
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

แนวทางการปฏิบัตเิพื่อปูองกนัผลประโยชนท์บัซอ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   โรงพยาบาลแม่ออน อ าเภอแมอ่อน จงัหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ค าน า 
 
             การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจซึ่ง เกี่ยวกับต าแหน่งหน้าที่ไป
แทรกแซง   แนวทางการปฏิบัติเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลแม่ออน  จัดท าขึ้นเพ่ือให้เป็นไป 
ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ในการก าหนดมาตรการปูองกันและปราบปรามการทุจริต คือ การปลูกจิตส านึก 
การปูองกัน การปราบปราม  และเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลแม่ออน  ได้ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ
ตนอยู่ในกฎระเบียบของทางราชการ ด ารงตนด้วยความเที่ยงธรรม คงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็น
ข้าราชการ ไม่ใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน  
   
                    โรงพยาบาลแม่ออน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทางการปฏิบัติเล่มนี้จะเป็นกลไกส าคัญในการปูองกัน     
การทุจริต และช่วยฟื้นฟูส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตเชิงบวกในภาครัฐให้แก่ระบบราชการไทย และ หากเจ้าหน้าที่
ได้ศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือนี้โดยเคร่งครัด จะสามารถด าเนินการปฏิบัติภารกิจในทางราชการให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โปร่งใส สุจริต และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง  

 
 
 

โรงพยาบาลแม่ออน 
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บทที่  1 
บทน า 

 
ความเป็นมา 
  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และเพ่ือเป็นการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปสู่การปฏิบัติ ให้เป็นกลไกส าคัญที่จะปูองกันการ
ทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ โรงพยาบาลแม่ออน จึงได้
ด าเนินการจัดท าแนวทางปฏิบัติเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนฉบับนี้ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแม่ออน ให้ตระหนักถึงปัญหา และปูองกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นภายในองค์กร 
อันจะเป็นการน าไปสู่การปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส สุจริต ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้
เทียบเทา่มาตรฐานสากลต่อไป  

 
หลักการและเหตผุล 
                    ผลประโยชนท์ับซ้อน หมายถึง  การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการใดๆ ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือการด าเนินการที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับตนหรือพวก
พ้อง ท าให้การใช้อ านาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ โดยการกระท าท่ีเข้าข่ายผลประโยชน์
ทับซ้อน  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่
เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเป็นประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคญั อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น  
  ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง การวัดความสามารถที่จะด าเนินการให้วัตถุประสงค์ของงานประสบ
ความส าเร็จ ภายใต้การตัดสินใจ งบประมาณ ก าหนดเวลา และข้อจ ากัดด้านเทคนิคท่ีเผชิญอยู่ ความเสี่ยงจึงอาจ
เกิดข้ึนได้ตลอดเวลา อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอน และความจ ากัดของทรัพยากร การจัดการความเสี่ยงหรือการ
บริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือการจัดการความเสี่ยง ทั้งในกระบวนการระบุวิเคราะห์ (Risk 
Analysis) ประเมิน (Risk Assessment) ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) ที่สัมพันธ์กับ
กิจกรรม หน้าที่ และกระบวนการท างาน เพ่ือให้องค์กรลดความเสียหายจากความเสี่ยงอันเนื่องมาจากอุบัติภัย หรือ
ภัยที่องค์กรต้องเผชิญในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
  ส าน ักงาน ก.พ. ได้นิยามความข ัดแย้งกันระหว ่างผลประโยชน ์ส่วนตนและผลประโยชน์สวนรวม
หร ือ Conflict of Interests หมายถึง สถานการณ์หรือการกระท าท่ีบ ุคคลไม ่ว ่าจะเป็นนักการเม ือง ขา้ราชการ 
พนักงาน บริษ ัท หร ือผู้บร ิการ  มีผลประโยชน์ส ่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดส ินใจ หรือการปฏ ิบัติหน ้าทีใ่นต าแหน่ง
หน้าที่ที่บุคคลนั้นร ับผ ิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที ่ของรัฐตัดสินใจ
หร ือปฏ ิบัติหนาทีใ่นต าแหน่งของตนอันก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ ้องมากกว่าประโยชน์ส ่วนรวมซึ่งการ
กระทำดังกล่าวจะเก ิดขึ้นอย่างรู ้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนาในรูปแบบที่หลากหลาย จนกระท ั่งกลายเป็น
ธรรมเนียมปฏิบ ัติที ่ไม่เห็นว ่าเป็นความผิด ตัวอย่างการกระทาดังกล่าว มีให้พบเห็นได้มากในส ังคม ส ่งผลให้บุคคลน ั้น
ขาดการตัดส ินใจที่เที่ยงธรรม เนื ่องจากการยึดผลประโยชน์ส ่วนตนเป็นหล ัก ได้ส่งผลเส ียหายให้เกิดขึ้นก ับประเทศ 
ก่อให ้เกดิการกระท าท ี่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจ้าหน ้าท ี่ของรัฐ ที ่ต้องคำน ึงถึงประโยชน์สาธารณะ แต ่
กลับตัดส ินใจหรือปฏ ิบัติหน ้าที่โดยค านึงถ ึงประโยชน ์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก 
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วตัถปุระสงค ์
 - เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ไม่ให้ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ในการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม 
 - เพ่ือสร้างความศรัทธาเชื่อมั่นในการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 - เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติงาน 
 - เพ่ือจัดท ากรอบแนวทางการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
 

บทที ่2 

แนวทางการปฏบิตัเิพื่อปอูงกนัผลประโยชนท์บัซ้อนและการจดัการความเสีย่งเกีย่วกับผลประโยชนท์ับซอ้น 

 โรงพยาบาลแม่ออน ไดก้ าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 4 ประเด็นหลัก ที่พบว่า 
อาจมีความเสี่ยงในการกระท าผิดวินัยข้าราชการพลเรือน คือ 

(1) การจัดหาพัสดุ 
(2) การจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 
(3) การเบิกค่าตอบแทน 
(4) การใช้รถราชการ 

จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติและการจัดการความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  ตามตาราง  ดังนี้ 

ประเด็น โอกาส/ความเสีย่ง 
แนวทางปฏบิตัเิพื่อปูองกัน 

ผลประโยชนท์บัซอ้น 
การก ากับตดิตาม 

เพื่อปูองกนัความเสีย่ง 
(1) การจัดหา
พัสดุ 

- การจัดหาพัสดุไม่
เป็นไปอย่างโปร่งใสและ
ประหยัดงบประมาณ 
- ใช้ต าแหน่งหน้าที่ใน
การให้ประโยชน์แก่ฝุาย
ใดอย่างไม่เป็นธรรมใน
การจัดซื้อจัดจ้าง  

1. มีการก าหนดรูปแบบ ขั้นตอน ระยะเวลา
การด าเนินงานที่ชัดเจน และมี 
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกันในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
และบุคคลภายนอก 
2. ก าหนดระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็ง โดย
เน้นการสร้างความโปร่งใส ที่ให้บุคลากรมี
ส่วนร่วม  
3. การสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้าง
ความตระหนักให้แก่บุคลากรในเรื่อง กฎ 
ระเบียบ และโทษจากการทุจริตทั้งวินัย ทาง
อาญา และทางละเมิด 
4. ส่งเจ้าหน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อบรม
ให้ความรู้ ความเข้าใจระเบียบและแนวปฏิบัติ
ที่ถูกต้อง รวมทั้งปลูกจิตส านึกให้กับบุคลากร
ที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.2540 
6. บังคับบัญชา ก ากับดูแล ควบคุม และ
ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าง
ใกล้ชิด 

1. มีแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
2. มีการประกาศแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างในเว็บไซต์และท่ีบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 
3. ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
4. มีบันทึกเสนอความต้องการ
วัสดุ ครุภัณฑ์ ในการจัดซื้อ   
จัดจ้าง  
5. มีทีมตรวจสอบภายในเข้า
ตรวจสอบปีละ 1 ครั้ง 
6. มีมาตรการการรับสินบนใน
การจัดซื้อจัดจ้าง  
7. มีแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ในการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงาน 
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ประเด็น โอกาส/ความเสีย่ง 
แนวทางปฏบิตัเิพื่อปูองกัน 

ผลประโยชนท์บัซอ้น 
การก ากับตดิตาม 

เพื่อปูองกนัความเสีย่ง 
การจัดหาพัสดุ 
(ต่อ)  

  8. เปิดเผยและเผยแพร่ผลการ
จัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนทราบ
โดยลงประกาศบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน  
9. เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่และ
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างของหน่วยงาน  
10. จัดท าแบบสรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ให้
ผู้บริหารทราบทุกเดือน  

(2) การจัดท า
โครงการ
ฝึกอบรม ศึกษา
ดูงาน ประชุม
และสัมมนา 

  การจัดท าโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม และสัมมนา น า
เอกสารมาเบิกไม่
สมบูรณ์ ครบถ้วน ตาม
รายการที่ขอเบิก และ 
ไม่เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
ฝึกอบรม จัดงาน และ
การจัดประชุมระว่าง
ประเทศ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2555 

1. การจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน 
ประชุมสัมมนา ต้องมีเปูาหมาย รายละเอียด
ชัดเจน สอดคล้องกับแผนงาน นโยบาย 
2. การเบิกจ่ายเป็นไปตามผลการด าเนินงาน
จริง ทั้งด้านกิจกรรม ระยะเวลา จ านวนคน 
สอดคล้องเป็นไปตามระเบียบ 
3. ประชุมชี้แจง กฎ ระเบียบเกี่ยวกับการ
จัดท าแผนงาน/โครงการ รวมทั้งการเบิกจ่าย
งบประมาณ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
4. กรณีไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางหรือ
ระเบียบที่ก าหนด ท าให้เกิดความเสียหายแก่
ราชการ จะต้องถูกด าเนินการทางวินัย 

มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
การจัดท าแผนงาน/โครงการ 
รวมถึงการเบิกจ่ายเงินให้
ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
ตามแบบฟอร์มสรุปโครงการ
ประจ าปีที่ก าหนด 

(3) การเบิก
ค่าตอบแทน 

การเบิกค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและใน
วันหยุดราชการ ไม่
เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง  

มีการชี้แจงในที่ประชุมเกี่ยวกับระเบียบการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานกับหน่วยบริการใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนไม่ท า
เวชปฏิบัติส่วนตัวหรือปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลเอกชน  เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและ
เงินเพ่ิมพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 
(พ.ต.ส.) ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติ
โดยทั่วกัน 

ชี้แจงในที่ประชุมเกี่ยวกับ
ระเบียบการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการและการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานกับหน่วยบริการใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ค่าตอบแทนไม่ท าเวชปฏิบัติ
ส่วนตัวหรือปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลเอกชน  เบี้ยเลี้ยง
เหมาจ่ายและเงินเพิ่มพิเศษของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 
(พ.ต.ส.) เพ่ือปูองกันความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งได้
จัดประชุมชี้แจงแล้ว  
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ประเด็น โอกาส/ความเสีย่ง 
แนวทางปฏบิตัเิพื่อปูองกัน 

ผลประโยชนท์บัซอ้น 
การก ากับตดิตาม 

เพื่อปูองกนัความเสีย่ง 
(4)  การใช้
รถยนต์ราชการ 

1. ผู้ใช้รถราชการละเลย
การปฏิบัติตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยรถราชการ พ.ศ. 
2523 และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม 
2. การใช้ เก็บรักษา 
ซ่อมบ ารุง รถส่วนกลาง 
ไม่เป็นไปตามระเบียบ
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วย
หลักเกณฑ์การใช้ การ
เก็บรักษา การซ่อม
บ ารุงส่วนกลาง พ.ศ. 
2545 
3. ใช้รถราชการในการ
ท าธุระส่วนตัว 
 

1. หัวหน้าฝุายบริหารตรวจสอบใบขออนุญาต
ใช้รถยนต์ทุกวัน หากมีกรณีใช้รถไม่ถูกต้อง 
ให้รายงานผู้อ านวยการโรงพยาบาลทันที 
2. แจ้งแนวทางเกี่ยวกับการใช้รถราชการให้ที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 
เพ่ือน าไปแจ้งเจ้าหน้าที่ในฝุายรับทราบ ถือ
ปฏิบัติโดยทั่วกัน 
3. จัดท าคู่มือการใช้รถราชการ การบ ารุง 
รักษารถยนต์ เพ่ือปูองกันความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. กรณีมีการขอใช้รถฉุกเฉิน เร่งด่วน ให้ผู้ขอ
อนุญาตใช้รถยนต์ รายงานผลการใช้รถ
ราชการทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการใช้รถยนต์ 

1. แจ้งระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้รถราชการและแนวทาง 
การใช้รถราชการให้เจ้าหน้าที่
ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ
เพ่ือปูองกันการเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อน  
2. ผู้ควบคุมการใช้รถราชการ 
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้
รถยนต์ตามแผนการขอใช้รถให้
เป็นไปตามระเบียบทุกวัน 

  
บทที ่ 3 

กลไกการก ากบัตดิตามและการรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนบรหิารความเสีย่งเกีย่วกับผลประโยชนท์บัซอ้น 
           โรงพยาบาลแม่ออน มีกลไกการก ากับติดตามการวางระบบในการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน คือ มีการ
ก ากับติดตามอย่างต่อเนื่องเก่ียวกับประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ตามตารางแนวทางปฏิบัติและการจัดการความเสี่ยง 
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนข้างต้น  และมีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีละ 2 ครั้ง 
คือ ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน  และ ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน  ตามแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร   
ความเสี่ยง ดังนี้ 
 

 แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนบรหิารความเสีย่ง   
 
แบบรายงานสถานะแผนบรหิารความเสีย่ง ณ วนัที ่ ................................................................................. ........ 
หนว่ยงานที่ประเมนิ ............................................................................................................................. ............. 
 
ชื่อแผนบรหิารความเสีย่ง  
โอกาส/ความเสีย่ง  
สถานะของการด าเนนิการ 
จดัการความเสีย่ง 

 

ผลการด าเนนิงาน  
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 ตารางเสนอขอปรบัปรุงแผนการบรหิารความเสีย่ง ระหวา่งป ี (ทดแทนแผนเดิม) 
 
 
หนว่ยงานที่เสนอขอ ........................................................................................................... ...................................... 
วนัที่เสนอขอ ............................................................................................................................. .............................. 
 
ชื่อแผนบรหิารความเสีย่งเดมิ  
ชื่อแผนบรหิารความเสีย่งใหม่  
ผูร้บัผดิชอบหลัก  
ผูร้บัผดิชอบรองที่เกีย่วข้อง  
เหตผุลในการเปลีย่นแปลง 1. 

2. 
3. 
 

ประเด็นความเสีย่งหลัก เดิม ใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลแม่ออน 
www.maeonhospital.go.th 
maeonhos@hotmail.com 

โทร. 053 880745 - 6 
 

http://www.maeonhospital.go.th/
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