
แนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงานป ๒๕๖5 

โรงพยาบาลเวียงแกน  จังหวดัเชียงราย 

  จากการประชุมคณะกรรมการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีมีผลประโยชนทับซอน ณ หอง

ประชุม ชั้น 2 โรงพยาบาลเวียงแกน วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2565 กําหนดความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน จํานวน 

4 ประเด็นหลัก ท่ีพบการกระทําผิดวินัยขาราชการพลเรือนท่ีไดจากการรองเรียน กลาวโทษ และพบเปนสาเหตุของการ

กระทําผิดวินัยมากท่ีสุด ประกอบดวย ดังนี้ 

 (1) การจัดหาพัสดุ  

(2) การจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา  

(3) การเบิกคาตอบแทน  

(4) การใชรถราชการ 

  เพ่ือเปนการปองกันผลประโยชนทับซอน จากการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลเวียงแกน คณะกรรมการ

วิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีมีผลประโยชนทับซอน จึงทําแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน 

เพ่ือเปนแนวทาง มาตรการในการจัดการความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน เปนการปองกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด

ผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลเวียงแกนตอไป ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

ผลการวิเคราะหความเสี่ยง 

ดานผลประโยชนทับซอน 

โอกาส 

ในการเกิด 

ความ

รุนแรง 

ลําดับความสําคัญ 

ของความเสี่ยง 

กฎหมายหรือระเบียบปองกัน 

ความเสี่ยงผลประโยชนทับซอน 

1.การจัดหาพัสดุ 3 5 15 (ความเสี่ยงระดับสูงมาก) ๑. พระราชบัญญัติ จัดซ้ือจัดจางและ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย

การจัดซ้ือจัดจาง และการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

2.การเบิกคาตอบแทน 2 5 10 (ความเสี่ยงระดับสูง) ๑. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย

การเบิกจายคาใชจายในการ

บริหารงานของสวนราชการ พ.ศ. 

2553 

๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย

การเบิกจายคาตอบแทน การ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.

2550 

๓. ขอบังคับกระทรวงสาธารณสุข 

ฉบับท่ี 5 พ.ศ.2552 และฉบับ

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของเปนหลัก 

๔. กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ

คณะรัฐมนตรี หรือหนังสือเวียน

ของกระทรวงการคลัง ในเรื่องท่ีมี



การกําหนดไวเฉพาะ เชน การ

เดินทางไปราชการ เบี้ยประชุม 

กรรมการ คาใชจายในการ

ฝกอบรม ประชุมสัมมนา การ

ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ การ

ใชโทรศัพทของทางราชการ ฯลฯ 

3.การจัดทําโครงการ

ฝกอบรม ศึกษาดูงาน 

ประชุม และสัมมนา 

2 4 8 (ความเสี่ยงระดับปาน

กลาง) 

๑. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย

คาใชจายในการฝกอบรม การจัด

งาน และการประชุ มระหวาง

ประเทศ พ.ศ. 2549 และฉบับ

แกไขเพ่ิมเติม 

๒. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวา

ดวยเงินบํารุงหนวยบริการ ใน

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.

2561 

4.การใชรถราชการ 2 4 8 (ความเสี่ยงระดับปาน

กลาง) 

๑. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา

ดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 และ

ท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

๒. ระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข วาดวยหลักเกณฑ

การใช การเก็บรักษา การซอม

บํารุงรถสวนกลางและรถรับรอง 

พ.ศ.2526 

 

  มีกลไกการกํากับติดตามอยางตอเนื่อง (ปละ 2 ครั้ง) โดยคณะกรรมการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการ

ปฏิบัติงานท่ีมีผลประโยชนทับซอน 

- ครั้งท่ี 1 ตัดยอด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 

- ครั้งท่ี 1 ตัดยอด ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565 

 

 

 

 

 

 



มาตรการเพ่ือควบคุมหรือลดความเสี่ยงการเกิดผลประโยชนทับซอน โรงพยาบาลเวียงแกน 

 

มาตรการปองกันกรณีการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจาง 

1. เจาหนาท่ีโรงพยาบาลเวียงแกน ตองปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

1. พระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

2. แนวทางการดําเนินงาน 

๑. เผยแพรขอมูลเก่ียวกับแผนการจัดซ้ือจัดจางขอมูลราคากลางและประกาศ การจัดซ้ือจัดจางกอน

ดําเนินการจัดหาพัสดุผานเว็บไซตของหนวยงาน เว็บไซตกรมบัญชีกลาง และบอรด ประชาสัมพันธของ

โรงพยาบาล 

๒. มีการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คณะกรรมการ กําหนดราคากลาง 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

๓. กําหนดมาตรการมิใหมีเจาหนาท่ี หรือหัวหนาเจาหนาท่ีจัดซ้ือจัดจางกับผูเสนอ งานท่ีมีสวนไดเสียกับ

บุคลากรภายในโรงพยาบาล 

๔. ใหเจาหนาท่ี หัวหนาเจาหนาท่ีและผูท่ีเก่ียวของในการจัดซ้ือจัดจางลงนาม ในแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ 

๕. จัดอบรมใหความรูเจาหนาท่ี 

๖. แจงใหเจาหนาท่ีพัสดุดําเนินการตาม flow chart ของกรมบัญชีกลาง 

๗. ดําเนินการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือขาย ระดับจังหวัด ตามแบบ

สอบทางของกลุมตรวจสอบภายใน  

๘. มีการสุมตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

๙. มีทะเบียนควบคุมทรัพยสินแตละประเภท และแยกตามหนวยงาน 

๑๐.  มีการตรวจสอบพัสดุประจําป 

๑๑.  ไมใหมีการรับของขวัญจากผูขาย 

๑๒.  มีคําสั่งมอบหมายปฏิบัติงานดานพัสดุและแบงแยกหนาท่ีผูรับผิดชอบภายใน 

๑๓.  มีแผนการจัดหาพัสดุโดยใชราคากลาง 

๑๔.  มีการติดตามประเมินการจัดซ้ือ/จัดจางเพ่ือใหเปนไปตามแผนการจัดหาพัสดุ 

๑๕.  มีการรายงานสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน 

 

มาตรการปองกันกรณีการเบิกคาตอบแทนท่ีไมถูกตองตามระเบียบ 

 1. เจาหนาทีโรงพยาบาลเวียงแกน ตองปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

1. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ. 2553 

2. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายคาตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.255 

3. ขอบังคับกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 5 พ.ศ.2552 และฉบับอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของเปนหลัก 

4. กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ในเรื่องท่ีมีการกําหนดไว 

    เฉพาะ เชน การเดินทางไปราชการ เบี้ยประชุม กรรมการ คาใชจายในการฝกอบรม ประชุมสัมมนา การ 

    ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ การใชโทรศัพทของทางราชการ ฯลฯ 



 2. แนวทางการดําเนินงาน 

๑. กําหนดนโยบายปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน และแจงเวียน ประกาศมาตรการปองกัน

การทุจริตและแกไขการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐเพ่ือถือปฏิบัติ 

๒. มีการทบทวนกฎหมายเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในท่ีประชุมของหนวยงาน เพ่ือถายทอดลงสูการปฏิบัติ 

๓. มีการกํากับ ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ โดยมี วิธีการดังนี้ 

1) กําหนดระยะเวลาในการสงเอกสารเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง 

2) กําหนดเอกสารประกอบการเบิกจายคาตอบแทน 

3) กําหนดระยะเวลาในการเบิกจายคาตอบแทนใหชัดเจน 

๔. กําหนดใหหัวหนากลุมงาน หรือหัวหนางาน เปนผูตรวจสอบและ รับผิดชอบการเบิกจายเงินคาตอบแทน 

กอนสงใหฝายการเงินตรวจสอบใหเปนไปตามกฎหมายและดําเนินการ เบิกจาย 

๕. มอบหมายใหหัวหนากลุมภารกิจทุกกลุมตรวจสอบพิจารณาการขออนุมัติ ข้ึนปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีโดย

ดูท่ีความเหมาะสมและภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 

๖. การเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหดําเนินการดังนี้ 

1) จัดทําคําสั่งใหเจาหนาท่ีข้ึนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการโดยไดรับอนุมัติ

กอนวันข้ึนปฏิบัติงาน 

2) ผูปฏิบัติงานแสกนลายนิ้วมือเขา-ออก ปฏิบัติงาน 

3) การเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตองมีคําสั่งขออนุมัติปฏิบัติงาน หรือตาราง

การปฏิบัติงาน และตองมีหลักฐานแสดงการปฏิบัติงาน หลักฐานการรับเงิน และเอกสารอ่ืนๆ (ถา

มี) เชน ใบแลกเวร 

๗. การเบิกจายคาตอบแทนกําลังคนดานสาธารณสุข (เงินเพ่ิมสําหรับตําแหนง ท่ีมีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงาน

ดานการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)) ใหดําเนินการดังนี้ 

1) นําใบประกอบวิชาชีพมาใหฝายการเจาหนาท่ี 

2) ฝายการเจาหนาท่ีกรอกขอมูลขอเบิกเขาระบบ 

3) งานการเงินดําเนินการเบิกจาย 

๘. การเบิกจายเงินคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานใหกับเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงาน ในสาธารณสุข (ฉบับท่ี 1 1) 

(ฉบับท่ี 12) พ.ศ.2559 ใหดําเนินการดังนี้ 

1) เจาหนาท่ีเก็บภาระงานของตนเอง พรอมนําสงงานการเงิน 

2) เจาหนาท่ีการเงินตรวจสอบขอมูล 

3) งานการเงินดําเนินการเบิกจาย 

๙. การเบิกจายคาตอบแทนโดยไมทําเวชปฏิบัติสวนตัว ใหดําเนินการดังนี้ 

1) แพทย ทันตแพทย เภสัชกร เขียนคําขอพรอมทําสัญญา 

2) แพทย ทันตแพทย เภสัชกร ลงนามในใบคําขอรับเงินประจําเดือน 

3) การเงินดําเนินการเบิกจาย 

๑๐. หากพบวามีการกระทําผิดหนวยงานจะดําเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา อยางเครงครัด 

 

 



มาตรการการจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ตามท่ีกฎหมายกําหนด    

1. เจาหนาทีโรงพยาบาลเวียงแกน ตองปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

1. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ  

    พ.ศ.2549 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

2. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบํารุงหนวยบริการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561 

2. แนวทางการดําเนินงาน 

๑. จัดบรรยาย ข้ันตอนการจัดทําโครงการตาง ๆ 

๒. มีการจัดทําผังข้ันตอน ( Flow chart) การปฏิบัติงาน เรื่อง การไปประชุม อบรม เปนวิทยากร ดูงาน

ภายนอกหนวยงาน การขออนุมัติไปราชการภายนอกหนวยงาน และการจัดประชุม อบรม บรรยาย

วิชาการ 

๓. จัดทําตัวอยางในการทําหลักฐานเบิกจาย 

๔. กอนจัดทําโครงการตองสงโครงการใหกลุมงานยุทธศาสตรและแผนโครงการ ตรวจสอบวาโครงการอยูใน

แผนประจําป 

๕. โครงการตองผานการตรวจสอบจากหัวหนาฝายการเงิน เพ่ือทําการตรวจสอบ งบประมาณในการใชจายวา

ถูกตองตามระเบียบ 

 

มาตรการปองกันกรณีการใชรถราชการเพ่ืองานสวนตัว 

 1. เจาหนาทีโรงพยาบาลเวียงแกน ตองปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

2. ระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วาดวยหลักเกณฑการใช การเก็บรักษา การซอมบํารุงรถ 

    สวนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526 

 2. แนวทางการดําเนินงาน 

๑. ประกาศนโยบายการขออนุมัติใชรถสวนกลาง และรถสวนตัวเพ่ือไปราชการ 

๒. ทําบันทึกขออนุมัติไปราชการภายนอกหนวยงาน เชน การไปประชุม/อบรม/ เปนวิทยากร/ดูงานภายนอก

หนวยงาน 

๓. กําหนดแผนงานและควบคุมการใชยานพาหนะ รวมถึงมอบหมายหนาท่ีใหพนักงาน ขับรถแตละคัน 

๔. กําหนดใหผูไปราชการเสนอแบบฟอรมการขออนุมัติไปราชการผานผูบังคับบัญชา ตามลําดับ (แบบขอ

อนุมัติการใชรถ) 

๕. ใหมีการรายงานในสมุดบันทึกการใชรถยนตทุกครั้งท่ีมีการใชรถยนตราชการ 

๖. มีสมุดประจํารถยนต บันทึกระยะทางไป-กลับ บันทึกเลขไมลทุกครั้ง ท่ีมีการเติมน้ํามัน ควบคุมลงนาม

กํากับโดยผูไปราชการท่ีไดรับมอบหมายใหควบคุมรถ 

๗. หามราชการหรือบุคลากรนํารถราชการไปใชในกิจธุระสวนตัว หรือใหบุคคลอ่ืน นําไปใช ท้ังในเวลา

ราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานท่ีปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานท่ีท่ีไมเหมาะสมหรือไม

เก่ียวของกับการปฏิบัติราชการ 

๘. ใหกลุมงานบริหารท่ัวไป กํากับ ดูแล ตรวจสอบ การใชรถ การเบิกจายคาเชื้อเพลิง คาซอมบํารุง โดยมี

กระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดําเนินการตางๆ ใหเปนไปตามระเบียบโดยเครงครัด 



๙. เม่ือเกิดอุบัติเหตุมีความเสียหายกับรถราชการ พนักงานขับรถตองรีบรายงาน ผูบังคับบัญชาตามลําดับ

ทันที และบันทึกเปนหลักฐาน 

๑๐. ขับรถดวยความเร็วไมเกินกวาท่ีกฎหมายกําหนด 

 


