
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัตงิานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน                 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของโรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 จากแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในทางราชการของโรงพยาบาลปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ที่ได้ให้ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

                    ผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง ผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับผลประโยชน์ส่วนรวม ขัดกัน 
                   ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สถานการณ์ 
หรือการกระท าที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร มีผลประโยชน์ส่วนตัวมาก
จนมีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์
ของส่วนรวม  

 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา โรงพยาบาลปาย ไม่พบปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแต่มี
มาตรการแนวทางในการป้องกันปัญหา เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 
                  ๑ การใช้รถราชการในกิจการส่วนตัว จัดท าระเบียบใช้รถเพ่ือสวัสดิการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนจากการใช้รถไม่ตรงวัตถุประสงค์และผิดระเบียบ  

เนื่องจากเจ้าหน้าที่เข้าใจว่าการน ารถราชการไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้  
แต่ในความเป็นจริงการน ารถราชการไปใช้ต้องท าตามระเบียบการขอใช้รถของทางราชการ  หลักการคือ  ไปเพื่อ
ประโยชน์แก่ทางราชการเท่านั้น  
                 ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีการวางระบบและติดตาม 
ประเมินผล ทุกไตรมาส หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน คณะกรรมการจะน าปัญหาหรือความเสี่ยงที่
ตรวจพบ หรือมีข้อทักท้วงมาก าหนดเป็นปัญหาขององค์กรเพ่ือน าไปสู่การแก้ไข และแนวทางในการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะน ามาวิเคราะห์ในการควบคุมภายในของหน่วยงาน แต่จากการประเมินใน
รอบท่ีผ่านมาไม่พบปัญหาในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หน่วยงานจึงไม่มีแผนการปรับปรุงในกรณีดังกล่าว  

๓. ก ากับ ตรวจสอบ การจัดหาพัสดุ นอกจากการตรวจสอบระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ก าชับให้ผู้เกี่ยวข้อง
ในการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ ระมัดระวังไม่ให้มีการแสวงหาประโยชน์ การรับผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในต าแหน่ง
และหน้าที่ที่เก่ียวข้อง หากมีกรณีดังกล่าว ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะด าเนินการสืบสวน หากมีมูล
จะด าเนินการทางวินัยกับผู้ที่ เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด  ตลอดจนมีแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน ความขัดแย้งระหว่างบทบาทโดยหากผู้มีหน้าที่หรือด ารงต าแหน่งที่หมิ่นเหม่ต่อการเกิด
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ที่อาจจูงใจ ชักน าสู่การกระท าผิด ต้องถอนตัวจากการเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
งดแสดงความคิดเห็น ละเว้นการให้ค าปรึกษา และงดออกเสียง 
   โรงพยาบาลปายได้ให้คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลซึ่งประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน 
หัวหน้างานทุกงาน ท ำกำรวิเครำะห์ผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดท ำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ถือว่ำเป็น
ภำรกิจตำมบทบำทหน้ำที่ที่ต้องด ำเนินกำร โดยตำมประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง มำตรกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และแก้ไขกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ก ำหนดเรื่องส ำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในกำรป้องกันกำรทุจริต กำร



บริหำรงำนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำส ำคัญและ
พบบ่อย ๔ มำตรกำรส ำคัญดังต่อไปนี้ 

๑. มำตรกำรกำรใช้รถรำชกำร 
๒. มำตรกำรกำรเบิกค่ำตอบแทน  
๓. มำตรกำรกำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุม และสัมมนำ 
๔. มำตรกำรกำรจัดหำพัสดุ 
โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงน ามาตรการทั้ง ๔ เรื่องมาก าหนดเป็นความเสี่ยงที่ต้อง

จัดท าคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต กำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่
โรงพยาบาลปาย ประจ าปี ๒๕๖๑ หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงานในกรณีต่างๆ คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลจะน าปัญหาหรือความเสี่ยงที่ตรวจพบ มาก าหนดเป็นปัญหาขององค์กรเพ่ือน าไปสู่การแก้ไข โดยการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและอาจจะเกิดการทุจริตที่จ าเป็นต้อง
ด าเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 

 
 

ที ่ ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

แนวทางการจัดการ การบริหารจัดการ 

๑ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขาด
ความรู้ความเข้าใจ ไม่ทราบ
ว่ามีกฎ ระเบียบ กฎหมาย
ห้ามไว้กรณีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

๑. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้ 
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ด้ า น ก ฎ  ร ะ เ บี ย บ 
กฎหมาย เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  
๒.จัดท าคู่มือ แนวทางการปฏิบัติงาน 
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ที่
สามารถเข้าใจได้ง่าย และมีช่องทาง
เข้าถึงที่หลากหลาย 

๑. จัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
๒. เผยแพร่ประชาสั ม พันธ์  ให้
ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  

๒ การรับเงินหรือของขวัญมูลค่า
มากกว่า ๓,๐๐๐ บาท 

ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดรายงาน
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์/เวียนแจ้ง 
ใ ห้ เ จ้ า หน้ า ที่ ใ น อ งค์ ก รทร า บ
เกี่ยวกับการรับเงินหรือของขวัญ 

๓ การน ารถราชการไปใช้ ใน
กิจการส่วนตัว 

ก าหนดมาตรการการใช้รถราชการ ส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดสังกัด
บริ หารจั ดการความ เสี่ ย ง เ พ่ือ
ป้ อ ง กั นปั ญห าก า ร ใ ช้ ร ถ ยน ต์
ราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

๓ การขาดจิตส านึกในการร่วม
เสริมสร้างสังคมคุณธรรม 

ส่งเสริมให้มีการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

๑. จัดตั้งชมรมจริยธรรม 
๒. สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน ในประชุม/
อบรม แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

๒. 
   
 


