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ค าน า 

 
 การด าเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน จึงเป็นมาตรการอย่างอย่างจะช่วย
ส่งเสริมให้หน่วยงาน สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานจะต้องมีกรอบแนว
ทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยเจ้าหน้าที่ การ
ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลเถิน 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของโรงพยาบาลเถิน ได้ด าเนินการก าหนดกรอบแนวทางการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์และเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารที่จะช่วยให้หน่วยงานของท่านประสบความส าเร็จในการด าเนินการต่างๆ 
 

จัดท าโดย   
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รพ.เถิน 
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กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

โรงพยาบาลเถิน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

1. การบริหารจัดการ ตามหลัก 4 ประการ ส าหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย 
1) ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจภายในกรอบของกฎหมาย และนโยบาย

ตามขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบโดยไม่ให้มีผลประโยชน์ส่วนตันมาแทรกแซง 
2) สนับสนุนความโปร่งใส และพร้อมรับผิด ก าหนดขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน และเปิดเผยให้

ประชาชนทราบ และรวมถึงเปิดโอกาสให้ตรวจสอบ 
3) ส่งเสริมรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง เจ้าหน้าที่ต้องระบุผลประโยชน์ทับ

ซ้อนในการปฏิบัติ และจัดการกับเรือส่วนตัวเพ่ือหลักเลี่ยงปัญหาให้มากที่สุด โดยกลุ่มงานบริหาร
ทั่วไปต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการสร้างระบบป้องกัน พร้อมก าหนดนโยบาย 

4) สร้างวัฒนธรรมองค์กร ผู้บริหารต้อสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยในการสนับสนุนการตด
สินใจในเวลาทีมีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึน 
 

2. แนวทาการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 7 ชั้นตอน ประกอบด้วย 
1) ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร กลุ่มภารกิจ กลุ่มงาน งาน 
2) พัฒนานโยบายและกลยุทธ์การจัดการปัญหา 
3) ให้ความรู้แก่บุคลากรในโรงพยาบาลเถิน รวมถึงคณะผู้บริหาร 
4) ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
5) สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนหน่วยงาน และประชาชนทราบถึงความ

มุ่งม่ันในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
6) บังคับใช้นโยบายที่ก าหนดขึ้น 
7) มีกรทบทวนมาตรการ นโยบาย ที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ 

 
3. แนวทางป้องกันประโยชน์ทับซ้อน 

1) ปรับปรุงนโยบาย มาตรการ ให้รัดกุม ชัดเจน ลดโอกาสที่จะใช้อ านาจเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
2) คอยสังเกต ประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเป็นระบบ ในกรณี

ทีมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอาจใช้ทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
3) ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ ระดับบริหารเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเกิดผลประโยชน์สูง 
4) ควรให้มีการทดสอบเรื่องความซื่อตรง ของข้าราชการ บุคลากรในหน่วยงานเป็นครั้งคราว 
5) ความมีการศึกษา วิจัย อย่างแท้จริงในกลุ่มงานที่มีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนสูง 
6) มีระบบพิจารณาคัดเลือกผู้ท าหน้าที่ดูแลเรื่องการเงินทุกระดับเป็นพิเศษ 
7) ท าการส ารวจทัศนคติของประชาชน และผู้มารับบริการ เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน และการ

คอร์รัปชั่น 
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          2  

ประเด็นความเสี่ยงในภารกิจที่อาจเกิดขึ้นในลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเด็นความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น การปรบัปรุง/แนว
ทางแก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

หมาย
เหตุ 

1. การจัดหาพสัดุ
ในหน่วยงาน 

การด าเนินงานจดัซื้อจัดจ้าง
มีความเสี่ยงในการเกดิผล
ประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจาก
ต้องมีการตดิต่อกับบริษัทฯ 
ห้างฯ ร้าน ในการจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง 

- การเสนอราคา 
- การก าหนดราคากลาง 
- การเปิดเผยข้อมลูจดัซื้อ

จัดจ้าง 
- การตรวจรับพัสด ุ
- ความสัมพันธ์กับบริษัท

ห้างฯ และร้าน 

1. จัดท าแผนจดัซื้อ
จัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ 
2563 

2. ก าหนดราคาโดย
ผู้เชี่ยวชาญในรูป
คณะกรรมการ 

3. การรายงานผล
จัดซื้อจัดจ้าง 

4. มีขั้นตอน
ตรวจสอบ
ความสัมพันธ์
ระหว่างคู่สญัญา 

5. การรายงานการ
ให้หรือรับ
ผลประโยชน์อื่นๆ 

เจ้าหน้าท่ี/หน.
เจ้าหน้าท่ี 

ตค 62 ถึง 
กย 63 

 

2. การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน 

- การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและใน
วันหยุดราชการ 

- การเบิกค่าตอบแทน
เจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบตัิกับ
หน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขและ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

- ประกาศโรงพยาบาล
เถิน ลงวันท่ี 6 
มกราคม 2563 เรื่อง 
มาตรการจัดการความ
เสี่ยงฯ พร้อม
ประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อ
ของหน่วยงาน 

- ประกาศโรงพยาบาล
เถิน เรื่อง มาตรการ
ป้องกันการทุจริตและ
แก้ไขการกระท าผดิ
วินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐ
ในสังกัดโรงพยาบาล
เถิน 

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

ตค 62 ถึง 
กย 63 

 

3. การใช้รถยนต์
ไปราชการ 

- การใช้รถยนต์ไปกิจ
ส่วนตัว 

- การเก็บรับกา ซ่อม
บ ารุง 

- การน ารถราชการออก
นอกเส้นทางที่ไดร้ับการ

- ประกาศโรงพยาบาล
เถิน ลงวันท่ี 6 
มกราคม 2563 เรื่อง 
มาตรการจัดการความ
เสี่ยงฯ พร้อม
ประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อ

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

ตค 62 ถึง 
กย 63 

 



ขออนุมัติ ของหน่วยงาน 

ประกาศโรงพยาบาลเถิน 
เรื่อง มาตรการป้องกัน
การทุจริตและแกไ้ขการ
กระท าผดิวินัยของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐในสังกัด
โรงพยาบาลเถิน 

4. การจัดท า
โครงการ
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ประชุมและ
สัมมนา 

- การจัดท าโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม และสัมมนา 
เป็นเท็จและไมเ่ป็นไป
ตามระเบียบที่เกีย่วข้อง 

- ประกาศโรงพยาบาล
เถิน ลงวันท่ี 6 
มกราคม 2563 เรื่อง 
มาตรการจัดการความ
เสี่ยงฯ พร้อม
ประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อ
ของหน่วยงาน 

ประกาศโรงพยาบาลเถิน 
เรื่อง มาตรการป้องกัน
การทุจริตและแกไ้ขการ
กระท าผดิวินัยของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐในสังกัด
โรงพยาบาลเถิน 

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

ตค 62 ถึง 
กย 63 

 

 

 
การติดตามและประเมินผล 

 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
เสนอผู้บริหารรับทราบ ปีละ 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน) 
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รายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานของโรงพยาบาลเถิน 

ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563 (รอบที่ 1) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลูกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และ
สร้างเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2563 อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีการประเมินในด้านการต่อต้านการ
ทุจริตในองค์กร เกี่ยวกับวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ซึ่งการ
ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence Basedlntegrityand Transparency Assessment (EBIT) EB 20 
ก าหนดให้มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระท า
ผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังน าความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้ มาก าหนดเป็นคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และยึดถือปฏิบัติ นั้น 

1. การบริหารจัดการ ตามหลัก 4 ประการ ส าหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย 
1) ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจภายในกรอบของกฎหมาย และ

นโยบายตามขอบเขตหน้าทีร่ับผิดชอบโดยไม่ให้มีผลประโยชน์ส่วนตันมาแทรกแซง 
2) สนับสนุนความโปร่งใส และพร้อมรับผิด ก าหนดขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน และเปิดเผยให้

ประชาชนทราบ และรวมถึงเปิดโอกาสให้ตรวจสอบ 
3) ส่งเสริมรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง เจ้าหน้าที่ต้องระบุผลประโยชน์ทับ

ซ้อนในการปฏิบัติ และจัดการกับเรือส่วนตัวเพ่ือหลักเลี่ยงปัญหาให้มากที่สุด โดยกลุ่มงาน
บริหารทั่วไปต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการสร้างระบบป้องกัน พร้อมก าหนดนโยบาย 

4) สร้างวัฒนธรรมองค์กร ผู้บริหารต้อสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยในการสนับสนุน
การตดสินใจในเวลาทีมีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น 

 
2. แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 7 ชั้นตอน ประกอบด้วย 

1) ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร กลุ่มภารกิจ กลุ่มงาน งาน 
2) พัฒนานโยบายและกลยุทธ์การจัดการปัญหา 
3) ให้ความรู้แก่บุคลากรในโรงพยาบาลเถิน รวมถึงคณะผู้บริหาร 
4) ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
5) สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนหน่วยงาน และประชาชนทราบถึงความ

มุ่งม่ันในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
6) บังคับใช้นโยบายที่ก าหนดขึ้น 
7) มีการทบทวนมาตรการ นโยบาย ที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ 
 
 



 
 
 

3. แนวทางป้องกันประโยชน์ทับซ้อน 
1) ปรับปรุงนโยบาย มาตรการ ให้รัดกุม ชัดเจน ลดโอกาสที่จะใช้อ านาจเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
2) คอยสังเกต ประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเป็นระบบ ใน

กรณีทีมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอาจใช้ทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
3) ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ ระดับบริหารเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเกิดผลประโยชน์สูง 
4) ควรให้มีการทดสอบเรื่องความซื่อตรง ของข้าราชการ บุคลากรในหน่วยงานเป็นครั้งคราว 
5) ความมีการศึกษา วิจัย อย่างแท้จริงในกลุ่มงานที่มีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนสูง 
6) มีระบบพิจารณาคัดเลือกผู้ท าหน้าที่ดูแลเรื่องการเงินทุกระดับเป็นพิเศษ 
7) ท าการส ารวจทัศนคติของประชาชน และผู้มารับบริการ เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน และ

การคอร์รัปชั่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

ประเด็นความเสี่ยงในภารกิจที่อาจเกิดขึ้นในลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเดน็ความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ การด าเนนิงาน สถิติการกระท าผดิ
จากผลประโยชนท์บั

ซ้อน 

1. การจัดหาพัสดุ
ในหน่วยงาน 

การด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างมี
ความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน เน่ืองจากต้องมีการติดต่อ
กับบริษัทฯ ห้างฯ ร้าน ในการ
จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

- การเสนอราคา 
- การก าหนดราคากลาง 
- การเปิดเผยข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้าง 
- การตรวจรับพัสดุ 
- ความสัมพันธ์กับบริษัทห้างฯ 

และร้าน 

1. ประชุมชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุทุก
หน่วยเพื่อรับทราบในการจัดหาพัสดุ 

2. ชี้แจงให้ผู้จัดท าโครงการ/แผนงาน
รับทราบในการจัดหาพัสดุ จะต้องให้พัสดุ
ด าเนินการเท่าน้ัน 

ไม่พบ 

3. การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน 

- การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และในวันหยุดราชการ 

- การเบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี
ท่ีปฏิบัติกับหน่วยบริการใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและ
อื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

1. มีการตรวจสอบการขึ้นปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน โดยหัวหน้ากลุ่ม
งาน/หัวหน้าฝ่าย/หน่วยงาน 

2. มีระบบแสกนบายน้ิวมือของเจ้าหน้าท่ี
ประกอบและมีเอกสารตารางเวร
ประกอบ หรือใบแลกเปลี่ยนเวร ก่อน
ส่งให้งานการเงินด าเนินการ 

ไม่พบ 

4. การใช้รถยนต์ไป
ราชการ 

- การใช้รถยนต์ไปกิจส่วนตัว 
- การเก็บรับกา ซ่อมบ ารุง 
- การน ารถราชการออกนอก

เส้นทางที่ได้รับการขออนุมัติ 

1. มีกระบวนการขอใช้รถยนต์ (ใบขอใช้
รถยนต์ไปราชการ) และมีสมุดควบคุมการ
ใช้รถยนต์ 

2. มีแผนบ ารุงการรักษารถยนต์ และมีการ
ตรวจเช็ครถยนต์ตามระยะเลาท่ีก าหนด 

3. มีระบบ GPS ท าให้ทราบว่ารถยนต์
ราชการอยู่ท่ีจุดใด 

4. มีการตรวจสอบการเบิกจ่าย ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง โดยหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ และ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

ไม่พบ 

5. การจัดท า
โครงการ
ฝึกอบรมศึกษาดู
งานประชุมและ
สัมมนา 

- การจัดท าโครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุม และ
สัมมนา เป็นเท็จและไม่
เป็นไปตามระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 

1. มีการจัดประชุมชี้แจงการจัดท า
แผนงานโครงการและให้ความรู้ในการ
ด าเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบ 

2. มีการก ากับติดตามการใช้จ่ายเงินตาม
แผนงานโครงการเป็นรายไตรมาส และ
รายงานให้ผู้บริหารรับทราบ 

ไม่พบ 

 


