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หน้า ข 
 

บทที่ 1 
 

บทน า 
   
1.1 หลักการและเหตุผล  
  
   การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจ ในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง 
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ 
หน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ 
สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป  
โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรม 
ในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม 
ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีก เป็น
จ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI)  เป็น
ประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในระดับที่
รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย    

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะเปอร ์ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน    

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร 
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจาก การ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน   

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว 
หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน 
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไป 
ด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจ 
หน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการ 
โดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย 
จึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระท าแบบนี้เป็นการกระท าท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
  
 



หน้า 1 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ 

ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะ
ท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต 
กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น  
    สามารถจ าแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้   

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมาย และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อ   
กลยุทธ์ ที่ก าหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย 
เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ ต่อ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร   

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ 
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ   

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณ  และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทัน
ต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่
เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ 
การวางแผน  การควบคุม และการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว   

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้อง 
กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน  ความ
ไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา    
การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน   

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้ น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ  
มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลหัวไทร 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงพยาบาลหัวไทร  ทราบถึงความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การ
บริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัย ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญ
และพบบ่อย นอกจากนี้ ยังบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 
(Agenda Based) อีกด้วย 
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1.2 วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด 
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

๒. เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการ

แสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม เป็น แบบอย่างที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  

๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 3 
 

บทที่ 2 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงดา้นผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

  
2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
  

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด 
ผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ 
และจัดล าดับความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ 
(Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถ
ระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้  
  
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
  
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน 
(บุคลากร)  

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา จาก
ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ
ความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
  
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

 
 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก 

การพิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่  
  
  
 ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ        
                         (Likelihood x Impact)   
  
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ 
จัดแบ่ง ดังนี้  
  

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับ 
ความเสี่ยง 

 

มาตรการก าหนด การแสดงสี
สัญลักษณ์ 

ต่ า (Low) 
 

1-3  คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว   

ปานกลาง (Medium) 
 

4-8  คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่ 
มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง 

สีเหลือง 

เสี่ยงสูง (High) 
 

9-14  คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 

เสี่ยงสูงมาก 
(Extreme) 

15-25  คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ า 
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

สีแดง 
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ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 
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โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

   
2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of   Interest)   
      โรงพยาบาลหัวไทร  
  
   เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง  และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความ
เสี่ยงในระดับใด ในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหาร
จัดการก่อน   โรงพยาบาลหัวไทร  จึงก าหนดความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จ านวน 4 ประเด็น
หลัก ประกอบด้วย (1) การจัดหาพัสดุ (2) การใช้รถราชการ (3) การใช้ทรัพยากรทางราชการ (4)การจัดท า
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา  
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ตารางที่ 1 วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of   Interest)  

ประเด็น
ความเสีย่ง 

ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ การประเมินความเสีย่งด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ

ความเสีย่ง 
ล าดับ

ความเสีย่ง 
๑ การจัดหา
พัสดุ 

การจัดหาพัสดุไม่เป็นไป
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มี
ก า ร จั ด ซื้ อ ไ ม่ ต ร ง ต า ม
รายการที่ขออนุมัติ 

เพื่อให้การจัดหาพสัดุ 
ภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง 
เช่า แลกเปลีย่น หรือโดย 
วิธีอื่นใดให้สอดคล้องกับ 
ประกาศ ระเบียบ  
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และ 
มติคณะรัฐมนตรีที่ 
เกี่ยวข้องรวมถึง 
ด าเนินการตามเกณฑ์การ 
ประเมินคุณธรรมและ
ความ โปร่งใสในการด า 
เนินงาน ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and 
Transparency 
Assessment : ITA)  

4 4 16 
(สูงมาก) 

1 

๒ การใช้รถ
ราชการ 

การใช้รถราชการไม่
ถูกต้องตาม ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่า ด้วยรถ
ราชการ พ.ศ. 2523 และ
ฉบับแกไ้ขเพิ่มเติม เช่น
ไม่ได้เขียนขออนุญาตใช้รถ
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

เพื่อให้การใช้รถราชการ 
เป็ น ไ ปต ามระ เบี ยบที่ 
เกี่ยวข้องและป้องกันการ 
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

3 4 12 
(สูง) 

2 

3 การใช้
ทรัพยากร
ทางราชการ 

การใช้ทรัพย์สินทาง
ราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น 
การน าคอมพิวเตอร์     
โน้ตบุ๊คไปท างานที่บ้าน 
การPrintงานส่วนตัวที่
โรงพยาบาล,การน าซอง
ราชการไปใช้ส่วนตัวการน า
ถุงมือMask Syring ถุงใส่
ขยะไปใช้ที่บ้าน,การน ารถ
ส่วนตัวมาลา้งที่
โรงพยาบาล 

เพื่อให้การใช้ทรัพย์สินทาง
ราชการ เป็นไปตาม
ระเบียบที่ เกีย่วข้องและ
ป้องกันการ เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

3 3 9 
(สูง) 

3 

4.การจดัท า
โครงการ
ฝึกอบรม/  
ดูงาน/
ประชุม/
สัมมนา 

ใ ช้ ต า แหน่ งหน้ าที่ เ อื้ อ
ประโยชน์ในการประชุมไม่
ต ร ง กั บ ภ า ร กิ จ ง า น ที่
รับผิดชอบ 

เพื่อให้การ ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุม และ
สัมมนา ถูกต้องไม่ให้เกิด
การ แสวงหาผลประโยชน์ 
ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าท่ี 
อันมิควรได้โดยชอบ  

3 3 9 
(สูง) 

3 
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2.3 การจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

   
  

     
 

 

 

 
ความเสีย่งท่ียอมรับได ้ ความเสีย่งท่ียอมรับไม่ได ้
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โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

  จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความ     
ส าคัญ ของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญ
ของ ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ตามตารางที่ 2  

 
 

 ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 

การจัดหาพัสดุ ล าดับ 1 (สูงมาก = 16 คะแนน) 
การใช้รถราชการ ล าดับ 2 (สูง      = 12 คะแนน) 
การใช้ทรัพยากรทางราชการ ล าดับ 3 (สูง      = 9   คะแนน) 
การจัดท าโครงการฝึกอบรม/  ดูงาน/ประชุม/สัมมนา ล าดับ 3 (สูง      = 9    คะแนน) 

 

  ความเสี่ยงท่ียอมรับไม่ได ้

  ความเสี่ยงท่ียอมรับได ้
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จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง ด้าน

ผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลหัวไทร น าผลที่ได้มาก าหนดมาตรการ วิธีการควบคุมเพ่ือป้องกัน หรือลด
ความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน 
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บทที่ 3 
 

การปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางปฏิบัตงิานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
ประเด็นความเสี่ยง : การจัดหาพัสดุ 
๑.การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการจัดซื้อไม่ตรงตามรายการที่ขออนุมัติ 
 
แนวทางการป้องกัน 
 ๑.ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ 
 2.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับให้ตรงตามรายการที่ได้รับอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑.เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดท ารายการวัสดุที่จะจัดซื้อตามโครงการ  
 2.เจ้าหน้าที่พัสดุ ท ารายงานขอซื้อ/ขอจ้าง 

3.ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างจากผู้มีอ านาจ 
 ๔.หัวหน้าหน่วยงานท าสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง 
 ๕.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
 
ผลการด าเนินงาน 
 ๑.งานพัสดุด าเนินการจัดท าเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนโดยยึดตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 2.งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้างตามรายการวัสดุที่ขออนุมัติ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุให้
ตรงตามรายการที่ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 
 3.งานพัสดุส่งมอบพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่งานต่างๆ 
 
ประเด็นความเสี่ยง : การใช้รถราชการ 
๒.การใช้รถราชการไม่ถูกต้องตาม ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และ     
   ฉบับแกไ้ขเพิ่มเติม เช่นไม่ได้เขียนขออนุญาตใช้รถในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 
แนวทางการป้องกัน 
 ๑.ควบคุมการใช้รถราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยรถราชการ            
พ.ศ. 2523 และฉบับแกไ้ขเพ่ิมเติม  
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑.ผู้ใช้บันทึกการขอใช้รถราชการในระบบจองรถออนไลน์ www.huasaihospital.org/carsystem 
 2.หัวหน้างานยานพาหนะตรวจสอบ จัดรถตามหลักเกณฑ์ 

3.เสนอหัวหน้ากลุ่มงานการจัดการและผู้อ านวยการโรงพยาบาลหัวไทร อนุมัติตามล าดับ 
   4.พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานตามใบขอใช้รถยนต์ราชการโดยยึดหลักดังนี้ 
    4.1 ตรวจเช็ครถยนต์ให้เกิดความพร้อมใช้งาน ทุกวันตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
              4.2 ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง 
     4.3 ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 
     4.4 ไม่ออกนอกเส้นทางที่ขออนุมัติ และมีการควบคุมความเร็วตามที่ กฎหมายก าหนด ซึ่ง 
  โรงพยาบาลได้ติดตามตรวจสอบโดยใช้ระบบ GPS และกล้องวงจรปิด 

5. พนักงานขับรถบันทึกเลขไมล์ หลังหารใช้รถยนต์ หลังการใช้รถยนต์ราชการทุกครั้ง พร้อมทั้งน ารถ
     เข้าเก็บโรงจอดรถ ล็อคกุญแจ และน ากุญแจไปเก็บที่ป้อมยาม 

6. ห้ามไม่ให้น ารถยนต์ราชการไปจอดท่ีบ้าน 
7. ส่งใบใช้รถยนต์ให้งานพัสดุใช้ประกอบการเบิกจ่าย 
8. เก็บรวบรวมส าเนาเอกสารรายงานการใช้น้ ามัน 

ผลการด าเนินงาน 
 1. หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการด าเนินการตรวจสอบการใช้รถราชการว่ามีการใช้รถราชการตามที่ได้
เขียนขอไว้หรือไม ่

2. หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการแจ้งผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารหน่วยงาน 
 

ประเด็นความเสี่ยง : การใช้ทรัพยากรทางราชการ 
 การใช้ทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น  
 -  การน าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คไปท างานที่บ้าน 
 - การ Print งานส่วนตัวที่โรงพยาบาล 
 -  การน าซองราชการไปใช้ส่วนตัว 
 -  การน าถึงมือ Mask Syring ถุงใส่ขยะไปใช้ที่บ้าน 
 -  การน ารถส่วนตัวมาล้างที่โรงพยาบาล 
 
แนวทางการป้องกัน 
 ๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม งาน รับทราบ เรื่องการไม่ใช้ทรัพย์สิน ทางราชการไปใช่ส่วนตัว 
 2. ให้มีการควบคุม สุ่มตรวจโดยหัวหน้างาน 
 3. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็น เหตุการณ์ 
 4. พิจารณาตักเตือน การด าเนินการทางวินัย  
 
ผลการด าเนินงาน 
 ๑.หัวหน้างานงานด าเนินการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินทางราชการว่ามีการน าไปใช้ส่วนตัวหรือไม่ 

๒.หัวหน้างานแจ้งผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารหน่วยงาน 



หน้า 11 
ประเด็นความเสี่ยง : การจัดท าโครงการฝึกอบรม/  ดูงาน/ประชุม/สัมมนา 
4.ใช้ต าแหน่งหน้าที่เอ้ือประโยชน์ในการประชุมไม่ตรงกับภารกิจงานที่รับผิดชอบ 
 
แนวทางการป้องกัน 
 ๑. ควบคุม ก ากับ การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ให้ตรงกับบุคคล ภารกิจงาน   
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑.หัวหน้างาน ตรวจสอบการไปฝึกอบรม ประชุม ของบุคลากรให้ตรงกับภารกิจงานของบุคคลนั้น 
2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ แจ้งงานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหน่วยงานให้มีการตรวจสอบการไปฝึกอบรม
ของหน่วยงาน 
3.งานการเจ้าหน้าที่ ด าเนินการตรวจสอบการไปฝึกอบรมของหน่วยงาน ตามที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ได้รายงานมา 

 
ผลการด าเนินงาน 

๑.งานการเจ้าหน้าที่ ด าเนินการตรวจสอบการฝึกอบรม /ประชุม/สัมมนา ว่ามีการไปฝึกอบรม 
ประชุมตรงกับภารกิจงานหรือไม่ 
๒.งานการเจ้าหน้าที่ แจ้งผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารหน่วยงานทุกเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


