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ค าน า 

 การประเมินความเส่ียงผลประโยชน์ทับซอ้น โรงพยาบาลห้วยแถลง  ได้ก าหนดขั้นตอนการ
ประเมินความเส่ียง เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซอ้น กระบวนงานที่
จะประเมินความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากภาระงานการ
ให้บรกิารด้านการแพทย์และสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อ าเภอ จ านวน ๕ กระบวนงาน ได้แก่ (๑) ความ
เส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซอ้นด้านการใชร้ถราชการ (๒) ความเส่ียง
เก่ียวกับปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทับซอ้นด้านการเบิกค่าตอบแทน (๓) ความเส่ียงเก่ียวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซอ้นด้านการจดัท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม 
และสัมมนา (๔) ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหา
พัสดุ และ (*) ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทับซอ้นด้านการใชท้รพัย์สิน
ของทางราชการ ซึง่มีความเส่ียง 
ต่อการเกิดการทจุรติสูง 
 คณะท างานวางระบบการประเมินความเส่ียงต่อการทุจรติโรงพยาบาลห้วยแถลง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้วางระบบการประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับ
ซอ้น ตามกรอบหลักการของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน 
COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations) จัดท าแผนและก าหนดแนวทาง
บรหิารความเส่ียงการทุจรติ ด้วยการจัดท ามาตรการเพ่ือจัดการความเส่ียงให้ครอบคลุมทั่วทั้ง
โรงพยาบาล ตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพ่ือลดความเส่ียงด้านการทุจรติซึ่งจะเป็น
หลักประกันในระดับหน่ึงว่าการด าเนินการของโรงพยาบาลจะไม่มีการทุจรติ หรอืหากพบกับการ
ทจุรติที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปญัหาก็น้อยกว่าองค์กรอ่ืนหรอืหากเกิดความเสียหายขึ้นก็
จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครือ่งมือประเมินความเส่ียงการทุจรติมาใช้ 
เพราะได้มีการเตรยีมการปอ้งกันล่วงหน้าไว้โดยให้เปน็ส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงานประจ า 
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สารบัญ 

                    หน้า 

 บทที ่๑ บทน า           
  ๑.๑ บทน า         ๔ 
  ๑.๒ สถานการณ์โรงพยาบาลห้วยแถลง      ๕ 
  ๑.๓ วัตถุประสงค์        ๕ 
  ๑.๔ นิยามเฉพาะในการประเมินความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทบัซอ้น  ๖ 

บทที ่2 กรอบการประเมินความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทบัซอ้น     
๒.๑ กรอบการประเมินความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทบัซอ้น    ๗ 
๒.๒ กรอบแนวคิดการควบคุมภายใน       ๗ 
๒.๓ กรอบหรอืภาระงานในการประเมินความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซอ้น ๘ 
๒.๔ องค์ประกอบทีท่ าให้เกิดการทจุรติ       ๙ 
๒.๕ ขอบเขตประเมินความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทบัซอ้น   ๙ 
๒.๖ ขั้นตอนการประเมินความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทบัซอ้น   ๑๐ 

บทที ่3 การประเมินความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทบัซอ้นโรงพยาบาลห้วยแถลง ๑๑ 
 
แบบรายงานการประเมินความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทบัซอ้นประจ าปงีบประมาณ  ๓๑ 
๒๕๖๕ โรงพยาบาลห้วยแถลง 
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๑  

บทน า 
๑.๑ บทน า 

 การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรอืเรยีกส้ัน ๆ ว่า
ผลประโยชน์ทับซอ้น (Conflict of Interest) เกิดขึ้นได้กับบุคลากรในภาครฐัและภาคเอกชน ทั้งน้ี 
องค์การเพ่ือความรว่มมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-
operationand Development : OECD) นิยามค าว่า Conflict of Interest ของเจ้าหน้าที่รฐัว่า 
หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่รฐัมีผลประโยชน์ส่วนตัวที่สามารถส่งผลท าให้การท าหน้าที่บิดเบือนไป 
ผลประโยชน์ส่วนตัวทีอ้่างถึงน้ีไม่จ าเปน็ต้องอยู่ในรูปตัวเงนิเสมอไป 
 OECD (2005) พบว่าเจา้หน้าที่รฐัอย่างน้อย 3 กลุ่ม ที่มีผลประโยชน์ทบัซอ้น (Conflict of 
Interest) ได้แก่ ผู้ก าหนดนโยบายสาธารณะและข้าราชการระดับสูง ผู้บังคับใช้กฎหมาย และ
ผู้อนุมัติโครงการทีมี่เอกชนเก่ียวข้อง การส ารวจของ OECD (2005) ยังพบว่า โอกาสทีผ่ลประโยชน์
ทับซ้อนในภาครฐั จะเกิดขึ้นได้มีอย่างน้อย 6 ประการ ได้แก่ (1) การรบังานหรอืต าแหน่งจาก
หน่วยงานภายนอก (รอ้ยละ 80) (2) การรบัของก านัล หรอืประโยชน์หรอืบรกิารต่าง ๆ (รอ้ยละ 80) 
(3) การใช้สายสัมพันธ์เครอืญาติและต าแหน่งหน้าที่ที่รบัผิดชอบ(รอ้ยละ 80) (4) การใช้ข้อมูล
ภายในเพ่ือหาประโยชน์ส่วนตัว (5) การเป็นคู่สัญญากับรฐั และ (6) การท างานหลังออกจาก
ต าแหน่งหรอืเกษียณราชการ เน่ืองจากปัญหาผลประโยชน์ทับซอ้นเกิดขึ้นได้ทุกเม่ือกับเจา้หน้าที่รฐั
ในเกือบทุกต าแหน่ง จงึจ าเป็นที่รฐัจะต้องมีกลไกและกฎหมายเฉพาะเพ่ือก ากับดูแลปัญหาดังกล่าว 
ดังน้ัน ประเทศสมาชิก OECD 28 ประเทศ (จาก 30 ประเทศ) จึงได้ออกกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติว่าด้วยมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทบัซอ้น เชน่ Code of Civil Servants, Law 
2683/1999 ของประเทศกรซี Civil Service Code and Criminal Code ของออสเตรเลีย และ 
Bribery, Graft, and Conflict of Interest, Ch.1 1  of Title 18  United States Code ของ
สหรฐัอเมรกิา 
 การก ากับดูแลเรือ่งผลประโยชน์ทับซอ้น จงึเป็นภาระที่หนักคล้ายหน้าที่การตรวจสอบการ
ทจุรติในภาครฐั เน่ืองจากโอกาสการเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้นและจ านวนเจา้หน้าทีท่ีมี่อยู่เปน็จ านวน
ไม่น้อย ภาระงานเหล่าน้ันมีทั้งการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน การรบัแจ้งข้อมูล เชน่ การเรยีกรบัทรพัย์สิน 
การเดินทางไปต่างประเทศ การให้ความรูแ้ละข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ การควบคุมภายในภายใต้การ
บรหิารความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทบัซอ้น 
 ดังน้ัน การมีผลประโยชน์ทบัซอ้น จงึถือเปน็การทจุรติคอรร์ปัชนัประเภทหน่ึง เพราะเปน็การ
แสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรอืจรยิธรรมด้วยการใชอ้ านาจในต าแหน่ง
หน้าที่ไปแทรกแซง การใชดุ้ลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจา้หน้าที่ของรฐั จนท าให้เกิดการ
ละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็น
ธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร 
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หน่วยงาน สถาบันและสังคม ต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของ
ผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บรกิาร  ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ 
ตลอดจนโอกาสในอนาคตต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจ
กระท าความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรอืไม่มีความรู ้ในเรือ่งดังกล่าวอีกเป็นจ านวน
มาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหารอ้งเรยีนเรือ่งทจุรติหรอืถูกลงโทษทางอาญา 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน หรอืความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม(Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบรหิารภาครฐัในปัจจุบันที่เป็น
บ่อเกิดของปัญหาการทุจรติประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลัก
ธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย ภาครฐัจึงจ าเป็นต้องป้องกันปัญหา
ผลประโยชน์ทับซอ้น (Conflict of Interest)ของเจ้าหน้าที่รฐัก่อนที่ปัญหาน้ันจะท าลายชือ่เสียง
องค์กรและความน่าเชื่อถือที่ประชาชนมีต่อรฐัหรือมติการพิจารณาหรอือนุมัติในเรื่องต่าง ๆ 
โดยทัว่ไป 
 
๑.๒ สถานการณ์โรงพยาบาลห้วยแถลง 

 ในปงีบประมาณ ๒๕๖๔ โรงพยาบาลห้วยแถลง มีบุคลากรทัง้ส้ิน ๒๒๕ คน  
 ผลการด าเนินงาน ไม่พบการกระท าผิดวินัยตาม ๕ มาตรการ ได้แก่ มาตรการการใช้รถ
ราชการ,มาตรการการเบิกค่าตอบแทน,  มาตรการการจดัท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม 
และสัมมนาตามที่กฎหมายก าหนด  มาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายก าหนด และการใช้
ทรพัย์สินทางราชการ 
 แต่ถึงแม้จะไม่พบการกระท าผิดวินัย ในมาตรการที่ก าหนดก็ตาม แต่เพ่ือเปน็การปอ้งกันจงึ
จ าเปน็ต้องมีการวิเคราะห์ความเส่ียงเพ่ือวางแนวทางปอ้งกันการกระท าผิดวินัยทีท่ีอ่าจจะเกิดขึ้นได้ 
 
๑.๓ วตัถปุระสงค์ 
 ๑.๓.๑ เพ่ือลดความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทบัซอ้นอันอาจเกิดการทจุรติในโรงพยาบาลห้วย
แถลง 

๑.๓.๒ เพ่ือก าหนดมาตรการ กลไก วางระบบในการปอ้งกันผลประโยชน์ทบัซอ้น และกลไก
การก ากับติดตามอย่างต่อเน่ือง 

๑.๓.๓ เพ่ือตรวจสอบการบรหิารงานและการปฏิบัติราชการของเจา้หน้าทีร่ฐั ไม่ให้เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าทีอั่นมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายยึดม่ันในคุณธรรม
จรยิธรรม เปน็แบบอย่างทีดี่ ยืนหยัดท าในส่ิงทีถู่กต้อง เปน็ธรรม ถูกกฎหมาย โปรง่ใส และ
ตรวจสอบได้ 

๑.๓.๔ เพ่ือสรา้งความเชือ่ม่ันศรทัธาต่อการบรหิารราชการแผ่นดินแก่ผู้รบับรกิาร ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และประชาชน 
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๑.๔ นิยามเฉพาะในการประเมินความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทบัซอ้น 
 การประเมินความเส่ียง หมายถึง กระบวนการประเมินความเส่ียงที่เป็นระบบในการบรหิาร
ปจัจยัและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจาก
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต ด้วยการน ากรอบหลักการของการควบคุมภายในองค์กร 
(Control Environment)ต า ม ม า ต ร ฐ า น  COSO 2 0 1 3  (Committee of Sponsoring 
Organizations) มาใช้ในการประเมินความเส่ียงเก่ียวกับการทุจรติของส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรฐักระท าการใด ๆ หรอืด าเนินการใน
กิจการสาธารณะที่เป็นการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่หรอืความรับผิดชอบในกิจการของรฐัหรอื
องค์กรของรฐั เพ่ือประโยชน์ของรฐัหรือเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มี
ผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไปแอบแฝง หรอืเปน็ผู้ทีมี่ส่วนได้เสียในรูปแบบต่าง ๆ หรอืน าประโยชน์ส่วน
ตนหรอืความสัมพันธส่์วนตนเข้ามามีอิทธพิลหรอืเก่ียวข้องในการใชอ้ านาจหน้าที่หรอืดุลพินิจในการ
พิจารณาตัดสินใจในการกระท าการใดๆ หรอืด าเนินการดังกล่าวน้ัน เพ่ือแสวงหาประโยชน์ในการ
ทางเงนิหรอืประโยชน์อ่ืน ๆ ส าหรบัตนเองหรอืบุคคลใดบุคคลหน่ึง 
 การประเมินความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซอ้น จงึหมายถึงกระบวนการประเมินความ
เส่ียงเก่ียวกับเจ้าหน้าที่รฐัมีผลประโยชน์ส่วนตัวที่สามารถส่งผลท าให้การด าเนินกิจการสาธารณะที่
เป็นการเนินการตามอ านาจหน้าที่หรอืความรบัผิดชอบในกิจการของรฐัหรอืองค์กรของรฐั เพ่ือ
ประโยชน์ของรฐัหรอืเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมบิดเบือนไป ผลประโยชน์ส่วนตัวที่อ้างถึงน้ีไม่
จ าเป็นต้องอยู่ในรูปตัวเงินเสมอไปด้วยการน ากรอบหลักการของการควบคุมภายในองค์กร 
(Control Environment) ต า ม ม า ต ร ฐ า น  COSO 2 0 1 3 (Committee of Sponsoring 
Organizations) มาใชใ้นการประเมินความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทบัซอ้นในประเด็นการกระท า
ผิดวินัยของเจา้หน้าทีร่ฐัในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 5 เรือ่งได้แก่ การใชร้ถ
ราชการ การเบิกค่าตอบแทน การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา  การ
จดัหาพัสดุและการใชท้รพัย์สินของทางราชการ 
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๒ 

กรอบการประเมินความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทบัซอ้น 
๒.๑ กรอบการประเมินความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทบัซอ้น 

 การน าเครือ่งมือประเมินความเส่ียงการทุจรติมาใชใ้นองค์กรจะชว่ยให้เป็นหลักประกันใน
ระดับหน่ึงว่าการด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจรติ หรอืในกรณีที่พบกับการทุจรติที่ไม่คาดคิด 
โอกาส ที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรอืหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความ
เสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครือ่งมือประเมินความเส่ียงการทุจรติมาใช ้เพราะได้มีการ
เตรยีมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงานประจ าซึง่ไม่ใชก่ารเพ่ิมภาระ
งานแต่อย่างใด 

 มาตรฐาน Committee of Sponsoring Organizations 2013 : COSO 2013 เป็นการ
ควบคุมภายในตามแนวทางใหม่ COSO 2013 เน้นค าว่าประสิทธิผล (Effective Internal 
Control) ท าให้ม่ันใจว่าระบบการควบคุมการควบคุมภายในใชง้านอยู่ ท าหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม 
และแต่ละองค์ประกอบต้องท างานรว่มกันบูรณาการต้ังแต่ต้นจนจบ หากมีประเด็นใดที่ยังอ่อนแอ 
เป็นจุดอ่อน หรอืไม่เพียงพอจะต้องรายงาน และป้อนกลับถึงผู้ที่เก่ียวข้องและมีหน้าที่รบัผิดชอบ
ด าเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงท ีในกรอบเวลาทีเ่หมาะสมการเพ่ิมเติมหลักการในแต่ละองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายในของ COSO 2013 ถือว่ามีความส าคัญ และมีนัยทางด้านของกรอบแนวคิด
อย่างมาก หากจะต้องน าเอาไปใชใ้นการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ของกิจการให้สอดคล้องกับ
กรอบแนวคิดใหม่น้ีมีประเด็นที่กิจการควรสนใจเป็นพิเศษในบางประการ และเชื่อมโยงสู่
องค์ประกอบอ่ืน  

๒.๒ กรอบแนวคิดการควบคุมภายใน 

 Committee of Sponsoring Organizations 2013 : COSO 2013 ด้านกรอบแนวคิด
การควบคุมภายใน ได้สรา้งหลักการ 17 ประการ แทรกไว้ในองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ของการ
ควบคุมภายใน ดังน้ี 

องค์ประกอบ หลักการ 
องค์ประกอบที ่1  
สภาพแวดล้อมการควบคุม 
(Control Environment)  

หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซือ่ตรงและจรยิธรรม  
หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรบัผิดชอบต่อการก ากับดูแล  
หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝ่ายบรหิาร มีอ านาจการส่ังการชดัเจน  
หลักการที่ 4 องค์กร จูงใจ รกัษาไว้ และจูงใจพนักงาน  
หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทกุต าแหน่งรบัผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 
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องค์ประกอบ หลักการ 
องค์ประกอบที ่2  
การประเมินความเส่ียง  
(Risk Assessment)  

หลักการที่ 6 ก าหนดเปา้หมายชดัเจน  
หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงอย่างครอบคลุม  
หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสทีจ่ะเกิดการทจุรติ  
หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงทีก่ระทบต่อการ  
ควบคุมภายใน  

องค์ประกอบที ่3  
กิจกรรมการควบคุม  
(Control Activities)  

หลักการที่ 10 ควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดับทีย่อมรบัได้  
หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีทีใ่ชใ้นการควบคุม  
หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้  

องค์ประกอบที ่4  
สารสนเทศและการส่ือสาร 
(Information and 
Communication)  

หลักการที่ 13 องค์กรมีข้อมูลทีเ่ก่ียวข้องและมีคุณภาพ  
หลักการที่ 14 มีการส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายใน  
ด าเนินต่อไปได้  
หลักการที่ 15 มีการส่ือสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นทีอ่าจ  
กระทบต่อการควบคุมภายใน  

องค์ประกอบที ่5  
กิจกรรมการก ากับติดตาม
และประเมินผล  
(Monitoring Activities)  

หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
หลักการที่ 17 ประเมินและส่ือสารขอ้บกพรอ่งของการควบคุมภายใน 
ทนัเวลาและเหมาะสม  

 
ทั้งน้ี องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & 

Function (มีอยู่จรงิและน าไปปฏิบัติได้) อีกทั้งท างานอย่างสอดคล้องและสัมพันธกั์น จึงจะท าให้
การควบคุมภายใน มีประสิทธผิล  

ส าหรบัการวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซอ้นน้ี จะเน้นตามมาตรฐาน COSO 
2013 องค์ประกอบที ่๒ หลักการที ่๘ ในเรือ่งการประเมินความเส่ียงการทจุรติเปน็หลัก 
 
๒.๓ กรอบหรอืภาระงานในการประเมินความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทบัซอ้น  

กรอบหรอืภาระงานในการประเมินความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทบัซอ้น มี ๔ 
กระบวนการ ดังน้ี  
 
กระบวนการ รายละเอียด 

Corrective  แก้ไขปญัหาทีเ่คยรบัรูว้่าเกิด ส่ิงทีมี่ประวัติอยู่แล้ว ท าอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้าอีก  
Detective  เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเส่ียง ท าอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่อง  

ต้ังแต่แรก ต้ังข้อบ่งชีบ้างเรือ่งทีน่่าสงสัยท าการลดระดับความเส่ียงน้ัน  
หรอืให้ข้อมูลเบาะแสน้ันแก่ผู้บรหิาร  
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กระบวนการ รายละเอียด 
Preventive  ปอ้งกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมทีน่ าไปสู่การสุ่มเส่ียงต่อการกระท าผิด ในส่วนที่

พฤติกรรมทีเ่คยรบัรูว้่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงทีจ่ะเกิดซ้าอีก 
(Known Factor) ทัง้ทีรู่ว้่าท าไปมีความเส่ียงต่อการทจุรติ จะต้องหลีกเลี่ยงด้วย
การปรบั Workflow ใหม่ ไม่เปดิชอ่งว่างให้การทจุรติเข้ามาได้อีก  

Forecasting  การพยากรณ์ประมาณการส่ิงทีอ่าจจะเกิดขึ้นและปอ้งกันปอ้งปรามล่วงหน้า  
ในเรือ่งประเด็นทีไ่ม่คุ้นเคย ในส่วนทีเ่ปน็ปจัจยัความเส่ียงทีม่าจากการพยากรณ์ 
ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)  

 
๒.๔ องค์ประกอบทีท่ าให้เกิดการทจุรติ  
องค์ประกอบหรอืปจัจยัทีน่ าไปสู่ การทจุรติ ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรอืแรงกดดัน
หรอืแรงจูงใจ Opportunity หรอืโอกาสซึง่เกิดจากชอ่งโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุม 
ก ากับควบคุมภายในขององค์กร มีจุดอ่อน และ Rationalization หรอืการหาเหตุผลสนับสนุนการ
กระท าตามทฤษฎี สามเหลี่ยม การทจุรติ (Fraud Triangle)  

 
ทฤษฎี สามเหลี่ยมการทจุรติ (Fraud Triangle) 

 
๒.๕ ขอบเขตประเมินความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทบัซอ้น  

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในตัวชี้วัดที่ ๘ 
การปอ้งกันผลประโยชน์ทบัซอ้น จะต้องด าเนินการประเมินความเส่ียง เก่ียวกับผลประโยชน์ทบัซอ้น  
 
๒.๖ ขัน้ตอนการประเมินความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทบัซอ้น  
 ขั้นตอนการประเมินความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซอ้นมี ๙ ขั้นตอน ดังน้ี  

ขัน้เตรยีมการ : ประเมินความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทบัซอ้น  
ก่อนท าการประเมินความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซอ้น ต้องท าการคัดเลือกงาน หรอื

กระบวนงาน จากภารกิจ ในแต่ละประเภททีจ่ะท าการประเมิน เม่ือคัดเลือกได้แล้ว ให้ท าการคัดเลือก
กระบวนงานของประเภทด้านน้ัน ๆ โดยเฉพาะการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความเส่ียงเก่ียวกับ
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ผลประโยชน์ทับซอ้น และจัดเตรยีมข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรอืแนวทาง หลักเกณฑ์ในการ
ปฏิบัติงาน ที่เก่ียวข้อง จากน้ันจงึลงมือท าการตามขั้นตอนประเมินความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์
ทบัซอ้น 

ขัน้ตอนที ่๑ การระบุความเส่ียง (Risk Identification)  
ขัน้ตอนที ่๒ การวเิคราะห์สถานะความส่ียง  
ขัน้ตอนที ่๓ เมทรกิส์ระดับความเส่ียง (Risk level matrix)  
ขัน้ตอนที ่๔ การประเมินการควบคุมความเส่ียง (Risk-Control Matrix Assessment) 
ขัน้ตอนที ่๕ แผนบรหิารความเส่ียง  
ขัน้ตอนที ่๖ การจดัท ารายงานผลการเฝา้ระวงั  
ขัน้ตอนที ่๗ จดัท าระบบการบรหิารความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทบัซอ้น  
ขัน้ตอนที ่๘ การจดัท ารายงานการบรหิารความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทบัซอ้น  
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๓ 
การประเมนิความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทบัซอ้น โรงพยาบาลห้วยแถลง 

การประเมินความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซอ้นของโรงพยาบาลห้วยแถลง  ได้ก าหนด
ขั้นตอนการประเมินความเส่ียง เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซอ้น 
กระบวนงานทีจ่ะประเมินความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทับซอ้น จากภาระ
งานการให้บรกิารด้านการแพทย์และสาธารณสุขในเขตพ้ืนทีอ่ าเภอ จ านวน 5 กระบวนงาน ได้แก่ (1) 
ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซอ้นด้านการใชร้ถราชการ  (2) ความ
เส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้นด้านการเบิกค่าตอบแทน (3) ความเส่ียง
เก่ียวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซอ้นด้านการจดัท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม และสัมมนา (4) ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซอ้นด้านการ
จัดหาพัสดุ และ (5) ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้
ทรพัย์สินของทางราชการ ซึง่มีความเส่ียง ต่อการเกิดการทจุรติสูง  
 
ขัน้เตรยีมการประเมินความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้น 

โรงพยาบาลห้วยแถลง โดยคณะท างานวางระบบการประเมินความเส่ียงต่อการทุจรติ
ประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลห้วยแถลง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ท าการประเมินความ
เส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ด้วยการค้นหาความเส่ียง (Risk 
Identification) จากข้อมูลการด าเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรอืน พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างประจ า และคัดเลือกกระบวนงานที่จะประเมินความเส่ียงเก่ียวกับ
การปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้น จ านวน 5 กระบวนงาน ซึง่มีความเส่ียงต่อการเกิดการ
ทจุรติสูง ประกอบด้วย  

(1) ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้นด้านการใชร้ถราชการ  
(2) ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้นด้านการเบิก

ค่าตอบแทน  
(3) ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้นด้านการจดัท าโครงการ

ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา  
(4) ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้นด้านการจดัหาพัสดุ  
(5) ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้นด้านการใชท้รพัย์สิน 

ของทางราชการ  
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ขัน้ตอนที ่๑ การระบุความเส่ียง (Risk Identification)  

คณะท างาน ฯ ท าการระบุความเส่ียง (Risk Identification) ในขั้นตอนน้ี โดยน าข้อมูลทีไ่ด้
จาก  
ขั้นเตรยีมการประเมินความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทับซอ้น มาท าการ
ระบุความเส่ียงลงในประเภทของความเส่ียงซึง่เปน็ Known Factor และ Unknown Factor ดัง
ตารางที ่1  
ตารางที ่๑ ตารางระบุความเส่ียงทีเ่ปน็ Know Factor และ Unknown Factor  

ที ่ ขัน้ตอนการปฏิบัติ 
ระบุรายละเอียดความเส่ียงการทจุรติ 

Know Factor Unknown 
Factor 

๑ กระบวนงานความเส่ียงเก่ียวกับ การปฏิบัติงานทีอ่าจเกิด
ผลประโยชน์ ทบัซอ้นด้านการใชร้ถราชการ  
ขัน้ตอนยอ่ยทีมี่ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานทีอ่าจเกิด
ผลประโยชน์ทบัซอ้น  
1. ใชร้ถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรวี่า
ด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  
2. ผู้ใชร้ถราชการละเลยการปฏิบัติ ตามระเบียบส านัก
นายกรฐัมนตรวี่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม  

-  
 
 
 
 
 

๒ กระบวนงานความเส่ียงเก่ียวกับ การปฏิบัติงานทีอ่าจเกิด
ผลประโยชน์ ทบัซอ้นด้านการเบิกค่าตอบแทน 
ขัน้ตอนยอ่ยทีมี่ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานทีอ่าจเกิด
ผลประโยชน์ทบัซอ้น  
1. เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ
และในวันหยุด ราชการ เปน็เทจ็ และไม่เปน็ไปตาม
ระเบียบทีเ่ก่ียวข้อง 
2. เบิกค่าตอบแทนโดยไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและ
หรอืปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลเอกชน เปน็เทจ็ และไม่
เปน็ไปตามระเบียบทีเ่ก่ียวข้อง  
3. เบิกค่าเบ้ียเลี้ยงเหมาจา่ยและเงนิเพ่ิมส าหรบั
ต าแหน่งทีมี่เหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุข (พ.ต.ส.) เปน็เทจ็ และไม่เปน็ไปตาม
ระเบียบ 
 

 

-  
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ที ่ ขัน้ตอนการปฏิบัติ 
ระบุรายละเอียดความเส่ียงการทจุรติ 

Know Factor Unknown 
Factor 

๓ กระบวนงานความเส่ียงเก่ียวกับ การปฏิบัติงานทีอ่าจเกิด
ผลประโยชน์ ทบัซอ้นด้านการจดัท าโครงการฝกึอบรม ศึกษาดู
งาน ประชุม และสัมมนา 
ขัน้ตอนยอ่ยทีมี่ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานทีอ่าจเกิด
ผลประโยชน์ทบัซอ้น 
- จดัท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
เปน็เทจ็ และไม่เปน็ไปตามระเบียบทีเ่ก่ียวข้อง 

  

๔ กระบวนงานความเส่ียงเก่ียวกับ การปฏิบัติงานทีอ่าจเกิด
ผลประโยชน์ ทบัซอ้นด้านการจดัหาพัสดุ 
ขัน้ตอนยอ่ยทีมี่ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานทีอ่าจเกิด
ผลประโยชน์ทบัซอ้น 
1. การจดัหาพัสดุไม่เปน็ไปตามกฎหมาย ทีก่ าหนด 
2. มีการแบ่งซือ้แบ่งจา้ง 
3. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่ 
4. กรรมการตรวจรบัพัสดุ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบทีก่ าหนด 

  
 

๕ กระบวนงานความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานทีอ่าจเกิด
ผลประโยชน์ ทบัซอ้นด้านการใชท้รพัยสิ์นของ ทางราชการ 
ได้แก่ ยานพาหนะ เครือ่งมือส่ือสาร อาคารสถานที ่วสัดุ 
อุปกรณ์ เครือ่งใชส้ านักงาน 
และส่ิงสาธารณูปโภค 
ขัน้ตอนยอ่ยทีมี่ความเส่ียงเก่ียวกับ การปฏิบัติงานทีอ่าจเกิด
ผลประโยชน์ ทบัซอ้น 
1. การน าทรพัย์สินของราชการไปเปน็ ของตนหรอืน าไปให้ผู้อ่ืน 
2. พฤติกรรมการขอยืมทรพัย์สิน เปน็ไปในทางทีไ่ม่ถูกต้อง 
กล่าวคือ ไม่มีใบยืมทรพัย์สินของราชการ 
3. ขาดการอนุญาตในการยืมทรพัย์สินตามทีก่ฎหมายก าหนด 
4. ผู้ยืมไม่น าทรพัย์สินของทางราชการ มาคืนตามก าหนดเวลา 
5. ขาดการควบคุม ก ากับ และดูแลตรวจสอบการใชท้รพัย์สิน
ของราชการ 
6. ขาดการติดตาม การน าทรพัย์สินของทางราชการคืนตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 
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ขัน้ตอนที ่๒ การวเิคราะห์สถานะความเส่ียง (Risk Identification)  
คณะท างาน ฯ ท าการวิเคราะห์สถานะความเส่ียง (Risk Identification) โดยน าขั้นตอน

ย่อย ที่มีความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากตารางที่  1 ในช่อง 
Know Factor มาแยกตามรายสีไฟจราจร เพ่ือแสดงสถานะความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้น  
 
ตารางที ่๒ ตารางแสดงสถานะความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้น 
แยกตามรายสีไฟจราจร  
 

ที ่ ขัน้ตอนยอ่ยทีมี่ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
ทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้น เขยีว เหลือง ส้ม แดง 

๑ กระบวนงานความเส่ียงเก่ียวกับ การปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ ทบัซอ้น
ด้านการใชร้ถราชการ  
1. ใชร้ถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยรถราชการ 
พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  
2. ผู้ใชร้ถราชการละเลยการปฏิบัติ ตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  

    

๒ กระบวนงานความเส่ียงเก่ียวกับ การปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ ทบัซอ้น
ด้านการเบิกค่าตอบแทน  
1. เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการและในวันหยุด ราชการ 
เปน็เทจ็ และไม่เปน็ไปตามระเบียบทีเ่ก่ียวข้อง 
2. เบิกค่าตอบแทนโดยไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรอืปฏิบัติงาน ใน
โรงพยาบาลเอกชน เปน็เทจ็ และไม่เปน็ไปตามระเบียบทีเ่ก่ียวข้อง  
3. เบิกค่าเบ้ียเล้ียงเหมาจา่ยและเงนิเพ่ิมส าหรบัต าแหน่งทีมี่เหตุพิเศษของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เปน็เทจ็ และไม่เปน็ไปตามระเบียบ 

 

    

๓ กระบวนงานความเส่ียงเก่ียวกับ การปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ ทบัซอ้น
ด้านการจดัท าโครงการฝกึอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
- จดัท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เปน็เทจ็ และไม่
เปน็ไปตามระเบียบทีเ่ก่ียวข้อง 

    

๔ กระบวนงานความเส่ียงเก่ียวกับ การปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ ทบัซอ้น
ด้านการจดัหาพัสดุ 
1. การจดัหาพัสดุไม่เปน็ไปตามกฎหมาย ทีก่ าหนด 
2. มีการแบ่งซือ้แบ่งจา้ง 
3. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่ 
4. กรรมการตรวจรบัพัสดุ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบทีก่ าหนด 
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ที ่ ขัน้ตอนยอ่ยทีมี่ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
ทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้น 

เขยีว เหลือง ส้ม แดง 

๕ กระบวนงานความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ ทบัซอ้น
ด้านการใชท้รพัยสิ์นของ ทางราชการ ได้แก่ ยานพาหนะ เครือ่งมือส่ือสาร อาคาร
สถานที ่วสัดุ อุปกรณ์ เครือ่งใชส้ านักงานและส่ิงสาธารณูปโภค 
1. การน าทรพัย์สินของราชการไปเปน็ ของตนหรอืน าไปให้ผู้อ่ืน 
2. พฤติกรรมการขอยืมทรพัย์สิน เปน็ไปในทางทีไ่ม่ถูกต้อง กล่าวคือ ไม่มีใบยืม
ทรพัย์สินของราชการ 
3. ขาดการอนุญาตในการยืมทรพัย์สินตามทีก่ฎหมายก าหนด 
4. ผู้ยืมไม่น าทรพัย์สินของทางราชการ มาคืนตามก าหนดเวลา 
5. ขาดการควบคุม ก ากับ และดูแลตรวจสอบการใชท้รพัย์สินของราชการ 
6. ขาดการติดตาม การน าทรพัย์สินของทางราชการคืนตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

    

 
ขัน้ตอนที ่๓ เมทรกิส์ระดับความเส่ียง (Risk level matrix)  

คณะท างาน ฯ ได้ก าหนดระดับความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  (Risk level matrix) โดยน าขั้นตอนที่ มีความเ ส่ียงเ ก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีสถานะ ความเส่ียงระดับสูงมาก (สีแดง) จากตารางที่ 2 มาท าการหาค่า
ความเส่ียงรวม แต่จากการวิเคราะห์ พบว่าไม่มีความเส่ียงใดที่มีระดับสูงมาก แต่เพ่ือให้เกิดแนว
ทางการวางระบบ จงึได้น าความเส่ียงมาวิเคราะห์ ซึง่ระดับความเส่ียงเก่ียวกับ การปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทบัซอ้น (Risk level matrix) ได้จาก  
 

ระดับความจ าเปน็ของการเฝา้ระวงั X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
 

มีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังน้ี  
๓.๑ ระดับความจ าเปน็ของการเฝา้ระวงั มีแนวทางในการพิจารณาดังน้ี  

๓.๑.๑ ถ้าเปน็กิจกรรมหรอืขั้นตอนหลักทีส่ าคัญของกระบวนงานน้ัน ๆ แสดงว่า
กิจกรรม หรอืขั้นตอนน้ันเปน็ MUST หมายถึง มีความจ าเปน็สูงของการเฝา้ระวงัความเส่ียง
การทจุรติทีต้่องท าการปอ้งกัน ไม่ด าเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าทีอ่ยูใ่นระดับ ๓ หรอื 
๒  

๓.๑.๒ ถ้าเปน็กิจกรรมหรอืขั้นตอนน้ันเป็นกิจกรรม หรอืขั้นตอนรองของ
กระบวนงานน้ัน ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรอืขั้นตอนน้ันเปน็ SHOULD หมายถึง มีความจ าเปน็
ตา่ในการเฝา้ระวงัความเส่ียงการทจุรติ ค่าของ SHOULD คือ ค่าทีอ่ยู่ในระดับ ๑ เทา่น้ัน  
๓.๒ ระดับความรนุแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังน้ี  

๓.๒.๑ กิจกรรมหรอืขั้นตอนการปฏิบัติงานน้ันเก่ียวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
Stakeholders รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครอืข่าย ค่าอยู่ที ่๒ หรอื ๓  
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๓.๒.๒ กิจกรรมหรอืขั้นตอนการปฏิบัติงานน้ันเก่ียวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน 
รายได้ลด รายจา่ยเพ่ิม Financial ค่าอยู่ที ่๒ หรอื ๓  

๓.๒.๓ กิจกรรมหรอืขั้นตอนการปฏิบัติงานน้ันผลกระทบต่อผู้ใชบ้รกิาร 
กลุ่มเปา้หมาย Customer/User ค่าอยู่ที ่๒ หรอื ๓  

๓.๒.๔ กิจกรรมหรอืขั้นตอนการปฏิบัติงานน้ันผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน 
Internal Process หรอืกระทบด้านการเรยีนรู ้องค์ความรู ้Learning & Growth ค่าอยู่ที ่
๑ หรอื ๒  

ตารางที ่๓ ระดับความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้น (Risk level 
matrix)  

ที ่
ขัน้ตอนยอ่ยทีมี่ความเส่ียง 
เก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

ทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้น 

ระดับความจ าเปน็
ของการเฝา้ระวงั 
๓        ๒        ๑ 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

๓       ๒       ๑ 

ค่าความเส่ียงรวม 
= 

จ าเปน็ X รุนแรง 

๑ กระบวนงานความเส่ียงเก่ียวกับ การ
ปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ ทบัซอ้น
ด้านการใชร้ถราชการ  
1. ใชร้ถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบส านัก
นายกรฐัมนตรวี่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  
2. ผู้ใชร้ถราชการละเลยการปฏิบัติ ตาม
ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  

๒ ๓ ๖ 

๒ กระบวนงานความเส่ียงเก่ียวกับ การปฏิบัติงานท่ี
อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซอ้นด้านการเบิก
ค่าตอบแทน  
1. เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลา
ราชการและในวันหยุด ราชการ เป็นเท็จ และไม่
เป็นไปตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
2. เบิกค่าตอบแทนโดยไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัว
และหรอืปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลเอกชน เป็น
เท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  
3. เบิกค่าเบ้ียเล้ียงเหมาจา่ยและเงินเพ่ิมส าหรบั
ต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 

๓ ๓ ๙ 
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ที ่
ขัน้ตอนยอ่ยทีมี่ความเส่ียง 
เก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

ทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้น 

ระดับความจ าเปน็
ของการเฝา้ระวงั 
๓        ๒        ๑ 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

๓       ๒       ๑ 

ค่าความเส่ียงรวม 
= 

จ าเปน็ X รุนแรง 

๓ กระบวนงานความเส่ียงเก่ียวกับ การ
ปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ ทบัซอ้น
ด้านการจดัท าโครงการฝกึอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม และสัมมนา 
- จดัท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม และสัมมนา เปน็เทจ็ และไม่เปน็ไป
ตามระเบียบทีเ่ก่ียวข้อง 

๓ ๒ ๖ 

๔ กระบวนงานความเส่ียงเก่ียวกับ การปฏิบัติงานท่ี
อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซอ้นด้านการจดัหาพัสดุ 
1. การจดัหาพัสดุไม่เป็นไปตามกฎหมาย ที่
ก าหนด 
2. มีการแบ่งซือ้แบ่งจา้ง 
3. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าท่ี 
4. กรรมการตรวจรบัพัสดุ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
ท่ีก าหนด 

๓ ๒ ๖ 

๕ กระบวนงานความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ี
อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซอ้นด้านการใชท้รพัย์สิน
ของ ทางราชการ ได้แก่ ยานพาหนะ เครือ่งมือ
ส่ือสาร อาคารสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ เครือ่งใช้
ส านักงานและส่ิงสาธารณูปโภค 
1. การน าทรพัย์สินของราชการไปเป็น ของตน
หรอืน าไปให้ผู้อ่ืน 
2. พฤติกรรมการขอยืมทรพัย์สิน เป็นไปในทางท่ี
ไม่ถูกต้อง กล่าวคือ ไม่มีใบยืมทรพัย์สินของ
ราชการ 
3. ขาดการอนุญาตในการยืมทรพัย์สินตามท่ี
กฎหมายก าหนด 
4. ผู้ยืมไม่น าทรพัย์สินของทางราชการ มาคืนตาม
ก าหนดเวลา 
5. ขาดการควบคุม ก ากับ และดูแลตรวจสอบ
การใชท้รพัย์สินของราชการ 
6. ขาดการติดตาม การน าทรพัย์สินของทาง
ราชการคืนตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

๒ ๒ ๔ 
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จากน้ันน ามาพิจารณาระดับความจ าเปน็ของการเฝ้าระวัง/ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
ตามข้อ ๓.๑ และข้อ ๓.๒ ดังตารางที่ ๓.๑ ถึงตารางที ่๓.๒  
ตารางที ่๓.๑ ระดับความจ าเปน็ของการเฝ้าระวัง  

ที ่ ขัน้ตอนยอ่ยทีมี่ความเส่ียงเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้น 

กิจกรรมหรอืขัน้ตอนหลัก 
MUST 
๓   ๒ 

กิจกรรมหรอืขัน้ตอนรอง 
SHOULD 

1 
๑ กระบวนงานความเส่ียงเก่ียวกับ การ

ปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ ทบัซอ้น
ด้านการใชร้ถราชการ  
๑. ใชร้ถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบ
ส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 
๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  
๒. ผู้ใชร้ถราชการละเลยการปฏิบัติ ตาม
ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม  

๒ - 

๒ กระบวนงานความเส่ียงเก่ียวกับ การ
ปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ ทบัซอ้น
ด้านการเบิกค่าตอบแทน  
๑. เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอก
เวลาราชการและในวันหยุด ราชการ เปน็
เทจ็ และไม่เปน็ไปตามระเบียบทีเ่ก่ียวข้อง 
๒. เบิกค่าตอบแทนโดยไม่ท าเวชปฏิบัติ
ส่วนตัวและหรอืปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาล
เอกชน เปน็เทจ็ และไม่เปน็ไปตามระเบียบ
ทีเ่ก่ียวข้อง  
๓. เบิกค่าเบ้ียเล้ียงเหมาจา่ยและเงนิเพ่ิม
ส าหรบัต าแหน่งทีมี่เหตุพิเศษของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 
เปน็เทจ็ และไม่เปน็ไปตามระเบียบ 
 
 
 
 

๓ - 
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ที ่
ขัน้ตอนยอ่ยทีมี่ความเส่ียงเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้น 

กิจกรรมหรอืขัน้ตอนหลัก 
MUST 
๓   ๒ 

กิจกรรมหรอืขัน้ตอนรอง 
SHOULD 

1 
๓ กระบวนงานความเส่ียงเก่ียวกับ การปฏิบัติงาน

ท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ ทับซอ้นด้านการจดัท า
โครงการฝกึอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ
สัมมนา 
- จดัท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม 
และสัมมนา เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตาม
ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

๓ - 

๔ กระบวนงานความเส่ียงเก่ียวกับ การปฏิบัติงาน
ท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ ทับซอ้นด้านการจดัหา
พัสดุ 
๑. การจดัหาพัสดุไม่เป็นไปตามกฎหมาย ที่
ก าหนด 
๒. มีการแบ่งซือ้แบ่งจา้ง 
๓. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่ง
หน้าท่ี 
๔. กรรมการตรวจรบัพัสดุ ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบท่ีก าหนด 

๓ - 

๕ กระบวนงานความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ี
อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซอ้นด้านการใช้
ทรพัย์สินของ ทางราชการ ได้แก่ ยานพาหนะ 
เครือ่งมือส่ือสาร อาคารสถานท่ี วสัดุ อุปกรณ์ 
เครือ่งใชส้ านักงานและส่ิงสาธารณูปโภค 
๑. การน าทรพัย์สินของราชการไปเป็น ของตน
หรอืน าไปให้ผู้อ่ืน 
๒. พฤติกรรมการขอยืมทรพัย์สิน เป็นไปในทาง
ท่ีไม่ถูกต้อง กล่าวคือ ไม่มีใบยืมทรพัย์สินของ
ราชการ 
๓. ขาดการอนุญาตในการยืมทรพัย์สินตามท่ี
กฎหมายก าหนด 
๔. ผู้ยืมไม่น าทรพัย์สินของทางราชการ มาคืน
ตามก าหนดเวลา 
๕. ขาดการควบคุม ก ากับ และดูแลตรวจสอบ
การใชท้รพัย์สินของราชการ 
๖. ขาดการติดตาม การน าทรพัย์สินของทาง
ราชการคืนตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

๒ - 
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ตารางที ่๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard  

ขัน้ตอนยอ่ยทีมี่ความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทบัซอ้น ๑ ๒ ๓ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร 
ภาคีเครอืข่าย 

 x  

ผลกระทบทางการเงนิ รายได้ลด รายจา่ยเพ่ิม Financial  x  
ผลกระทบต่อผู้ใชบ้รกิาร กลุ่มเปา้หมาย Customer/User  x  
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process  x  
 
ขัน้ตอนที ่๔ การประเมินการควบคุมความเส่ียง (Risk-Control Matrix Assessment)  

คณะท างาน ฯ น าค่าความเส่ียงรวมจากตารางที่ 3 มาท าการประเมินการควบคุมความเส่ียง
เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซอ้นว่ามีระดับการควบคุมความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซอ้นอยู่ใน
ระดับใด เม่ือเทียบกับคุณภาพการจดัการ ได้แก่ คุณภาพการจดัการ สอดส่อง และเฝ้าระวังในงาน
ปกติ ก าหนดเกณฑ์คุณภาพการจดัการ แบ่งเปน็ ๓ ระดับ ดังน้ี  
ระดับ เกณฑค์ุณภาพการจดัการ 
ดี  จดัการได้ทนัที ทกุครัง้ทีเ่กิดความเส่ียง ไม่กระทบถึงผู้ใชบ้รกิาร/ผู้รบัมอบผลงาน องค์กร

ไม่มีผลเสียทางการเงนิ ไม่มีรายจา่ยเพ่ิม  
พอใช ้ จดัการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครัง้ยังจดัการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใชบ้รกิาร / ผู้รบัมอบผลงาน 

องค์กร แต่ยอมรบัได้ มีความเขา้ใจ  
อ่อน  จดัการไม่ได้ หรอืได้เพียงส่วนน้อย การจดัการเพ่ิมเกิดจากรายจา่ย มีผลกระทบ ถึง

ผู้ใชบ้รกิาร/ผู้รบัมอบผลงานและยอมรบัไม่ได้ ไม่มีความเขา้ใจ  
 
ตารางที ่๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานทีอ่าจเกิด 
ผลประโยชน์ทบัซอ้น  
กระบวนงานทีมี่ความเส่ียง 
เก่ียวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทบั

ซอ้น 

คุณภาพ 
การจดัการ 

ค่าประเมินการควบคมุความเส่ียงการทจุรติ 

ค่าความเส่ียง
ระดับตา่ 

ค่าความเส่ียง
ระดับปาน
กลาง 

ค่าความเส่ียง
ระดับสูง 

กระบวนงานความเส่ียง
เก่ียวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทบั
ซอ้นด้านการใชร้ถราชการ 
 
 

ดี   สูง(๖) 
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กระบวนงานทีมี่ความเส่ียง 
เก่ียวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทบั

ซอ้น 

คุณภาพ 
การจดัการ 

ค่าประเมินการควบคมุความเส่ียงการทจุรติ 

ค่าความเส่ียง
ระดับตา่ 

ค่าความเส่ียง
ระดับปาน
กลาง 

ค่าความเส่ียง
ระดับสูง 

กระบวนงานความเส่ียง
เก่ียวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทบั
ซอ้นด้านการเบิก
ค่าตอบแทน 

พอใช ้   สูง(๙) 

กระบวนงานความเส่ียง
เก่ียวกับ การปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทบั
ซอ้นด้านการจดัท า
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดู
งาน ประชุม และสัมมนา 

พอใช ้   สูง(๖) 

กระบวนงานความเส่ียง
เก่ียวกับ การปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทบั
ซอ้นด้านการจดัหาพัสดุ 

พอใช ้   สูง(๖) 

กระบวนงานความเส่ียง
เก่ียวกับ การปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทบั
ซอ้นด้านการใชท้รพัย์สิน
ของทางราชการ ได้แก่ 
ยานพาหนะ เครือ่งมือ
ส่ือสาร อาคารสถานที ่วัสดุ 
อุปกรณ์ เครือ่งใชส้ านักงาน 
และส่ิงสาธารณูปโภค 

ดี  ปานกลาง(๔)  

 
ขัน้ตอนที ่๕ แผนบรหิารความเส่ียง  

คณะท างาน  ฯ  คัดเลือกกระบวนการความเส่ียงเ ก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ ทับซอ้นที่มีค่าความเส่ียงระดับสูง (๖ และ ๙) จากการประเมินการควบคุมความเส่ียง 
(Risk–Control Matrix Assessment) ตารางที ่๔ ในชอ่งค่าความเส่ียงระดับสูง (๙) มาจดัท าแผน
บรหิารความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้นของส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ดังตารางที ่๕  
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ตารางที ่๕ ตารางแผนบรหิารความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้นของ
โรงพยาบาลห้วยแถลง 
 
แผนบรหิารความ

เส่ียง ฯ มาตรการปอ้งกันผลประโยชน์ทบัซอ้น 

กระบวนงานความ
เส่ียงเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานทีอ่าจเกิด
ผลประโยชน์  
ทบัซอ้นด้านการใช้
รถราชการ  

ประกาศโรงพยาบาลห้วยแถลง เรือ่ง มาตรการปอ้งกันการทจุรติและแก้ไขการ
กระท าผิดวนัิยของเจา้หน้าทีร่ฐัในสังกัดโรงพยาบาลห้วยแถลง  
๑. มาตรการการใชร้ถราชการ  
นโยบายหลัก : มุ่งเน้นการสรา้ง สืบทอดวัฒนธรรมสุจรติไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าทีอั่นมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย  
แนวทางปฏิบัติ  
1) เจา้หน้าทีข่องรฐัต้องปฏิบัติตาม  
(1.1) ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 แก้ไขเพ่ิมเติม
โดยระเบียบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530 (ฉบับ
ที ่3) พ.ศ. 2535 (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2538 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541 และ (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2545  
(1.2) มติคณะรฐัมนตร ีเรือ่ง การเบิกจา่ยเงนิค่าตอบแทนเหมาจา่ย แทนการ
จดัหารถประจ าต าแหน่งส าหรบัข้าราชการผู้มีสิทธไิด้รบัรถประจ าต าแหน่ง(3) 
ระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย  
(1.3) หลักเกณฑ์การใช ้การเก็บรกัษา การซอ่มบ ารุงรถส่วนกลาง และรถรบัรอง 
พ.ศ. 2526  
(1.4) กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง  
2) ก าหนดแนวปฏิบัติในการใชร้ถราชการของหน่วยงานในการบรหิาร และ
ควบคุมการใชร้ถราชการให้เกิดประสิทธภิาพ เกิดความคุ้มค่า ลดโอกาส ไม่ให้
เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าทีอั่นมิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมาย  
3) ก าหนดมาตรการประหยัดงบประมาณรายจา่ย  
4) ส่งเสรมิให้หน่วยงานด าเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบรหิาร
ความเส่ียง  
5) พัฒนาความรูเ้ร ือ่งรถราชการ และแนวปฏิบัติในการใชร้ถราชการให้กับ
เจา้หน้าทีร่ฐัทกุระดับ  
6) หากพบว่ามีการกระท าผิด จะต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอยา่ง
เครง่ครดั  
7) ถ่ายภาพรอ้งเรยีนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทจุรติ กระทรวงสาธารณสุข 
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แผนบรหิารความ
เส่ียง ฯ 

มาตรการปอ้งกันผลประโยชน์ทบัซอ้น 

กระบวนงานความ
เส่ียงเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานทีอ่าจเกิด
ผลประโยชน์  
ทบัซอ้นด้านการเบิก
ค่าตอบแทน 
 

๒. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน  
นโยบายหลัก  
1) มุ่งเน้นการปลูกฝัง สรา้งวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน 
ของตัวเองและผู้อ่ืน ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่ง
หน้าที่  
อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย  
2) ส่งเสรมิให้เจา้หน้าทีข่องรฐัมีความสุข มีคุณธรรม จรยิธรรมในความ
รบัผิดชอบต่อหน้าที่  
แนวทางปฏิบัติ  
1) เจา้หน้าทีร่ฐัต้องปฏิบัติตาม  
(1.1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจา่ยเงนิตอบแทน การ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐  
(1.2) ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขวา่ด้วยการจา่ยเงนิค่าตอบแทนเจา้หน้าทีท่ี่
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบรกิารในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544  
(1.3) หลักเกณฑ์ วิธกีาร เงือ่นไขการจา่ยเงนิค่าตอบแทนแนบทา้ยข้อบังคับ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจา่ยเงนิค่าตอบแทนเจา้หน้าที่ ทีป่ฏิบัติงาน
ให้กับหน่วยบรกิารในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2548 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552 (ฉบับที ่8) พ.ศ. 2556 และฉบับที ่8 (แก้ไข
เพ่ิมเติม) (ฉบับที ่9) พ.ศ. 2556 และฉบับที ่9 (แก้ไขเพ่ิมเติม)  
(1.4) กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง  
2) ปลูกฝัง สรา้งวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนของตัวเอง 
และผู้อ่ืน ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าทีอั่นมิควร
ได้ โดยชอบตามกฎหมาย  
3) ส่งเสรมิให้หน่วยงานด าเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและ การ
บรหิารความเส่ียง  
4) ก าหนดมาตรการประหยัดงบประมาณรายจา่ย  
5) หากพบว่ามีการกระท าผิด จะต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา 
อย่างเครง่ครดั  

 
 
 
 
 



 

การประเมนิความเส่ียงผลประโยชน์ทบัซอ้นโรงพยาบาลห้วยแถลงประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๕ 

24 

แผนบรหิารความ
เส่ียง ฯ 

มาตรการปอ้งกันผลประโยชน์ทบัซอ้น 

กระบวนงานความ
เส่ียงเก่ียวกับ การ
ปฏิบัติงานทีอ่าจเกิด
ผลประโยชน์ทบัซอ้น
ด้านการจดัท า
โครงการฝกึอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุม 
และสัมมนา 
 

๓. มาตรการการจดัท าโครงการฝกึอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา  
นโยบายหลัก : มุ่งเน้นการปลูกฝัง สรา้งวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโย
ชน  
ส่วนตนของตัวเองและผู้อ่ืน ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวใน
ต าแหน่ง  
หน้าทีอั่นมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย  
แนวทางปฏิบัติ  
1) เจา้หน้าทีร่ฐัต้องปฏิบัติตาม  
(1.1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรม การจดังาน 
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2 พ.ศ. 
2552 และระเบียบทีเ่ก่ียวข้อง  
(1.2) พระราชกฤษฎีกาค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2534  
(1.3) พระราชกฤษฎีกาค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที ่6) พ.ศ. 
2541  
(1.4) พระราชกฤษฎีกาค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที ่7) พ.ศ. 
2548  
(1.5) พระราชกฤษฎีกาค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที ่8) พ.ศ. 
2553  
(1.6) กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง  
2) ปลูกฝัง สรา้งวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนของตัวเอง 
และผู้อ่ืน ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าทีอั่นมิควร
ได้ โดยชอบตามกฎหมาย  
3) ส่งเสรมิให้หน่วยงานด าเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายใน และการ
บรหิารความเส่ียง  
4) ก าหนดมาตรการประหยัดงบประมาณรายจา่ย  
5) หากพบว่ามีการกระท าผิด จะต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา 
อย่างเครง่ครดั  
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แผนบรหิารความ
เส่ียง ฯ 

มาตรการปอ้งกันผลประโยชน์ทบัซอ้น 

กระบวนงานความ
เส่ียงเก่ียวกับ การ
ปฏิบัติงานทีอ่าจ
เกิดผลประโยชน์
ทบัซอ้นด้านการ
จดัหาพัสดุ  

 
 

๔. มาตรการการจดัหาพัสดุ  
นโยบายหลัก  
1) มุ่งเน้นการปลูกฝัง สรา้งวัฒนธรรมสุจรติ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์  
ส่วนตัวในต าแหนง่หน้าทีอั่นมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย  
2) มุ่งเน้นการจดัหาพัสดุภาครฐัโดยการซือ้ จา้ง เชา่ แลกเปลี่ยน หรอืโดยวิธอีื่นใด  
ให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธปีฏิบัติและมติคณะรฐัมนตร ี 
ทีเ่ก่ียวข้อง รวมถึงด าเนินการตามเกณฑก์ารประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการ  
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and Transparency Assessment :  
ITA)  
3) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารส่วนกลาง ก าหนดเป็น  
ตัวชีวั้ดมิติด้านพัฒนาองค์กร มิติภายใน ตัวชีวั้ดที่ 5 ระดับความส าเรจ็ในการจดัท าแผนจดัซือ้จดั
จา้งประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน ตามค ารบัรอง  
และการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบัติราชการ  
ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
แนวทางปฏิบัติ  
1) เจา้หน้าที่รฐัต้องปฏิบัติตาม  
(1.1) พระราชบัญญัติการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพัสดุภาครฐั  
พ.ศ. 2560  
(1.2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560  
(1.3) มติคณะรฐัมนตรทีีเ่ก่ียวข้อง  
(1.4) หนังสือเวียนของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ  
(1.5) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบรหิารจดัการด้านยา และเวชภัณฑท์ีม่ิใชย่าของส่วน
ราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557  
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการบรหิารจดัการ ด้านยาและเวชภัณฑท์ีม่ิใชย่าโดย
คณะกรรมการหรอืคณะกรรมการรว่ม หรอืคณะท างานยอ่ย พ.ศ. 2557  
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการจดัท าแผน การจดัซือ้ยาและเวชภัณฑท์ีม่ิใช่
ยา พ.ศ. 2557  
(1.6) ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร
ในหน่วยงานด้านการจดัซือ้จดัจา้งพ.ศ. 2560  
(1.7) กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง  
2) เจา้หน้าที่รฐัต้องไม่ด าเนินการจดัหาพัสดุด้วยวิธแีบ่งซือ้แบ่งจา้ง และจดัหาพัสดุโดยไม่มีพัสดุ
จรงิ  
3) ก าหนดมาตรการประหยัดงบประมาณรายจา่ย  
4) ส่งเสรมิให้หน่วยงานด าเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบรหิารความเส่ียง  
5) พัฒนาความรูเ้ร ือ่งการจดัหาพัสดุภาครฐั  
6) หากพบว่ามีการกระท าผิด จะต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา อยา่งเครง่ครดั 
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ขัน้ตอนที ่๖ การจดัท ารายงานผลการเฝา้ระวงัความเส่ียง  
คณะท างาน ฯ จัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซอ้น ของ

โรงพยาบาลห้วยแถลง โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซอ้น โดยจ าแนกสถานะความเส่ียงออกเป็น ๓ สี ได้แก่สีเขียว สีเหลือง และสี
แดง เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง และประเมินการบรหิารความเส่ียงการทจุรติในแต่ละกิจกรรมตามแผนบริ
หารความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซอ้นของส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ดังตารางที ่๖  
 
ตารางที ่๖ ตารางจดัท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทบัซอ้นของ
โรงพยาบาลห้วยแถลง  

ที ่ กิจกรรม 
เหตุการณ์ 

ความเส่ียงการทจุรติ 
สถานะความเส่ียง 

เขยีว เหลือง แดง 
๑ กระบวนงานความ

เส่ียงเก่ียวกับ การ
ปฏิบัติงานทีอ่าจเกิด
ผลประโยชน์ ทบัซอ้น
ด้านการใชร้ถราชการ  
 

1. ใชร้ถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบส านัก
นายกรฐัมนตรวี่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และ
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  
2. ผู้ใชร้ถราชการละเลยการปฏิบัติ ตามระเบียบ
ส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 

   

๒ กระบวนงานความ
เส่ียงเก่ียวกับ การ
ปฏิบัติงานทีอ่าจเกิด
ผลประโยชน์ ทบัซอ้น
ด้านการเบิก
ค่าตอบแทน 

1. เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ
และในวันหยุด ราชการ เปน็เทจ็ และไม่เปน็ไปตาม
ระเบียบทีเ่ก่ียวข้อง 
2. เบิกค่าตอบแทนโดยไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและ
หรอืปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลเอกชน เปน็เทจ็ และ
ไม่เปน็ไปตามระเบียบทีเ่ก่ียวข้อง  
3. เบิกค่าเบ้ียเล้ียงเหมาจา่ยและเงนิเพ่ิมส าหรบั
ต าแหน่งทีมี่เหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุข (พ.ต.ส.) เปน็เทจ็ และไม่เปน็ไปตาม
ระเบียบ 

   

๓ กระบวนงานความเส่ียง
เก่ียวกับ การปฏิบัติงาน
ท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ 
ทับซอ้นด้านการจดัท า
โครงการฝกึอบรม ศึกษา
ดูงาน ประชุม และ
สัมมนา 

- จดัท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ
สัมมนา เปน็เทจ็ และไม่เปน็ไปตามระเบียบที่
เก่ียวข้อง 
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ที ่ กิจกรรม เหตุการณ์ 
ความเส่ียงการทจุรติ 

สถานะความเส่ียง 
เขยีว เหลือง แดง 

๔ กระบวนงานความ
เส่ียงเก่ียวกับ การ
ปฏิบัติงานทีอ่าจเกิด
ผลประโยชน์ ทบัซอ้น
ด้านการจดัหาพัสดุ 

1. การจดัหาพัสดุไม่เปน็ไปตามกฎหมาย ทีก่ าหนด 
2. มีการแบ่งซือ้แบ่งจา้ง 
3. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่ 
4. กรรมการตรวจรบัพัสดุ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่
ก าหนด 

   

๕ กระบวนงานความ
เส่ียงเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานทีอ่าจเกิด
ผลประโยชน์ ทบัซอ้น
ด้านการใชท้รพัยสิ์น
ของ ทางราชการ ได้แก่ 
ยานพาหนะ เครือ่งมือ
ส่ือสาร อาคารสถานที ่
วสัดุ อุปกรณ์ เครือ่งใช้
ส านักงานและส่ิง
สาธารณปูโภค 
 

1. การน าทรพัย์สินของราชการไปเปน็ ของตนหรอื
น าไปให้ผู้อ่ืน 
2. พฤติกรรมการขอยืมทรพัย์สิน เปน็ไปในทางทีไ่ม่
ถูกต้อง กล่าวคือ ไม่มีใบยืมทรพัย์สินของราชการ 
3. ขาดการอนุญาตในการยืมทรพัย์สินตามที่
กฎหมายก าหนด 
4. ผู้ยืมไม่น าทรพัย์สินของทางราชการ มาคืนตาม
ก าหนดเวลา 
5. ขาดการควบคุม ก ากับ และดูแลตรวจสอบการใช้
ทรพัย์สินของราชการ 
6. ขาดการติดตาม การน าทรพัย์สินของทางราชการ
คืนตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

   

 
ขัน้ตอนที ่๗ จดัท าระบบบรหิารความเส่ียง  

คณะท างาน ฯ น ารายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทบัซอ้นของโรงพยาบาลห้วยแถลง จากตารางที ่๖ ที่จ าแนกสถานะความเส่ียงออกเป็น 
๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยแยกสถานะเพ่ือท าระบบบรหิารความเส่ียงเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งรายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียงเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ ทบัซอ้นของโรงพยาบาลห้วยแถลง ที่วิเคราะห์ได้น้ันมีสถานะความ
เส่ียงเป็นสีแดง ซึง่หมายถึง เกินกว่าการยอมรบั และต้องก าหนดกิจกรรมเพ่ิมเติมในระบบบรหิาร
ความเส่ียง  

ในขั้นตอนที่ ๗ น้ี สถานะความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซอ้น 
ของโรงพยาบาลห้วยแถลง อยู่ในข่ายทีย่ังที่ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเน่ือง คณะท างาน ฯ เห็นควร 
น ามาตรการการปอ้งกันการทุจรติและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจา้หน้าทีร่ฐัในสังกัดโรงพยาบาล
ห้วยแถลง ใน ๔ กระบวนงาน มาแก้ไขปญัหา ใน ๔ กระบวนงาน ได้แก่  

๑. กระบวนงานความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้นด้านการ ใช้
รถราชการ  
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๒. กระบวนงานความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้นด้านการ 
เบิกค่าตอบแทน  

๓. กระบวนงานความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้นด้านการ
จดัท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา  

๔. กระบวนงานความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้นด้านการ
จดัหาพัสดุ  
 
ตารางที ่๗ ตารางจดัท าระบบความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้น ของ
โรงพยาบาลห้วยแถลง  

กิจกรรม มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพ่ิมเติม 

๑. กระบวนงานความเส่ียง
เก่ียวกับการปฏิบัติงานทีอ่าจ
เกิดผลประโยชน์ทบัซอ้นด้าน
การใชร้ถราชการ  
๒. กระบวนงานความเส่ียง
เก่ียวกับการปฏิบัติงานทีอ่าจ
เกิดผลประโยชน์ทบัซอ้นด้าน
การเบิกค่าตอบแทน  
๓. กระบวนงานความเส่ียง
เก่ียวกับการปฏิบัติงานทีอ่าจ
เกิดผลประโยชน์ทบัซอ้นด้าน
การจดัท าโครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุม และ
สัมมนา  
๔. กระบวนงานความเส่ียง
เก่ียวกับการปฏิบัติงานทีอ่าจ
เกิดผลประโยชน์ทบัซอ้นด้าน
การจดัหาพัสดุ  
 

๑. มาตรการการปอ้งกันการทจุรติและแก้ไขการกระท าผิดวินัย
ของเจา้หน้าทีร่ฐัในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใน 
๔ กระบวนงาน เพ่ือบรรลุเปา้หมายแผนปฏิรูปประเทศด้านการ
ปอ้งกัน และปราบปรามการทจุรติ และการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรง่ใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
   ๑. กระบวนงานการใชร้ถราชการ  
   ๒. กระบวนงานการเบิกค่าตอบแทน  
   ๓. กระบวนงานการจดัท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม  
และสัมมนา  
   ๔. กระบวนงานการจดัหาพัสดุ  
๒. กระบวนงานการจดัหาพัสดุ ก าหนดเปน็ตัวชีว้ัดมิติด้านพัฒนา
องค์กร มิติภายใน ตัวชีว้ัดที ่๕ ระดับความส าเรจ็ในการจดัท า
แผนจดัซือ้จดัจา้งประจ าปงีบประมาณของหน่วยงาน ตามค า
รบัรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารบัรองการ
ปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
๓. มาตรการการปอ้งกันการทจุรติและแก้ไขการกระท าผิดวินัย
ของเจา้หน้าทีร่ฐัในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ใน ๔ กระบวนงาน ก าหนดในการประเมินคุณธรรมและความ
โปรง่ใส  
ในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบรหิารส่วนภูมิภาค ในตัวชีว้ัดที่ ๕๔ รอ้ยละ  
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ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่าน
เกณฑ์  
การประเมิน ITA (รอ้ยละ ๙๐)  
 
๔. มาตรการโยบายการปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติ  
ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือผลักดันนโยบายเรือ่งการ
ปอ้งกัน และขจดัการทจุรติและประพฤติมิชอบของ
โรงพยาบาลห้วยแถลง ให้บังเกิดผลอย่างเปน็รูปธรรม มุ่งเน้น
การด าเนินการกระท าผิดวินัยใน ๔ มาตรการส าคัญทีเ่ปน็ความ
เส่ียงสูงคือ  
    (๑) การใชร้ถราชการ  
    (๒) การอบรมสัมมนา/การศึกษาดูงาน และการอบรมเพ่ือ
พัฒนาองค์กร (Organization Development)  
    (๓) การจดัซือ้จดัจา้ง  
    (๔) การเบิกจา่ยค่าตอบแทน และเงนิสวัสดิการ  
   ให้มีความรวดเรว็ เด็ดขาด เปน็ธรรม มีประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิลในทางปฏิบัติสอดคล้องกับรฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มติคณะรฐัมนตรเีม่ือ
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เรือ่ง มาตรการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทจุรติและประพฤติมิชอบในระบบราชการ และ
แผนปฏิรูปประเทศด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติ
และประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
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ขัน้ตอนที ่๘ การจดัท ารายงานการบรหิารความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทบัซอ้น  

คณะท างาน ฯ จดัท ารายงานสรุปผลการบรหิารความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลห้วยแถลง ที่มีสถานะความเส่ียงเป็นสีแดง (เกินกว่าการ
ยอมรบั และต้องก าหนดกิจกรรมเพ่ิมเติมในระบบบรหิารความเส่ียง) เพ่ือควบคุมก ากับ ติดตาม 
และประเมินผลการบรหิารความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของ
โรงพยาบาลห้วยแถลง  
 
ตารางที ่๘ ตารางรายงานการบรหิารความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทบั
ซอ้น ของโรงพยาบาลห้วยแถลง  

สถานะความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทบัซอ้น 
เขยีว เหลือง แดง 

  ๑. กระบวนงานความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานทีอ่าจเกิด
ผลประโยชน์ทบัซอ้นด้านการใชร้ถราชการ 
 
๒. กระบวนงานความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ทีอ่าจเกิดล
ประโยชน์ทบัซอ้นด้านการเบิกค่าตอบแทน 
 
๓. กระบวนงานความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ทีอ่าจเกิดล
ประโยชน์ทบัซอ้นด้านการจดัท าโครงการฝกึอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม และสัมมนา 
 
๔. กระบวนงานความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ทีอ่าจเกิด
ผลประโยชน์ทบัซอ้นด้านการจดัหาพัสดุ 
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แบบรายงานการประเมนิความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทบัซอ้น   
ประจ าปงีบประมาณ  ๒๕๖๕ 
โรงพยาบาลห้วยแถลง 

แผนบรหิารความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทบัซอ้น 

เหตุการณ์ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานทีอ่าจ
เกิดผลประโยชน์ทบัซอ้นด้านการใชร้ถราชการ  
1. ใชร้ถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบส านัก
นายกรฐัมนตรวี่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และ
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  
2. ผู้ใชร้ถราชการละเลยการปฏิบัติ ตามระเบียบ
ส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
๑. เจา้หน้าทีข่องรฐัต้องปฏิบัติตาม  
    ๑.๑ ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
ส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยรถราชการ (ฉบับที ่๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที๔่) พ.ศ. 
๒๕๓๘ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ และ (ฉบับที ่๖) พ.ศ. 
๒๕๔๕  
    ๑.๒ มติคณะรฐัมนตร ีเรือ่ง การเบิกจา่ยเงนิ
ค่าตอบแทนเหมาจา่ย แทนการจดัหารถประจ า
ต าแหน่งส าหรบัข้าราชการผู้มีสิทธไิด้รบัรถประจ า
ต าแหน่ง(๓) ระเบียบส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วย  
    ๑.๓ หลักเกณฑ์การใช ้การเก็บรกัษา การซอ่ม
บ ารุงรถส่วนกลาง และรถรบัรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ 
    ๑.๔ กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง  
๒. ก าหนดแนวปฏิบัติในการใชร้ถราชการของ
หน่วยงานในการบรหิาร และควบคุมการใชร้ถ
ราชการให้เกิดประสิทธภิาพ เกิดความคุ้มค่า ลด
โอกาส ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวใน
ต าแหน่งหน้าทีอั่นมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  
๓. ก าหนดมาตรการประหยัดงบประมาณรายจา่ย  
๔. ส่งเสรมิให้หน่วยงานด าเนินการตามเกณฑ์การ
ควบคุมภายในและการบรหิารความเส่ียง  
๕. พัฒนาความรูเ้ร ือ่งรถราชการ และแนวปฏิบัติใน
การใชร้ถราชการให้กับเจา้หน้าทีร่ฐัทุกระดับ  
๖. หากพบว่ามีการกระท าผิด จะต้องด าเนินการทาง
วินัย ละเมิด และอาญาอยา่งเครง่ครดั  
๗. ถ่ายภาพรอ้งเรยีนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทจุรติ กระทรวงสาธารณสุข 
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แผนบรหิารความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทบัซอ้น 

เหตุการณ์ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานทีอ่าจ
เกิดผลประโยชน์ทบัซอ้นด้านการเบิกค่าตอบแทน  
1. เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ
และในวันหยุด ราชการ เปน็เทจ็ และไม่เปน็ไปตาม
ระเบียบทีเ่ก่ียวข้อง 
2. เบิกค่าตอบแทนโดยไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและ
หรอืปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลเอกชน เปน็เทจ็ และ
ไม่เปน็ไปตามระเบียบทีเ่ก่ียวข้อง  
3. เบิกค่าเบ้ียเล้ียงเหมาจา่ยและเงนิเพ่ิมส าหรบั
ต าแหน่งทีมี่เหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุข (พ.ต.ส.) เปน็เทจ็ และไม่เปน็ไปตาม
ระเบียบ 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
๑. เจา้หน้าทีร่ฐัต้องปฏิบัติตาม  
    ๑.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
จา่ยเงนิตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐  
    ๑.๒ ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการ
จา่ยเงนิค่าตอบแทนเจา้หน้าทีท่ีป่ฏิบัติงานให้กับ
หน่วยบรกิารในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๔๔  
     ๑.๓ หลักเกณฑ์ วิธกีาร เงือ่นไขการจา่ยเงนิ
ค่าตอบแทนแนบทา้ยข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยการจา่ยเงนิค่าตอบแทนเจา้หน้าที ่ที่
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบรกิารในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที ่๘) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ฉบับที ่๘ (แก้ไขเพ่ิมเติม) (ฉบับที ่๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และฉบับที ่๙ (แก้ไขเพ่ิมเติม)  
    ๑.๔ กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง  
๒. ปลูกฝัง สรา้งวัฒนธรรมความคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนของตัวเอง และผู้อ่ืน ไม่ให้เกิด
การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่
อันมิควรได้ โดยชอบตามกฎหมาย  
๓. ส่งเสรมิให้หน่วยงานด าเนินการตามเกณฑ์การ
ควบคุมภายในและ การบรหิารความเส่ียง  
๔. ก าหนดมาตรการประหยัดงบประมาณรายจา่ย  
๕. หากพบว่ามีการกระท าผิด จะต้องด าเนินการทาง
วินัย ละเมิด และอาญา อยา่งเครง่ครดั 
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แผนบรหิารความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทบัซอ้น 

เหตุการณ์ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานทีอ่าจ
เกิดผลประโยชน์ ทบัซอ้นด้านการจดัท าโครงการ
ฝกึอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
- จดัท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ
สัมมนา เปน็เทจ็ และไม่เปน็ไปตามระเบียบที่
เก่ียวข้อง 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
๑) เจา้หน้าทีร่ฐัต้องปฏิบัติตาม  
(๑.๑) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใชจ้า่ยใน
การฝึกอบรม การจดังาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่๒ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ และระเบียบที่เก่ียวข้อง 
(๑.๒) พระราชกฤษฎีกาค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๕) 
พ.ศ. ๒๕๓๔  
(๑.๓) พระราชกฤษฎีกาค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไป
ราชการ (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๔๑  
(๑.๔) พระราชกฤษฎีกาค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไป
ราชการ (ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๔๘  
(๑.๕) พระราชกฤษฎีกาค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไป
ราชการ (ฉบับที ่๘) พ.ศ. ๒๕๕๓  
(๑.๖) กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง  
๒) ปลูกฝัง สรา้งวัฒนธรรมความคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนของตัวเอง และผู้อ่ืน ไม่ให้เกิด
การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่
อันมิควรได้ โดยชอบตามกฎหมาย  
๓) ส่งเสรมิให้หน่วยงานด าเนินการตามเกณฑ์การ
ควบคุมภายใน และการบรหิารความเส่ียง  
๔) ก าหนดมาตรการประหยัดงบประมาณรายจา่ย  
๕) หากพบว่ามีการกระท าผิด จะต้องด าเนินการทาง
วินัย ละเมิด และอาญา อยา่งเครง่ครดั 
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แผนบรหิารความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทบัซอ้น 

เหตุการณ์ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานทีอ่าจ
เกิดผลประโยชน์ทบัซอ้นด้านการจดัหาพัสดุ 
1. การจดัหาพัสดุไม่เปน็ไปตามกฎหมาย ทีก่ าหนด 
2. มีการแบ่งซือ้แบ่งจา้ง 
3. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่ 
4. กรรมการตรวจรบัพัสดุ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่
ก าหนด 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
๑) เจา้หน้าทีร่ฐัต้องปฏิบัติตาม  
(๑.๑) พระราชบัญญัติการจดัซือ้จดัจา้งและการ
บรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐  
(๑.๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซือ้จดั
จา้งและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐  
(๑.๓) มติคณะรฐัมนตรทีีเ่ก่ียวข้อง  
(๑.๔) หนังสือเวียนของคณะกรรมการว่าด้วยการ
พัสดุ  
(๑.๕) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวา่ด้วยการ
บรหิารจดัการด้านยา และเวชภัณฑ์ทีมิ่ใชย่าของส่วน
ราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๕๗  
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการ
บรหิารจดัการ ด้านยาและเวชภัณฑ์ทีมิ่ใชย่าโดย
คณะกรรมการหรอืคณะกรรมการรว่ม หรอื
คณะท างานย่อย พ.ศ. ๒๕๕๗  
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางใน
การจดัท าแผน การจดัซือ้ยาและเวชภัณฑ์ทีมิ่ใชย่า 
พ.ศ. ๒๕๕๗  
(๑.๖) ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวา่
ด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงานด้านการจดัซือ้จดัจา้งพ.ศ. ๒๕๖๐  
(๑.๗) กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง  
๒) เจา้หน้าทีร่ฐัต้องไม่ด าเนินการจดัหาพัสดุด้วยวิธี
แบ่งซือ้แบ่งจา้ง และจดัหาพัสดุโดยไม่มีพัสดุจรงิ  
๓) ก าหนดมาตรการประหยัดงบประมาณรายจา่ย  
๔) ส่งเสรมิให้หน่วยงานด าเนินการตามเกณฑ์การ
ควบคุมภายในและการบรหิารความเส่ียง  
๕) พัฒนาความรูเ้ร ือ่งการจดัหาพัสดุภาครฐั  
๖) หากพบว่ามีการกระท าผิด จะต้องด าเนินการทาง
วินัย ละเมิด และอาญา อยา่งเครง่ครดั 

.............................................. 


