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บทที่ 1 
 

หลักการและเหตุผล 
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสดง

ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง 
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการละทิ้ง 
หน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ 
สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดย 
ผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมสังคม 
รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้ งแต่ระดั บองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก ็ตาม
ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิดยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล ่าวอีกเป็น
จำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflictof interest) เป็นประเด็น 
ปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท ี่และ       
ยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย 

โรงพยาบาลกะพ้อ จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด 
ผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลกะพ้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และมาตรการจัดการความเสี่ยง 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพ่ือจัดทำ (Conflict 
of Interest) โรงพยาบาลกะพ้อ ต่อไป 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร 
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลประโยชน์ทับซ้อนหมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการพนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่บุคคล 
นั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว 
ทัง้เจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น  แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาท ิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กร 
ต่างๆทั้งในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ี
น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบส่งผลให้ 
ขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติกระทำ 
แบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนจึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส 
ให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์หรือ 
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่ง
มีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่ง 
โอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทจุริตมากเท่านั้น 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้วิเคราะห์ตามบริบทความเสี่ยง 
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลกะพ้อการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วย 
ให้โรงพยาบาลกะพ้อทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้ 

1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 

2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความม ี
จริยธรรม 

3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาส 
ทุจริต และเพ่ือกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบการกระทำ 
ผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 

 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือสร้างวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความค ิด 

แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหา 

ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็น 
แบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้ม ีส่วนได้ส่วน 
เสียและประชาชน 
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บทที่ 2 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

1.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผล 
ประทบของความเสี่ยงต่าง ๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์และ
จัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์    
ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  และ
ระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุตัวเลข หรือ
จำนวนเงินที่ชัดเจนได้ 
 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน(บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความสะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 

 
  ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย
พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)  กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ดังนี้ 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  

ลำดับ 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 ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L) 1 – 3 คะแนน 
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  ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk  Profile) ที่ได้จากการ
พิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น 
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที ่
 
 
 
 
 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดง Risk Profile  แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน  (4 Quadrant) 
ใช้เกณฑ์จัดแบ่งดังนี ้
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 
ต่ำ (LOW) 1 - 3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง 

 
 สีเขียว 

ปานกลาง (Medium) 4 – 8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง 

สีเหลือง 

เสี่ยงสูง (High) 9 – 14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง 
 

สีส้ม 

เสี่ยงสูงมาก 
(Extreme) 

15 – 25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมิน
ซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

สีแดง 

 
 
ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 

5 5 10 15 20 25

4 4 8 12 16 20

3 3 6 9 12 15

2 2 4 6 8 10

1 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5คว
าม

รุน
แร

งา
สข

อง
ผล

กร
ะท

บ(
Im
pa
ct)

โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (likelihood)  
 
 
 
 
 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ 
(likelihood  x  Impact) 
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)   
โรงพยาบาลกะพ้อ 

โรงพยาบาลกะพ้อ มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

1. การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม 

คือ มกีารเอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค 
- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทาง

ลบต่อผู้อื่นที่เก่ียวข้อง 
2. โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

- การรับ– จ่ายเงิน 
- การบันทึกบัญชีรับ–จ่าย/ การจัดทำบัญชีทางการเงิน 
- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ 
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
- การจัดหาพัสดุ 
- การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 
- การเบิกค่าตอบแทน 
- การใช้รถราชการ 
- ฯลฯ 

3. ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
- สูญเสียงบประมาณ 
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่กระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 

4. แนวทางการป้องความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
(1) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงพยาบาลกะพ้อ รังเกียจการทุจริตทุก 

รูปแบบ เช่น 
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงพยาบาลกะพ้อ 
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ 
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี 

(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
- การแจง้เวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

โรงพยาบาลกะพ้ออย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลกะพ้อ 

โรงพยาบาลกะพ้อ กำหนดความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 4 ประเด็นหลัก 
ดังนี้ 

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
2. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
3. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

 4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการในเรื่องส่วนตัว 
 

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ  
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับ
ใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

ลำดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 

1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 1 5 5 
2 การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 3 5 15 
3 การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 1 5 5 
4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการในเรื่องส่วนตัว 5 5 25 

 
แผนภูมิความเสี่ยง(Risk Map) 

            

ความรุนแรงของ
ผลกระทบ 
(Impact) 

 
5 

 

(1),(3)    (2)    (4) 

 4           

 3           

 2           

 1           

  

 

1 
 

2 3 4 5 

       
   โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญ 
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้าน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้ 
 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

จัดลำดับความสำคัญของความ
เสี่ยง 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ความเสี่ยงระดับต่ำ 
การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ ความเสี่ยงระดับต่ำ 
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการในเรื่องส่วนตัว ความเสี่ยงระดับสูงมาก 

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับคือสูงมากและต่ำ 
โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ โรงพยาบาล
กะพ้อ ประจำปีงบประมาณ 2565 มีดังนี ้

 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด ปัจจัยความเสี่ยง 

เสี่ยงสูงมาก(Extreme) จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงมี
มาตรการลด และประเมินช้าหรือ
ถ่ายโอนความเสี่ยง 

- การใช้อำนาจหน้าที่เรียก
ผลประโยชน ์

- การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการในเรื่องส่วนตัว 

เสี่ยงสูง(High) จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
และมีมาตรการลดความเสี่ยง 
เพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 

ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการ
ควบความเสี่ยง 

 

ต่ำ (Low)   - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตามระเบียบ 
- การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่
ถูกต้องตามระเบียบ 
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แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประจำปีงบประมาณ 2565  

โรงพยาบาลกะพ้อ 
 

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางแก้ไข 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคทางเดิน
หายใจ (COVID-19) ทำให้มีรายการจัดซื้อจัดจ้าง
เร่งด่วน เพ่ือดำเนินการรักษา ควบคุม และป้องกันโรค 
รวมถึง อาหารที่ต้องบริการให้กับผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง 
และญาติผู้ป่วยที่จำเป็นต้องดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด 
ทำให้เสี่ยงต่อการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560/ระเบียบ/กฎกระทรวง/ประกาศ 
รวมถึงแนวทางปฏิบัติต่างๆที่ต้องใช้ในการดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคทางเดินหายใจ (COVID-19) 

1. ศึกษาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560/ระเบียบ/
กฎกระทรวง/ประกาศ รวมถึงแนวทางปฏิบัติต่างๆที่
ต้องใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจ 
(COVID-19) 
2. ประชุมชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่ /หัวหน้างาน /หัวหน้า
กลุ่มงาน และผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  
เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน 
3. เจ้าหน้าที่/หัวหน้างานที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
4. หัวหน้างาน/ผู้รับผิดชอบคลังพัสดุ ดำเนินการรับ 
ควบคุมรักษา และเบิกจ่ายพัสดุที่ได้รับตามระเบียบที่
กำหนด 
5. กรณีมกีารบริจาควัสดุ/ครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการรักษา 
ควบคุม ป้องกัน ของโรคทางเดินหายใจ (COVID-19) 
ให้ดำเนินการตามระเบียบการเบิกจ่ายพัสดุ 
5. กรณมีีปัญหา หรือข้อสงสัย สามารถประสานงาน
กับผู้รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดปัตตานีได้ 
6. มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเอกสารการ
จัดซื้อจัดจ้างก่อนผู้มีอำนาจลงนามจัดซื้อจัดจ้าง โดย
หัวหน้ากลุ่มงาน 
7. หัวหน้ากลุ่มงานริหารทั่วไปติดตามแผนบริหาร
จัดซื้อทุกไตรมาส 
8. ให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบความถูกต้องของ
หลักฐานเอกสารประกอบการเบิกจ่ายทุกครั้งก่อนการ
เบิกจ่ายเงินให้กบัผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 
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2. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางแก้ไข 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคทางเดิน
หายใจ (COVID-19) ทำให้ต้องเพ่ิมจำนวนบุคลากร 
การคักเลือกบุคคลเข้ารับราชการจึงเป็นความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น และเกิดความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์
ทับซ้อนขึ้น 
  

1.ศึกษาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 / กฎหมาย/ ระเบียบ/ประกาศ การ
คัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ  
2. ประชุมชี้แจ้งหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และ
ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน 
3. ทบทวน ปรับปรุงระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้ารับ
ราชการ 
4.  กรณีมีปัญหา หรือข้อสงสัย สามารถประสานงาน
กับผู้เกี่ยวข้องของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ปัตตานีได้ 
5. จัดทำแนวทางการจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลกะพ้อ 
6. จัดทำแนวทางการประเมินการปฏิบัติงานของ
บุคลากร เพื่อความเป็นธรรมในการประเมินผลงาน 

 
3. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางแก้ไข 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคทางเดิน
หายใจ (COVID-19) ทำให้มีรายการค่าตอบแทนที่
เพ่ิมข้ึนทั้งค่าตอบแทนเสี่ยงภัยในการดูแลรักษา การ
ควบคุมและป้องกนัการแพร่ระบาด ค่าตอบแทนการ
ฉีดวัคซีน และค่าตอบแทนอ่ืนๆ ทำให้เสี่ยงต่อการเบิก
ค่าตอบแทนไม่ถูกต้อง หรือกาจ่ายเบิกซ้ำซ้อน 

1. ศึกษาคำสั่ง/ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ และประกาศ
ต่างๆที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจ 
(COVID-19) 
2. ประชุมชี้แจ้งแก่หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนปกติ และ
ค่าตอบแทนเก่ียวกับงานการแพร่ระบาดของโรค
ทางเดินหายใจ (COVID-19) เพ่ือสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน 
3. ทบทวน แลปรับปรุงแนวทางการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากมี
การเปลี่ยนแปลงแนวทางมาตลอด  เพื่อการปฏิบัติที่
ถูกต้อง ทันสถานการณ์ 
4. กรณีมีปัญหา หรือข้อสงสัย สามารถประสานงาน
กับผู้เกี่ยวข้องของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ปัตตานีได้ 
5. ให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในเบื้องต้น  เพ่ือเป็น
การตรวจสอบก่อนเสนอขออนุมัติไปตามลำดับ 
 



-10- 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางแก้ไข 
 6. จัดทำแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

โรงพยาบาลกะพ้อ  เพ่ือเป็นคู่มือในการปฏิบัติของ
บุคลากร 
7. สุ่มตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ทุก 6 เดือน 
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องในการเบิกจ่าย และ
ป้องกันการเบิกซ้ำซ้อน และรายงานผลการดำเนินงาน
แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะพ้อ 

 

4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการในเรื่องส่วนตัว 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางแก้ไข 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคทางเดิน
หายใจ (COVID-19) ทำให้มีการใช้รถราชการเพ่ิม
มากขึ้น  ทั้งในงานการรักษาพยาบาล การส่งต่อผู้ป่วย 
การควบคุม และป้องกันโรค ทั้งในเวลาราชการและ
นอกเวลาราชการ  ทำให้เสี่ยงต่อการปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบของการใช้รถราชการ 

1. ศึกษาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการ/แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง/
การเลิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง/ ประกาศ และแนวทาง
ปฏิบัติต่างๆของการใช้รถราชการ  เพื่อสร้างความ
เข้าใจ และ ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
2. ประชุมชี้แจงหัวหน้างาน หัวหน้าหลุ่มงาน และผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันในการขอใช้รถ  
การควบคุมรถ การเติมน้ำมันเชื้อเพลิง  เพื่อให้
สามารถให้บริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัย
กับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ 
3. ประชุมชี้แจงพนักงานขับรถยนต์  เพ่ือสร้างความ
เข้าใจในแนวทางปฏิบัติร่วมกัน  เนื่องจากยังมีการใช้
รถในภาระงานปกตแิละภาระงานเนื่องจากโรค
ทางเดนิหายใจ (COVID-19) 
4. ทบทวนการจัดอัตรากำลัง และจัดแนวทางการใช้
รถสำหรับกระบวนการดูแลรักษา ควบคุม และ
ป้องกันโรคทางเดนิหายใจ (COVID-19) 
 พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางปฏิบัติดังกล่าว เพ่ือสามารถ
ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัย 
5.  พนักงานขับรถยนต์บันทึกข้อมูลการใช้รถในแต่ละ
วัน 
6. มีการรายงานการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงตามระเบียบที่
โรงพยาบาลกำหนด 
7. มีการทำข้อตกลงกับโรงพยาบาลข้างเคียงเรื่องการ
ใช้รถไม่เพียงพอ สามารถขอความช่วยเหลือแบบ
เร่งด่วนได้ 
8. กรณีมีปัญหา หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
สามารถประสานหัวหน้างาน เป็นลำดับแรก กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป เป็นลำดับที่ 2 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


