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ค ำน ำ 
 

  โรงพยำบำลเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรำย ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ           
กำรปฏิบัติงำน ที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) เพ่ือก ำหนดมำตรกำรส ำคัญ เร่งด่วนเชิงรุกในกำรป้องกันกำรทุจริต              
กำรบริหำรงำนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ที่เป็นปัญหำ
ส ำคัญและพบบ่อย นอกจำกนี้ ยังน ำควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้  
มำก ำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์  ทับซ้อนโรงพยำบำลเวียงเชียงรุ้ง อีกด้วย เพ่ือบรรลุเป้ำหมำย       
ตำมนโยบำยส ำคัญเร่งด่วนหรือภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยเป็นพิเศษ (Agenda Based) ในปีงบประมำณ       
พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-ข- 
 

สารบัญ 
 
           หน้า  

ค าน า            ก 

สารบัญ            ข 
 
บทที่ 1 บทน ำ  
 1.1 หลักกำรและเหตุผล          1 
 1.2 วัตถุประสงค์          3 
 
บทที่ 2 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน  
 2.1 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for   4  
       Conflict of Interest)  
 2.2 สรุปผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน     6 
       ของโรงพยำบำลเวียงเชียงรุ้ง  
 2.3 กำรจดัท ำรำยงำน          7 
 

สรุปประเด็น         8  
 

บรรณำนุกรม         9 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-1- 
 

บทท่ี 1 
บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล  
  กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสวงหำ
ประโยชน์ ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่ไปแทรกแซง 
กำรใช้ดุลยพินิจในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  จนท ำให้เกิดกำรละทิ้งคุณธรรมในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่สำธำรณะ ขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สำธำรณะของส่วนรวม และท ำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป   
โดยผลประโยชน์ ที่สูญเสียไปอำจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทำงกำรเงิน คุณภำพกำรให้บริกำรควำมเป็นธรรม
ในสังคม รวมถึงคุณค่ำอ่ืนๆ ตลอดจนโอกำสในอนำคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่ำงไรก็ตำม 
ท่ำมกลำงผู้ที่จงใจกระท ำควำมผิด ยังพบผู้กระท ำควำมผิดโดยไม่เจตนำหรือไม่มีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวอีก    
เป็นจ ำนวนมำกจนน ำไปสู่กำรถูกกล่ำวหำร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทำงอำญำ  ผลประโยชน์ทับซ้อน 
หรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI)   
เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบัน ที่เป็นบ่อเกิดของปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในระดับ 
ที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศอีกด้วย 
  
  โรงพยำบำลเวียงเชียงรุ้ง ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยง เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน         
ตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) เป็นกรอบกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
 
  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำร
ปัจจัย และควบคุม กระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดมูลเหตุของโอกำสที่จะท ำให้เกิดควำมเสียหำย               
จำกกำรปฏิบัติงำน ที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง สภำวกำรณ์ หรือข้อเท็จจริง      
ที่บุคคล ไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท หรือผู้บริหำรซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งหน้ำที่ ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกำรกระท ำ
นั้นอำจจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัว หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนำและไม่เจตนำ และมีรูปแบบที่หลำกหลำยไม่จ ำกัดอยู่ในรูป
ของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่ำนั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อำทิ      
กำรแต่งตั้งพรรคพวกเข้ำไปด ำรงต ำแหน่ง ในองค์กรต่ำงๆ ทั้งในหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และเอกชน 
หรือกำรที่บุคคลผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ตัดสินใจ ให้ญำติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือ
ผลประโยชน์จำกทำงรำชกำรโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขำดกำรตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจำกยึด
ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชำติ กำรกระท ำแบบนี้เป็นกำรกระท ำที่ผิดทำง
จริยธรรมและจรรยำบรรณ  
 
 
 
 
 

กำรวิเครำะห์/… 
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กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนจึงหมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์      
ควำมเสี่ยง ที่เป็นระบบ ในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดมูลเหตุของโอกำสที่จะ
ท ำให้ เกิดควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  หรือควำมขัดแย้งระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต 
กล่ำวคือ ยิ่งมีสถำนกำรณ์หรือสภำวกำรณ์ของกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม  
มำกเท่ำใด ก็ยิ่งมีโอกำสก่อให้เกิดหรือน ำไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น สำมำรถจ ำแนกควำมเสี่ยงออกเป็น          
4 ลักษณะ ดังนี้  
 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมำยถึง ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบรรลุเป้ำหมำย        
และพันธกิจในภำพรวมที่เกิดจำกเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ภำยนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์       
ที่ก ำหนดไว้ และกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสม รวมถึงควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำงนโยบำย
เป้ำหมำยกลยุทธ์ โครงสร้ำงองค์กร ภำวกำรณ์แข่งขัน ทรัพยำกรและสภำพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ         
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยขององค์กร  
 2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพประสิทธิผล       
หรือผลกำรปฏิบัติงำน โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกระบบงำนภำยในขององค์กร /
กระบวนกำรเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภำพ
ประสิทธิผลในกำรด ำเนินโครงกำร  
 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ   
และกำรเงิน เช่น กำรบริหำรกำรเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสม ท ำให้ขำดประสิทธิภำพ และไม่ทันต่อสถำนกำรณ์ 
หรือ เป็นควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินขององค์กำร เช่น กำรประมำณกำรงบประมำณไม่เพียงพอ         
และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนกำรด ำเนินงำน เป็นต้น เนื่องจำกขำดกำรจัดหำข้อมูล กำรวิเครำะห์ กำรวำงแผน 
กำรควบคุม และกำรจัดท ำรำยงำนเพื่อน ำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณ และกำรเงินดังกล่ำว  
 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ    
กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำงๆ โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกควำมไม่ชัดเจน         
ควำมไม่ทันสมัย หรือควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ รวมถึงกำรท ำนิติกรรม
สัญญำ กำรร่ำงสัญญำที่ไม่ครอบคลุมกำรด ำเนินงำน  
 
  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น ำเอำควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ  
มำด ำเนินกำรวิเครำะห์ตำมกรอบมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) และตำมบริบทควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยำบำล        
เวียงเชียงรุ้ง กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงพยำบำลเวียงเชียงรุ้งทรำบถึง
ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สำมำรถก ำหนดมำตรกำรส ำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในกำรป้องกัน    
กำรทุจริต กำรบริหำรงำนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐ      
ที่เป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อย นอกจำกนี้ ยังบรรลุเป้ำหมำยตำมนโยบำยส ำคัญเร่งด่วนหรือภำรกิจที่ได้รับ
มอบหมำยเป็นพิเศษ (Agenda Based) อีกด้วย  
 
 
 
 

1.2 วัตถุประสงค์/…  
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1.2 วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือสร้ำงกำรสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน          
ให้มีควำมคิดและจิตส ำนึกในกำรแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
 2. เพ่ือแสดงควำมมุ่งม่ันในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล  
 3. เพ่ือตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่รัฐ  ไม่ให้เกิดกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต ำแหน่งหน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย  ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม          
เป็นแบบอย่ำงท่ีด ียืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมำย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
 4. เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแก่ผู้รับบริกำร  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย       
และประชำชน  
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บทท่ี 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
 

  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน  เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสที่จะ        
เกิดผลกระทบของควำมเสี่ยงต่ำงๆ เพ่ือประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง ด ำเนินกำรวิเครำะห์        
และจัดล ำดับควำมเสี่ยง โดยก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนที่จะใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) และระดับควำมเสี่ยง ทั้งนี ้ก ำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพเนื่องจำกเป็นข้อมูลเชิงพรรณนำที่ไม่สำมำรถ
ระบุเป็นตัวเลข หรือจ ำนวนเงิน ที่ชัดเจนได ้ 
 

เกณฑ์ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภำพ 
ระดับโอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมำกมีโอกำสเกิดขึ้นเป็นประจ ำ 
4 สูงมีโอกำสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปำนกลำงมีโอกำสเกิดขึ้นบำงครั้ง 
2 น้อยมีโอกำสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมำกมีโอกำสเกิดขึ้นยำก 

 
เกณฑ์ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Imapct) เชิงคุณภำพ ที่ส่งผลกระทบด้ำนกำรด ำเนินงำน 

(บุคลำกร) 
ระดับโอกำสที่เกิด ค ำอธิบำย 

5 สูงมำกถูกลงโทษทำงวินัยร้ำยแรง 
4 สูงถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง 
3 ปำนกลำงสร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำนที่ไม่เหมำะสม 
2 น้อยสร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนบ่อยครั้ง 
1 น้อยมำกสร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนนำนๆ ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

            ระดับของควำมเสี่ยง/… 
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  
ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับควำมส ำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยง          

โดยพิจำรณำจำก ผลของระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) มำคูณกับ ระดับควำมรุนแรง         
ของผลกระทบ (Impact) ของควำมเสี่ยงแต่ละสำเหตุ (โอกำส × ผลกระทบ) ก ำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

   

 

ในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง จะต้องมีกำรก ำหนดแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้     
จำกกำรพิจำรณำจัดระดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงจำกโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง  (Likelihood)            
ผลกระทบที่เกิดขึ้น(Impact) และขอบเขตของระดับควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้  (Risk Appetite 
Boundary) โดยที่  

 ระดับควำมเสี่ยง = โอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ x ควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 
(Likelihood x Impact) 

 
 
 
 
         2.2 สรุปผลการวิเคราะห์/… 
 
 

ล ำดับ ระดับควำมเสี่ยง ช่วงคะแนน มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
1 ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก (แดง) 16 - 25  จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง มีมำตรกำรลด  

และประเมินซ้ ำ หรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยง 
2 ควำมเสี่ยงระดับสูง (ส้ม)  9 - 15  มีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง 
3 ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง (เหลือง)  6 - 8  ยอมรับควำมเสี่ยงแต่ต้องมีมำตรกำรควบคุม 

ควำมเสี่ยง 
4 ควำมเสี่ยงระดับต่ ำ (เขียว)  1 - 5  ยอมรับควำมเสี่ยง 
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2.2  สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 
   
  เมื่อน ำหลักกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for 
Conflict of Interest) มำพิจำรณำ โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood)  และควำมรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) เพ่ือวัดระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว 
  โรงพยำบำลเวียงเชียงรุ้ง จึงก ำหนดควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่คำดว่ำอำจจะเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ได้ 4 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย  
 1. กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไมเป็นไปตำมระเบียบ  
 2. กำรใชอ ำนำจหนำที่ เรียกรับผลประโยชน 
 3. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณท่ีไมถูกตองตำมระเบียบ  
 4. กำรเอ้ือประโยชนตอพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยสำมำรถจัดระดับควำมเสี่ยงและล ำดับควำมเสี่ยงได้ดังนี้ 

ปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรเกิดทุจริต โอกำส ผลกระทบ 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
ล ำดับ 

ควำมเสี่ยง 
1. กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไมเป็นไปตำมระเบียบ 5 5 25 (1) 
2. กำรใชอ ำนำจหน้ำที ่เรียกรับผลประโยชน 4 5 20 (2) 
3. กำรเบกิจำยงบประมำณที่ไมถูกตองตำมระเบียบ 3 4 12 (3) 
4. กำรเอ้ือประโยชนตอพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 2 4 8 (4) 
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แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน่วยงาน โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 
 

แผนกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน
ทีค่ำดว่ำอำจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

มำตรกำร / กิจกรรม / แนวทำง 

1. กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไมเป็นไปตำมระเบียบ 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลบุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์
และพรบ.จัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงเคร่งครัด 
2. ให้ เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติ งำนด้ำนพัสดุและบุคลำกร        
ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จะต้องเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้อง
กับผู้เสนองำนทุกกรณ ี
3. ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จัดท ำ
รำยงำนสรุปกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละเดือน และเสนอให้
ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลรับทรำบทุกครั้ง 

2. กำรใชอ ำนำจหน้ำที ่เรียกรับผลประโยชน กำรให ้
หรือรับทรัพย์สินหรือสิ่งของที่เป็นสินน้ ำใจ เพ่ือหวัง
ควำมก้ำวหน้ำ 

1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลบุคลำกรของโรงพยำบำล         
ให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
อย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลบุคลำกรของโรงพยำบำล         
ให้ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในเรื่องกำรให้หรือรับ
ทรัพย์สินหรือสิ่งของที่เป็นสินน้ ำใจอย่ำงเคร่งครัด 
3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และบุคลำกรปฏิบัติ
ตำมคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. กำรเบกิจำยงบประมำณที่ไมถูกตองตำมระเบียบ 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรเบิก
จ่ำยเงิน ให้ปฏิบัติตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยกำรเงิน     
กำรคลัง และ ประกำศหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติเกี่ยวกับ    
ข้อร้องเรียน กำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรประพฤติ  
มิชอบอย่ำงเคร่งครัด 

4. กำรเอ้ือประโยชนตอพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร ปฏิบัติตำมนโยบำย
เกี่ยวกับควำมโปร่งใส กำรเสริมสร้ำง คุณธรรม จริยธรรม 
2. ประกำศหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน  
กำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรประพฤติมิชอบ 
เพ่ือให้ยึดถือปฏิบัติ 
3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลบุคลำกรของโรงพยำบำลให้ปฏิบัติ
ตำมคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำ เนินกำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุม 
และทั่วถึงมำกยิ่งขึ้น เพ่ือร่วมสร้ำงแนวทำงและมำตรกำร
ในด ำเนินกำรสร้ำงจิตส ำนึกให้ข้ำรำชกำรรังเกียจกำร
ทุจริตทุกรูปแบบ 
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สรุปประเด็น  
  1. จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยำบำลเวียงเชียงรุ้ง พบว่ำ
มีควำมเสี่ยงทีเ่กี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่คำดว่ำอำจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ได้ 4 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย  
 1.1. กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไมเป็นไปตำมระเบียบ  
 1.2. กำรใช้อ ำนำจหนำที่ เรียกรับผลประโยชน 
 1.3. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณท่ีไมถูกตองตำมระเบียบ  
 1.4. กำรเอ้ือประโยชนตอพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 

2. น ำประเด็นควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง      
มำจัดท ำคู่มือป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ        
พ.ศ. 2565 ต่อไป  
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ส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 

- คู่มือแนวทำงกำรตอบแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and 
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กำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข 
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ตำมแบบ OSO  2013 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


