบั ติงำนเพื่อ ลดมูล เหตุ ของโอกำสที่จ ะทำให้ เกิ ดควำมเสี ยหำย
จำกกำรปฏิบัติงำน ที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง สภำวกำรณ์ หรือข้อเท็จจริง
ที่บุคคล ไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท หรือผู้บริหำรซึ่งมีอำนำจหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งหน้ำที่ ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกำรกระทำ
นั้นอำจจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัว หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนำและไม่เจตนำ และมีรูปแบบที่หลำกหลำยไม่จำกัดอยู่ในรูป
ของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่ำนั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อำทิ
กำรแต่งตั้งพรรคพวกเข้ำไปดำรงตำแหน่ง ในองค์กรต่ำงๆ ทั้งในหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และเอกชน
หรือกำรที่บุคคลผู้มีอำนำจหน้ำที่ตัดสินใจ ให้ญำติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือ
ผลประโยชน์จำกทำงรำชกำรโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขำดกำรตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจำกยึด
ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชำติ กำรกระทำแบบนี้เป็นกำรกระทำที่ผิด ทำง
จริยธรรมและจรรยำบรรณ

กำรวิเครำะห์/…

-2กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนจึงหมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์
ควำมเสี่ยง ที่เป็นระบบ ในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำสที่จะ
ทำให้ เกิดควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต
กล่ำวคือ ยิ่งมีสถำนกำรณ์หรือสภำวกำรณ์ของกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม
มำกเท่ำใด ก็ยิ่งมีโอกำสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น สำมำรถจำแนกควำมเสี่ยงออกเป็น
4 ลักษณะ ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมำยถึง ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบรรลุเป้ำหมำย
และพัน ธกิจ ในภำพรวมที่เกิดจำกเปลี่ย นแปลงของสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ภ ำยนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์
ที่กำหนดไว้ และกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสม รวมถึงควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำงนโยบำย
เป้ำหมำยกลยุทธ์ โครงสร้ำงองค์กร ภำวกำรณ์แข่งขัน ทรัพยำกรและสภำพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยขององค์กร
2. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพประสิทธิผล
หรือผลกำรปฏิบัติงำน โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกระบบงำนภำยในขององค์กร/
กระบวนกำรเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภำพ
ประสิทธิผลในกำรดำเนินโครงกำร
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ
และกำรเงิน เช่น กำรบริหำรกำรเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสม ทำให้ขำดประสิทธิภำพ และไม่ทันต่อสถำนกำรณ์
หรือ เป็นควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินขององค์กำร เช่น กำรประมำณกำรงบประมำณไม่เพียงพอ
และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนกำรดำเนินงำน เป็นต้น เนื่องจำกขำดกำรจัดหำข้อมูล กำรวิเครำะห์ กำรวำงแผน
กำรควบคุม และกำรจัดทำรำยงำนเพื่อนำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณ และกำรเงินดังกล่ำว
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ
กำรปฏิ บั ติตำมกฎระเบี ย บต่ำ งๆ โดยควำมเสี่ ยงที่อำจเกิดขึ้ นเป็นควำมเสี่ ยงเนื่อ งจำกควำมไม่ ชัดเจน
ควำมไม่ทันสมัย หรือควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ รวมถึงกำรทำนิติกรรม
สัญญำ กำรร่ำงสัญญำที่ไม่ครอบคลุมกำรดำเนินงำน
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอำควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ
มำดำเนินกำรวิเครำะห์ตำมกรอบมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of
the Tread way Commission) และตำมบริบทควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยำบำล
เวียงเชียงรุ้ง กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงพยำบำลเวียงเชียงรุ้งทรำบถึง
ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สำมำรถกำหนดมำตรกำรสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในกำรป้องกัน
กำรทุจริต กำรบริหำรงำนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระทำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐ
ที่เป็นปัญหำสำคัญและพบบ่อย นอกจำกนี้ ยังบรรลุเป้ำหมำยตำมนโยบำยสำคัญเร่ งด่วนหรือภำรกิจที่ได้รับ
มอบหมำยเป็นพิเศษ (Agenda Based) อีกด้วย

1.2 วัตถุประสงค์/…

-31.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ำงกำรสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
ให้มคี วำมคิดและจิตสำนึกในกำรแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2. เพื่อแสดงควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล
3. เพื่อตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ไม่ให้เกิดกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ส่ว นตัวในตำแหน่งหน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
เป็นแบบอย่ำงที่ดี ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมำย โปร่งใส และตรวจสอบได้
4. เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแก่ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และประชำชน
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บทที่ 2
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสที่จะ
เกิดผลกระทบของควำมเสี่ยงต่ำงๆ เพื่อประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง ดำเนินกำรวิเครำะห์
และจั ดลำดับควำมเสี่ย ง โดยกำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนที่จะใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) และระดับควำมเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพเนื่องจำกเป็นข้อมูลเชิงพรรณนำที่ ไม่สำมำรถ
ระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงิน ที่ชัดเจนได้
เกณฑ์ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภำพ
ระดับโอกาสที่เกิด
คาอธิบาย
5
สูงมำกมีโอกำสเกิดขึ้นเป็นประจำ
4
สูงมีโอกำสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
3
ปำนกลำงมีโอกำสเกิดขึ้นบำงครั้ง
2
น้อยมีโอกำสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
1
น้อยมำกมีโอกำสเกิดขึ้นยำก
เกณฑ์ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Imapct) เชิงคุณภำพ ที่ส่งผลกระทบด้ำนกำรดำเนินงำน
(บุคลำกร)
ระดับโอกำสที่เกิด
คำอธิบำย
5
สูงมำกถูกลงโทษทำงวินัยร้ำยแรง
4
สูงถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง
3
ปำนกลำงสร้ำงบรรยำกำศในกำรทำงำนที่ไม่เหมำะสม
2
น้อยสร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนบ่อยครั้ง
1
น้อยมำกสร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนนำนๆ ครั้ง

ระดับของควำมเสี่ยง/…

-5ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับควำมสำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยง
โดยพิจำรณำจำก ผลของระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) มำคูณกับ ระดับควำมรุนแรง
ของผลกระทบ (Impact) ของควำมเสี่ยงแต่ละสำเหตุ (โอกำส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้
ลำดับ
ระดับควำมเสี่ยง
1 ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก (แดง)
2
3

ควำมเสี่ยงระดับสูง (ส้ม)
ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง (เหลือง)

4

ควำมเสี่ยงระดับต่ำ (เขียว)

ช่วงคะแนน
มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
16 - 25 จำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง มีมำตรกำรลด
และประเมินซ้ำ หรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยง
9 - 15 มีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง
6 - 8 ยอมรับควำมเสี่ยงแต่ต้องมีมำตรกำรควบคุม
ควำมเสี่ยง
1 - 5 ยอมรับควำมเสี่ยง

ในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง จะต้องมีกำรกำหนดแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้
จำกกำรพิ จ ำรณำจั ด ระดั บ ควำมส ำคั ญ ของควำมเสี่ ย งจำกโอกำสที่ จ ะเกิ ด ควำมเสี่ ย ง (Likelihood)
ผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้ (Risk Appetite
Boundary) โดยที่
ระดับควำมเสี่ยง = โอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ x ควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ
(Likelihood x Impact)

2.2 สรุปผลการวิเคราะห์/…

-62.2 สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง
เมื่อนำหลักกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for
Conflict of Interest) มำพิจำรณำ โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) เพื่อวัดระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว
โรงพยำบำลเวียงเชียงรุ้ง จึงกำหนดควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่ คำดว่ำอำจจะเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ได้ 4 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย
1. กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไมเป็นไปตำมระเบียบ
2. กำรใชอำนำจหนำที่ เรียกรับผลประโยชน
3. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ไมถูกตองตำมระเบียบ
4. กำรเอื้อประโยชนตอพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยสำมำรถจัดระดับควำมเสี่ยงและลำดับควำมเสี่ยงได้ดังนี้
ระดับ
ลำดับ
ปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรเกิดทุจริต
โอกำส ผลกระทบ
ควำมเสี่ยง ควำมเสี่ยง
1. กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไมเป็นไปตำมระเบียบ
5
5
25
(1)
2. กำรใชอำนำจหน้ำที่ เรียกรับผลประโยชน
4
5
20
(2)
3. กำรเบิกจำยงบประมำณที่ไมถูกตองตำมระเบียบ
3
4
12
(3)
4. กำรเอื้อประโยชนตอพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
2
4
8
(4)
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แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง
แผนกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน
มำตรกำร / กิจกรรม / แนวทำง
ทีค่ ำดว่ำอำจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
1. กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไมเป็นไปตำมระเบียบ 1. ควบคุม กำกับ ดูแลบุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์
และพรบ.จัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงเคร่งครัด
2. ให้ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนด้ ำ นพั ส ดุ แ ละบุ ค ลำกร
ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จะต้องเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้อง
กับผู้เสนองำนทุกกรณี
3. ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จัดทำ
รำยงำนสรุปกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ล ะเดือน และเสนอให้
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลรับทรำบทุกครั้ง
2. กำรใชอำนำจหน้ำที่ เรียกรับผลประโยชน กำรให้ 1. ควบคุ ม ก ำกั บ ดู แ ลบุ ค ลำกรของโรงพยำบำล
หรือรับทรัพย์สินหรือสิ่งของที่เป็นสินน้ำใจ เพื่อหวัง ให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
ควำมก้ำวหน้ำ
อย่ำงเคร่งครัด
2. ควบคุ ม ก ำกั บ ดู แ ลบุ ค ลำกรของโรงพยำบำล
ให้ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในเรื่องกำรให้หรือรับ
ทรัพย์สินหรือสิ่งของที่เป็นสินน้ำใจอย่ำงเคร่งครัด
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และบุคลำกรปฏิบัติ
ตำมคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
3. กำรเบิกจำยงบประมำณที่ไมถูกตองตำมระเบียบ 1. ควบคุม กำกับ ดูแลบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรเบิก
จ่ ำ ยเงิ น ให้ ป ฏิ บั ติ ต ำมระเบี ย บกำรเบิ ก จ่ ำ ยกำรเงิ น
กำรคลั ง และ ประกำศหลั ก เกณฑ์ ก ำรปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ
ข้อร้องเรียน กำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรประพฤติ
มิชอบอย่ำงเคร่งครัด
4. กำรเอื้อประโยชนตอพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร ปฏิบัติตำมนโยบำย
เกี่ยวกับควำมโปร่งใส กำรเสริมสร้ำง คุณธรรม จริยธรรม
2. ประกำศหลั กเกณฑ์กำรปฏิบัติเกี่ ยวกับข้อ ร้องเรีย น
กำรละเว้ น กำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ แ ละกำรประพฤติ มิ ช อบ
เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ
3. ควบคุม กำกับ ดูแลบุคลำกรของโรงพยำบำลให้ปฏิบัติ
ตำมคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
4. ส่ ง เสริ ม กำรมี ส่ ว นร่ ว มในกำรด ำเนิ น กำรป้ อ งกั น
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ มิชอบให้ ครอบคลุ ม
และทั่วถึงมำกยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้ำงแนวทำงและมำตรกำร
ในด ำเนิ น กำรสร้ ำ งจิ ต ส ำนึ ก ให้ ข้ ำ รำชกำรรั ง เกี ย จกำร
ทุจริตทุกรูปแบบ
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สรุปประเด็น
1. จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยำบำลเวียงเชียงรุ้ง พบว่ำ
มีควำมเสี่ยงทีเ่ กี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่คำดว่ำอำจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ได้ 4 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย
1.1. กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไมเป็นไปตำมระเบียบ
1.2. กำรใช้อำนำจหนำที่ เรียกรับผลประโยชน
1.3. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ไมถูกตองตำมระเบียบ
1.4. กำรเอื้อประโยชนตอพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
2. นำประเด็นควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
มำจัดทำคู่มือป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2565 ต่อไป
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บรรณานุกรม
กระทรวงกำรคลั ง หลั ก เกณฑ์ ว่ ำ ด้ ว ยมำตรฐำนและเกณฑ์ ก ำรปฏิ บั ติ ก ำรควบคุ ม ภำยใน
สำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561
- คู่มือแนวทำงกำรตอบแบบสำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and
Transparency Assessment: EBIT) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข
- กลุ่มตรวจสอบภำยใน กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข . คู่มือควำมรู้ระบบควบคุมภำยใน
ตำมหลักเกณฑ์มำตรฐำนกำรควบคุมภำยในภำครัฐใหม่ และกำรควบคุ มภำยในตำมมำตรฐำนรัฐ
ตำมแบบ OSO 2013
-

