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  บทที่ ๑ 
บทน า 

๑.๑ หลักการและเหตุผล 
ควำมเสี่ยง (Risk) คือ กำรวัดควำมสำมำรถ ที่จะด ำเนินกำรให้วัตถุประสงค์ของ งำนประสบ 

ควำมส ำเร็จ ภำยใต้กำรตัดสินใจ งบประมำณ ก ำหนดเวลำ และข้อจ ำกัดด้ำนเทคนิค  ที่เผชิญอยู่ ควำมเสี่ยง   
จึงอำจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลำ อันเนื่องมำจำกควำมไม่แน่นอน และควำมจ ำกัดของทรัพยำกร กำรจัดกำร     
ควำมเสี่ยง หรือ กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk management) คือ กำรจัดกำรควำมเสี่ยง ทั้งในกระบวนกำร          
ในกำรระบุ วิเครำะห์ (Risk analysis) ประเมิน (Risk assessment) ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมควำมเสี่ยง   
ที่สัมพันธ์ กับ กิจกรรม หน้ำที่และกระบวนกำรท ำงำน เพื่อให้องค์กรลดควำมเสียหำย จำกควำมเสี่ยงมำกที่สุด 
อันเนื่องมำจำกภัยที่องค์กรต้องเผชิญในช่วงเวลำใดเวลำหนึ่ง หรือเรียกว่ำ อุบัติภัย (Accident) 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ ส่วนรวม 
หรือ Conflict of Interests หมำยถึง สถำนกำรณ์หรือกำรกระท ำที่บุคคล ไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง 
ข้ำรำชกำร พนักงำน บริษัท หรือผู้บริกำรมีผลประโยชน์ส่วนตัวมำก จนมีผลต่อกำรตัดสินใจ หรือกำรปฏิบัติ
หน้ำที่        ในต ำแหน่งหน้ำที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่ำวคือ  
กำรที่ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐตัดสินใจ หรือปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือ    
พวกพ้อง มำกกว่ำประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกำรกระท ำดังกล่ำวจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนำและ      
ไมเ่จตนำ ใน รูปแบบที่หลำกหลำย จนกระท่ังกลำยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่ำเป็นควำมผิด ตัวอย่ำงกำร
กระท ำ ดังกล่ำวมีให้พบเห็นได้มำกในสังคม ส่งผลให้บุคคลนั้นขำดกำรตัดสินใจ ที่เที่ยงธรรม เนื่องจำกกำร     
ยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักได้ส่งผลเสียหำยให้เกิดข้ึน กับประเทศชำติก่อให้เกิด กำรกระท ำที่ผิดจริยธรรม 
และ จรรยำบรรณของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ที่ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สำธำรณะ แต่ท ำหน้ำที่กลับตัดสินใจหรือ
ปฏิบัติ หน้ำที่โดยค ำนึงถึง ประโยชน์ส่วนตน หรือพวกพ้องเป็นหลัก 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ ควำมเสี่ยง ที่
เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำร ปฏิบัติงำนเพ่ือลดมูลเหตุ ของโอกำสที่จะท ำให้เกิด 
ควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำน ที่อำจเปิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ ควำมขัดแย้ง ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วน
ตน และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ อันเกี่ยวเนื่อง เชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต กล่ำวคือ ยิ่งมี
สถำนกำรณ์หรือ สภำวะกำรณ์ของกำรขัดกัน ของประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวมมำกเท่ำใด ก็ยิ่งมี
โอกำสก่อให้เกิดหรือน ำไปสู่ กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น   สำมำรถจ ำแนกควำมเสี่ยงออกเป็น ๔ ลักษณะ ดังนี้ 

๑. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมำยถึง ควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำร บรรลุเป้ำหมำย และ
พันธกิจในภำพรวมที่เกิดจำกเปลี่ยนแปลงของ สถำนกำรณ์และ เหตุกำรณ์ ภำยนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ ที่
ก ำหนดไว้ และกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์  ไม่เหมำะสม รวมถึงควำม ไม่สอดคล้องกันระหว่ำง นโยบำย
เป้ำหมำยกลยุทธ์ โครงสร้ำงองค์กร ภำวกำรณ์แข่งขัน ทรัพยำกรและสภำพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ   ต่อ
วัตถุประสงค์หรือ เป้ำหมำยขององค์กร 

๒. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 
หรือผลกำรปฏิบัติงำน โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกระบบ งำนภำยในขององค์กร/
กระบวนกำรเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภำพ
ประสิทธิผลในกำรด ำเนินโครงกำร 

 
 
 
 

๑ 



 
 
๓. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk: F) เป็นควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบริหำร งบประมำณ และ

กำรเงิน เช่น กำรบริหำรกำรเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสม ท ำให้ขำด ประสิทธิภำพ และไม่ทันต่อสถำนกำรณ์
หรือเป็นควำมเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินขององค์กำร เช่นกำรประมำณกำรงบประมำณไม่เพียงพอ และ        
ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนกำร ด ำเนินกำร เป็นต้น เนื่องจำกขำดกำรจัดหำข้อมูล กำรวิเครำะห์ กำรวำงแผน     
กำรควบคุม และกำรจัดท ำรำยงำนเพื่อน ำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณ และกำรเงินดังกล่ำว 

๔. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้อง กับกำร
ปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำงๆ โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยง เนื่องจำก ควำมไม่ชัดเจนควำม ไม่
ทันสมัยหรือควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ รวมถึงกำรท ำนิติกรรมสัญญำ     กำร
ร่ำงสัญญำที่ไม่ครอบคลุมกำรด ำเนินงำนกำรวิเครำะห์ ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น ำเอำ
ควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆมำด ำเนินกำรวิเครำะห์ตำมกรอบมำตรฐำน COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตำมบริบทควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์
ทับซ้อนของส ำนักงำน ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้      
จะช่วยให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขทรำบถึงควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น         
สำมำรถก ำหนดมำตรกำรส ำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในกำรป้องกันกำรทุจริต กำรบริหำรงำนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อย นอกจำกนี้ ยังบรรลุ
เป้ำหมำยตำมนโยบำยส ำคัญเร่งด่วนหรือภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยเป็นพิเศษ (Agenda Based) อีกด้วย 
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือสร้ำง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรรำชกำรให้เกิดควำมคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

๒. เพ่ือแสดงควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล 
๓. เพ่ือตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ไม่ให้เกิดกำรแสวงหำ

ผลประโยชน์ส่วนตัวในต ำแหน่งหน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่ำงที่ดียืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมำย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

๔. เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อม่ันศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแก่ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชำชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 



 
บทที่ ๒ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นกำรวิเครำะห์โอกำสที่ จะเกิดผลกระทบ ของ

ควำมเสี่ยง เพื่อประเมินโอกำส และผลกระทบที่จะเกิดข้ึน และด ำเนินกำร 
วิเครำะห์และจัดล ำดับควำมเสี่ยง โดยก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนที่จะใช้ในกำร ประเมินควำมเสี่ยง 
ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และควำมรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) และระดับควำมเสี่ยง โดยก ำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพ เนื่องจำกข้อมูลเป็นเชิงพรรณนำที่
ไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเลข หรือ จ ำนวนเงินได ้
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

ระดับ โอกาส ค าอธิบาย 
๑ น้อยมำก มีโอกำสเกิดขึ้นน้อยมำก 
๒ น้อย มีโอกำสเกิดขึ้นน้อย 
๓ ปำนกลำง มีโอกำสเกิดขึ้นปำนกลำง 
๔ มำก มีโอกำสเกิดขึ้นมำก 
๕ มำกที่สุด มีโอกำสเกิดขึ้นมำกท่ีสุด 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อบุคลากร 
ระดับ ความรุนแรง ค าอธิบาย 

๑ น้อยมำก สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำน 
๒ น้อย ไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนบ่อยครั้ง 
๓ ปำนกลำง บรรยำกำศกำรปฏิบัติงำนไม่เหมำะสม 
๔ สูง ลงโทษทำงวินัยไม่ร้ำยแรง 
๕ สูงมำก ลงโทษทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง 

ระดับควำมเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงควำมส ำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดย พิจำรณำจำก
ผลคูณของระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) กับระดับควำมรุนแรง ของผลกระทบ (Impact) ของ
ควำมเสี่ยงแต่ละสำเหตุ (โอกำส x ผลกระทบ) ก ำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้ 
ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน เขตสี มาตรการควบคุม 
ระดับควำมเสี่ยงต่ ำ ๑ – ๓ คะแนน เขียว ยอมรับควำมเสี่ยง 
ระดับควำมเสี่ยงปำนกลำง ๔ – ๙ คะแนน เหลือง ยอมรับควำมเสี่ยง แต่ควรมีมำตรกำรควบคุม 
ระดับควำมเสี่ยงสูง 
 

๑๐ – ๑๖ 
คะแนน 

ส้ม ต้องมีมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง  
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ระดับควำมเสี่ยงสูงมำก 
 

๑๗ – ๒๕ 
คะแนน 
 

แดง 
 

ต้องมีมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง หรือหลีกเลี่ยง
ควำมเสี่ยง โดยกำร หยุด ยกเลิกเปลี่ยนแปลง
กิจกรรม 

 
 
 

๓ 



 
ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 
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๕ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 
๔ ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 
๓ ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 
๒ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 
๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

๒.๒ กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
โรงพยำบำลหนองวัวซอ ได้ศึกษำถึงปัญหำ และแนวโน้ม โอกำสในกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ที่พบว่ำมี
ควำมควำมเสี่ยงในกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้            

๑. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดหำพัสดุ       ๒. กำรใช้รถยนต์ของทำงรำชกำร  
๒.๓ ตำรำงกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment Plan for Conflict of 
Interest) 

ประเด็น
ความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ 

การประเมินความเสี่ยง ด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

(๑) จัดซื้อ
จัดจ้ำง และ 
กำรจัดหำ
พัสด ุ

กำรจัดซื้อจดัจ้ำง ไมเ่ป็นไปตำมระเบียบที่
เกี่ยวข้อง หรือมีกำรจดัหำพัสดุที่ไม่เป็นไป
ตำมข้อก ำหนดมำทดแทน 

เพื่อให้กำรจัดซื้อจดัจ้ำง และ
กำรจัดหำพสัดุ ให้เป็นไปตำม
ประกำศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
วิธีปฏิบัติ และด ำเนินกำรตำม
เกณฑ์กำรประเมินคณุธรรม
และควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment 
: ITA) 

๔ ๔ ๑๖ ๑ 

(๒) กำรใช้
รถรำชกำร 

๑. ใช้รถรำชกำรไม่ถูกต้องตำมระเบียบ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยรถรำชกำร 
พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแกไ้ขเพิ่มเตมิ 
๒. ผู้ใช้รถรำชกำรละเลยกำร ปฏบิัติตำม
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยรถ
รำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแกไ้ข
เพิ่มเตมิ 
๓. ใช้ เก็บรักษำ ซ่อมบ ำรุงรถส่วนกลำง
และรถรับรอง ไมเ่ป็นไปตำมระเบยีบ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขว่ำ 
ด้วยหลักเกณฑ์กำรใช้ กำรเก็บ รักษำ  
กำรซ่อมบ ำรุง รถส่วนกลำงและรถรับรอง 
พ.ศ. ๒๕๒๖ 

เพื่อให้กำรใช้รถรำชกำร 
เป็นไปตำมระเบียบที่เกีย่วข้อง
และป้องกันกำร 
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

๔ ๓ ๑๒ ๒ 

๔ 



 
 
 
๒.๔ กำรจัดท ำแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) 
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๕      
๔    (๑)  
๓          (๒)  
๒      
๑      

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) 

จำกกำรจัดท ำแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและ จัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน สำมำรถสรุปวิเครำะห์ควำมเสี่ยง  และจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 

(๑) จัดซื้อจัดจ้ำง และ กำรจัดหำพัสดุ ล ำดับ ๑ (ระดับควำมเสี่ยงสูง = ๑๖ คะแนน) 
(๒) กำรใช้รถยนต์ของทำงรำชกำร ล ำดับ ๒ (ระดับควำมเสี่ยงสูง = ๑๒ คะแนน) 
 ๒.๕ สรุปภำพรวมของผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน จำกผลกำรวิเครำะห์ ควำมเสี่ยง
ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ ทับซ้อน ของโรงพยำบำล
หนองวัวซอ โดยจัดล ำดับควำมส ำคัญดังนี้ 

ล ำดับที่ ๑ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรจัดหำวัสดุ อยู่ในระดับควำมเสี่ยงสูง  
(ระดับควำมเสี่ยงสูง = ๑๖ คะแนน) มีควำมส ำคัญที่ควรต้องรีบแก้ไข โดยศึกษำปัญหำที่เกี่ยวข้องพบว่ำ 
บุคลำกรหรือผู้ปฏิบัติ ไม่ทรำบหรือยังขำดกำรศึกษำระเบียบ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องแบบสม่ ำเสมอ       
รวมถึงขำดกำรพัฒนำทักษะที่เก่ียวข้องในกำรปฏิบัติงำน  หรือในสำยอำชีพ 

ล ำดับที่ ๒ กำรใช้รถยนต์ของทำงรำชกำร   อยู่ในระดับควำมเสี่ยงสูง  
(ระดับควำมเสี่ยงสูง = ๑๒ คะแนน) มีควำมส ำคัญที่ควรต้องรีบแก้ไข เพ่ือให้กำรใช้รถรำชกำรเป็นไปตำม
ระเบียบที่เก่ียวข้องและป้องกันกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 



 
 

บทที่ ๓ 
ผลการจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

๓.๑ ประโยชน์ของกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑. บุคลำกรเกิดควำมตระหนักถึงควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นในระบบงำนหรือ กำรปฏิบัติงำน โดย ไม่

ตั้งใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระบบงำนหรือกำรปฏิบัติงำน ให้ถูกต้องยิ่งขึ้น 
๒. หน่วยงำนที่พบปัญหำควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน ได้มีกำรปรับปรุงแก้ไข หรือมีกำร

ก ำหนดมำตรกำร หรือแนวทำงกำรปฏิบัติ ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นในหน่วยงำน 
๓. เป็นฐำนข้อมูลและองค์ควำมรู้ส ำหรับกำรบริหำร และกำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดปัญหำ กำรทุจริต

คอร์รัปชั่น และเพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน มีประสิทธิภำพ และมุ่งสู่องค์กร
ปลอดจำกกำรทุจริต 
๓.๒ ปัญหำและอุปสรรคของกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. กำรวิเครำะห์ปัญหำยังไม่คลอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหน่วยงำน ท ำให้ บำงกิจกรรม ยังมี
ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ภำยใต้กิจกรรม 

๒. กำรพบปัญหำควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน ยังใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนิน  กำรปรับปรุง
แก้ไขท่ีล่ำช้ำ ท ำให้ในช่วงระยะเวลำดังกล่ำว ยังคงมีกำรปฏิบัติงำนตำมแบบวิธีเดิม 

๓. หน่วยงำนไม่ให้ควำมส ำคัญ หรือยังมองไม่เห็นปัญหำที่เกิดขึ้นที่จะส่งผลต่อบุคลำกร หรือองค์กร 
จึงเกิดกำรเพิกเฉย หรือไม่ปฏิบัติตำมแนวทำงที่ถูกต้อง 
๓.๓ แนวทำงปรับปรุงแก้ไขควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. เร่งด ำเนินกำรจัดอบรมหรือสัมมนำ เพ่ือให้บุคลำกรทรำบและ ตระหนักถึง หลักเกณฑ์กำรจัดซื้อ   
จัดจ้ำงให้ถูกต้องตำมระเบียบ กำรศึกษำกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง หรือบทลงโทษหำกพบผู้กระท ำกำรฝ่ำฝืน        
เพ่ือป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน หรือกำรหำช่องทำงเพ่ือกระท ำกำรทุจริต 

๒. น ำประเด็นควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ที่มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงมำ ปรับปรุงแก้ไข
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของโรงพยำบำลหนองวัวซอ โดยเพ่ิมเติมข้อมูล
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุ และวิธีกำร เบิกจ่ำยค่ำตอบแทน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ    ของคู่มือ และ
ครอบคลุมเนื้อหำท่ีเกี่ยวข้องมำกขึ้น 

๓. ก ำหนดให้มีมำตรกำรหลักเกณฑ์ หรือแนวทำงปฏิบัติ ที่ เกี่ยวข้องชัดเจนเพ่ิมมำกขึ้น                 
ในรำยละเอียดกำรปฏิบัติงำนในด้ำนต่ำงๆ รวมถึงบรรจุให้เป็นหัวข้อในกำรก ำหนด มำตรฐำนควำมโปร่งใส     
ในกำรด ำเนินงำน ของโรงพยำบำลหนองวัวซอ เพ่ือเพ่ิมศักยภำพขององค์กร ในด้ำนควำมโปร่งใส และปลอด
จำกกำรทุจริต 
 
รายช่ือคณะท างานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
๑.นำยปกรณ์  จำรักษ ์      ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลหนองวัวซอ    ประธำนคณะท ำงำน 
๒.นำยธีระวัต  เคนถำวร     เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขอำวุโส         คณะท ำงำน  
๓.นำงมะลิดำ  บุตตะโยธี     เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี          คณะท ำงำน 
๔.นำยกรุง  เย็นวัฒนำ      นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร         เลขำนุกำรคณะท ำงำน 

๖ 



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนวยงาน :   โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
วัน/เดือน/ป :  ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
 
หัวข้อ: แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment :EBIT) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
     แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT)   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  EBIT ๒ หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการด าเนินการ เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 

- ขออนุญาตเผยแพร่วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน  
  

Linkภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
............................................................................................................................................................ ........... 
 
                           ผู้รับผดิชอบการให้ข้อมูล                                      ผู้อนุมัติรับรอง 
                               ธีระวัต  เคนถาวร                                          ปกรณ์  จารักษ์ 
                           (นายธีระวัต  เคนถาวร)                                    (นายปกรณ์  จารักษ์) 
              ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
                         วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒                                 วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

                                                ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
                                                           คมสันต์  จันทะโพธิ์ 
                                                       (นายคมสันต์  จันทะโพธิ์)                                  
                                                ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์           
                                                       วันที ่๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 
 


