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กรอบแนวทางการจัดการความเสี่ยง 
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทบัซ้อน 
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โรงพยาบาลแม่ทา 
ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 
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คำนำ 

  เพ่ือให้มีการควบคุมกำกับเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จากการ
ประเมินความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลแม่ทาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเจ้าหน้าที่มี
การดำเนินการตามข้อระเบียบราชการ และเป็นการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหา
สำคัญและพบบ่อย คณะกรรมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ( Integrity and Transparency  
Assesment : ITA) จึงได้กำหนดแผนกรอบแนวทางการจัดการความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน ให้เจ้าหน้าที่ได้
ยึดถอืปฏิบัติตามกรอบแนวทางที่กำหนดไว้ 
 

  
(นายสันติ วงศ์ฝั้น) 

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม) 
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
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สารบัญ 

  รายการ              หน้า 
 

๑. ประเภทความเสี่ยงผลทับซ้อนโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง     ๔ 
๒. กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนการจัดซื้อจัดจ้าง   ๕ 
๓. กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนค่าใช้จ่ายตามโครงการ /  ๖ 

การจัดประชุม อบรม และสัมมนา 
๔. กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนการเบิกค่าใช้จ่าย    ๗ 

(ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ) ในการเดินทางไปราชการ 
๕. กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนการเบิกค่าตอบแทน   ๘ 

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
๖. กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนการสรรหาบุคลากรเข้ารับราชการ ๙ 
๗. กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนการปฏิบัติงานทั่วไป   ๑๐ 

 
************* 
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ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 

การจัดลำดับ
ความเสี่ยง 

กิจกรรมที่มีความเสี่ยง โอกาสเกิด ผลกระทบ 
คะแนน

ความเสี่ยง 
๑ การจัดซื้อจัดจ้าง 5 ๕ ๒5 
๒ การจัดประชุม อบรม และสัมมนา 3 ๔ ๑2 
๓ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๓ ๔ ๑๒ 
๔ การเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการ ๓ ๔ ๑๒ 
๕ การเบิกเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๓ ๔ ๑๒ 
๖ เบียดบังเวลาราชการ ๓ ๔ ๑๒ 
๗ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการฟุ่มเฟือยหรือเพ่ือ

ประโยชน์ส่วนตัว เช่น นำรถยนต์ของราชการไปใช้งาน
ส่วนตัว นำวัสดุราชการไปใช้งานส่วนตัว 

๒ ๓ ๖ 

๘ การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ ๒ ๓ ๖ 
9 การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 1 2 2 

10 การรับงานนอกท่ีส่งผลกระทบต่องานในหน้าที่ ๑ ๑ ๑ 
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กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนการจัดซื้อจัดจ้าง  
ผู้รับผิดชอบ ลักษณะ/ ประเภท กรอบแนวทางป้องกัน กำกับและติดตามผล 

งานพัสดุ 
๑.หน่วยงานพัสดุเวชภัณฑ์ยา 
๒.หน่วยงานพัสดุเวชภัณฑ์มิใช่ยา และ
ครุภัณฑ์การแพทย์ 
๓.หน่วยงานพัสดุทั่วไป และครุภัณฑ์
ทั่วไป 

 
ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการแสวงหา
ผลประโยชน์ให้ตนเอง 

๑. ตั้งคณะกรรมการพิจารณา/วิเคราะห์
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และเชิญผู้มี
ความรู้มาร่วมจัดทำ spec 
๒. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนผัง
ขั้นตอน และรอบระยะเวลาการจัดซื้อ
จัดจ้าง และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
**มีการขออนุมัติจัดซื้อก่อนการจัดซื้อ 
ได้แก่ 
-บันทึกขออนุมัติเป็นครั้ง ๆ ตามแผน 
-ขออนุมัติซื้อตามไตรมาส 
๓. ดำเนินการตามระเบียบ และข้ันตอน
การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 
๔. เลือกวิธีกรจัดซื้อจัดจ้างด้วยความ
โปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อ
ทางราชการ เช่น การเปิดประมูลหลาย
ช่องทาง การเปรียบเทียบราคา และ
คุณภาพ 
๕. ให้มีผู้ตรวจสอบประจำหน่วยงาน 
และตรวจสอบไขว้ระหว่างหน่วยงาน 
๖. มีการจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัด
จ้าง 
๗. กรรมการที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัด

๑.มีการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน ๑๐๐% 
๒.พัสดุที่มีราคาเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท มี
การทำ ebidding ร้อยละ ๑๐๐ 
๓.มีการรายงานซื้อของนอกแผน 
๔.มีการขออนุมัติซื้อก่อนการดำเนินการ 
๕.กำหนดให้มีการรายงานผลการ
ดำเนินงานด้านพัสดุให้กับผู้บริหาร 
-สรุปมูลค่าคงคลัง ทุกสิ้นเดือน 
-สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุ ทุกไตรมาส 
๖.มีการขออนุมัติดำเนินปรับแผนการ
การจัดซื้อ กรณีแผนมีความผิดปกติและ
คลาดเคลื่อน 
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ผู้รับผิดชอบ ลักษณะ/ ประเภท กรอบแนวทางป้องกัน กำกับและติดตามผล 
จ้างต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รับผิดชอบอย่างจริงจัง 
๘. มีการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้าง/ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
๙. มีการจัดอบรมเพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการปฏิบัติงานให้ยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
และรับผิดชอบ 
๑๐. สรุปผลการดำเนินการด้านพัสดุทุก
ประเภท  
-สรุปมูลค่าคงคลัง เสนอคณะกรรมการ
บริหารทุกเดือน 
-สรุปผลการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัด
จ้าง เสนอผู้บริหารทุกไตรมาส 
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กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนค่าใช้จ่ายตามโครงการ /การจัดประชุม อบรม และสัมมนา 
ผู้รับผิดชอบ ลักษณะ/ ประเภท กรอบแนวทางป้องกัน กำกับและติดตามผล 

งานการเงิน กลุ่มงานการจัดการทั่วไป -เบิกค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง เป็นไปตาม
ความจริง 
-การเบิกค่าใช้จ่ายเป็นเท็จ ทั้งจำนวนผู้
เข้าอบรม 

๑. จัดทำหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
๒. มีระบบควบคุมภายใน และตรวจสอบ
ภายใน 
๓. มีการทบทวนและจัดทำคู่มือการ
ดำเนินงานตามโครงการ  แจ้งเวียนทุกกลุ่ม
งานเพ่ือป้องกันข้อผิดพลาด 
๔. ผู้บริหารต้องสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิด 
๕. จัดอบรม สร้างจิตสำนึก โดยเฉพาะ
ผู้รับผิดชอบต้องมีจรรยาบรรณ 
๖.สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนงานและ
โครงการเสนอผู้บริหารทราบทุกไตรมาส เพื่อ
ติดตามและเร่งรัดการดำเนินการ 

๑.มีการเบิกค่าใช้จ่ายเป็นไปตามความ
จริง และตามมาตรการหลักเกณฑ์   
ระเบียบราชการและโรงพยาบาลกำหนด 
และเป็นไปตามแผนประจำปี ร้อยละ 
๑๐๐ 
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กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนการเบิกค่าใช้จ่าย (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ) ในการเดินทางไปราชการ 
ผู้รับผิดชอบ ลักษณะ/ ประเภท กรอบแนวทางป้องกัน กำกับและติดตามผล 

งานการเงิน กลุ่มงานการจัดการทั่วไป -การเบิกค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
-การเบิกค่าใช้จ่ายเป็นเท็จ 

๑.อบรมสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรม 
คุณธรรม สร้างค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร
ที่ด ี
๒.จัดกิจกรรมกระตุ้นจิตสำนึกคุณธรรม 
จริยธรรม 
๓.จัดทำคู่มือการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่าย
เดินทางไปราชการ 

๑.มีการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
เป็นไปตามความจริงและตามหลักเกณฑ์
ระเบียบราชการและโรงพยาบาลทุ่งหัว
ช้าง กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ 

 
กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนการเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ผู้รับผิดชอบ ลักษณะ/ ประเภท กรอบแนวทางป้องกัน กำกับและติดตามผล 
คณะกรรมการ cfo 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
หัวหน้างาน 

๑. ขออนุมัติปฎิบัติงานนอกเวลาเกิน
ความจำเป็น 
๒. เบิกเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาเป็น
เท็จ 

๑.มีการจัดทำคำสั่งการปฏิบัติงานก่อนขึ้น
ปฏิบัติงานทุกเดือน 
๒.กรณีข้ึนปฏิบัติงานฉุกเฉินต้องมีการขออนุมัติ
ก่อนทุกครั้ง 
๓.การสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยหัวหน้า
งาน 
๑.ให้หัวหน้างานกลั่นกรองคิดภาระงานเหตุผล
การข้ึนปฏิบัติงาน 
๒.ให้เบิกค่าตอบแทนเป็นไปตามความเป็นจริง 

๑.มีการเบิกค่าตอบแทนเป็นไปตามแผน
ร้อยละ ๑๐๐ 
๒.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเบิกค่าตอบแทน
ตามระเบียบ ร้อยละ ๑๐๐ 
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กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนการสรรหาบุคลากรเข้ารับราชการ 

ผู้รับผิดชอบ ลักษณะ/ ประเภท กรอบแนวทางป้องกัน กำกับและติดตามผล 
HRD 
งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานการจัดการ
ทั่วไป 

๑. สนับสนุนระบบอุปถัมภ์ (เห็นแก่พวก
พ้อง 
๒. ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาเงิน
ทอง ทรัพย์สินและผลประโยชน์ให้
ตนเอง 
๓. ให้ทรัพย์สิน เงินทองหรือของกำนัล 
เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการได้มา 
๔. การจำกัดคุณสมบัติบุคคลเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน 

๑.แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเข้า
รับราชการ โดยให้มีตัวแทนจากลุ่มงาน
อ่ืนร่วมเป็นกรรมการ โดยให้เจ้าของงาน
เป็นกรรมการเพียง ๑ คน และนอกงาน
ต่างกลุ่ม อีก ๒ – ๔ คน 
๒.จัดทำคู่มือการสรรหาบุคคลเข้ารับ
ราชการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการสรรหาบุคคล
เข้ารับราชการ ๐ ครั้ง 
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กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนการปฏิบัติงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ ลักษณะ/ ประเภท กรอบแนวทางป้องกัน กำกับและติดตามผล 

คณะกรรมการคุณธรรม 
คณะกรรมการมาตรการประหยัด
พลังงาน 
คณะกรรมการ ITA 

๑. เบียดบังเวลาราชการ 
- ใช้เวลาราชการทำงานส่วนตัว 
- มาสาย/กลับก่อนเวลา 
ผลกระทบ 
- งานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ไม่มี
ประสิทธิภาพ 

มีการดำเนินกิจกรรม 
๑.กิจกรรมการคัดเลือก “คนดี รพ.ทุ่งหัวช้าง”  
๒.กิจกรรม “ทำงาน ด้วยหัวใจ” 
๓.กิจกรรม “สร้างเครือข่าย รับข่าวสาร 
ต่อต้านการทุจริต” 
๔.จัดส่งเจ้าหน้าที่เสนอรับรางวัล ข้าราชการ
ดีเด่น, คนดีศรีสาธารณสุข 
๕.นำเสนอองค์การคุณธรรม 

๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ขอรับรางวัล 
-คนดีศรีสาธารณสุข จำนวน ๓ ราย 
-ข้าราชการดีเด่น ๓ ราย 
 ได้รับคัดเลือกระดับประเทศ ๑ ราย 
- “ทำงาน ด้วยหัวใจ” 
๒.ข่าวสารการทุจริตได้รับการดำเนินการ
โดยชมรมคุณธรรม จริยธรรม 

 ๒. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ฟุ่มเฟือยหรือเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว เช่น 
นำรถยนต์ของราชการไปใช้งานส่วนตัว 
นำวัสดุราชการไปใช้งานส่วนตัว 
๓. การรับงานนอกที่ส่งผลกระทบต่อ
งานในหน้าที่ 
ผลกระทบ 
เกิดความเสียหายต่องานในหน้าที่
รับผิดชอบ 

๑. จัดทำแผนการใช้วัสดุอุปกรณ์ 
๒. ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน/ 
วัสดุสำนักงาน 
๓. สร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรม คุณธรรม 
ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 
๔. อบรมคุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรม
บริการ 
๕. จัดกิจกรรมกระตุ้นคุณธรรม จริยธรรม /ตัก
บาตร 
๖.จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณธรรมและ
หน่วยงาน 

๑.แผนการใช้สินค้าและวัสดุทั่วไป 
เป็นไปตามแผนร้อยละ ๑๐๐ 
๒.ค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามแผน ร้อย
ละ ๑๐๐ 
๓.มีหน่วยงานต้นแบบเรื่องประหยัด
พลังงาน 
๔.เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม และจิตอาสา 
ร้อยละ ๘๐ 

 


