
             บันทึกข้อความ 

 
 

 

ส่วนราชการ  โรงพยาบาลขุนตาล  จังหวัดเชียงราย  
 

ท่ี  ชร.๐๐๓๒.๓๐๑/    ๒๙                           วันท่ี  ๖  มีนาคม  ๒๕๖๓ 

 

เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนตาล 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ตามที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป  โรงพยาบาลขุนตาล ได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานต่างๆ ด าเนินงานตาม

แนวทางคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  พบว่าทุกหน่วยงานได้มีการน าคู่มือการปฏิบัติงาน

เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ลงสู่การปฏิบัติได้อย่างสม ่าเสมอ ยังไม่พบปัญหาอุปสรรคจากการใช้คู่มือ       

จึงยังไม่มีการปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงาน แนวทาง หรือระเบียบ ประกาศ ฯลฯ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ

ซ้อนในหน่วยงาน 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

       

                                                                    
                                                                      ( นางสาวอุษมา  ทะทา)                                                                                         

                                                                            นักวิชาการพัสดุ   

      

                  ทราบ 

                                                                                                                

                                                                          
                                                          (นายคงศักดิ์  ชัยชนะ) 
                                                    นายแพทย์ช านาญการ   
          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนตาล 
 



 
 
 
 



                  

รายงานการด าเนินการตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลขนุตาล 

ประเด็นผลประโยชน์
ทับซ้อน 

มีการทับซ้อนอยา่งไร โอกาสเกิด
การทุจริต 

(1-5) 

ระดับของ
ผลกระทบ 

(1-5) 

ล าดับความส าคญัของความเสี่ยง มาตรการป้องกันความเสี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

การจัดซื้อจัดจ้าง หัวหน้า/จนท.พสัดุ เลือกซื้อร้านที่
ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ หรือร้านที่
ตนเองคุยได้ง่าย 

๔ ๓ ๑๒ 
(ความเสี่ยงระดบัปานกลาง ) 

1.พระราชบัญญัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง
และการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 
2.แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2559 
3.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือนพ.ศ.255 
4.จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุพ.ศ.2543 

การช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม 

เจ้าหน้าทีจ่ะพจิารณาให้ความ
ช่วยเหลือบุคคลทีเ่ป็นญาติ หรือใกล้ชิด 
สนิทสนมก่อน 

๕ ๓ ๑๕ 
(ความเสี่ยงระดบัปานกลาง ) 

1.ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 
และการราชการ พ.ศ.2550 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 

การจัดโครงการ/ มีการเลือกพื้นที่ในการัดโครงการ/ ๓ ๒ ๖ 1.พระราชบัญญัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง



กิจกรรม 
 
 
 

กิจกรรมทีเ่จ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการ
ส่วนตัว 

(ความเสี่ยงระดบัต ่า ) และการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 
2.แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2559 

การพิจารณาคัดเลือก
เพื่อรบัรางวัลต่าง ๆ 

มีการเลือกบุคคลที่มีความสมัพันธ์หรือ
ได้รับผลประโยชนจ์ากบุคคลที่เลือก 

๒ ๓ ๖ 
(ความเสี่ยงระดบัต ่า ) 

1.ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 
และการราชการ พ.ศ.2550 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 

การบริหารงานบุคคล มีการรับบุคคลทีเ่ป็นเครือญาติหรอื
บุคคลที่ตนเองได้รบัประโยชน์เข้า
ท างาน 

๔ ๕ ๒๐ 
(ความเสี่ยงระดบัสงู ) 

๑.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือนพ.ศ.255 

การรบัของขวัญ เจ้าหน้าที่ใช้หน้าทีร่ับผิดชอบช่วยเหลอื
ผู้รบับริการให้มีการด าเนินการนั้นๆ ได้
สะดวก 

๕ ๒ ๑๐ 
(ความเสี่ยงระดบัปานกลาง ) 

1.ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 

การน าทรัพย์สินของ
ราชการมาใช้ในเรื่อง
ส่วนตัว 

เช่น การใช้อุปกรณ์ส านักงานต่างๆ รถ 
ไฟฟ้า ฯลฯ 

๕ ๕ ๒๕ 
(ความเสี่ยงระดบัสงู ) 

1.ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 

การปฏิบัตหิน้าที่โดยมิ
ชอบของเจ้าหน้าที ่

เจ้าหน้าที่ไม่ได้น าเงินทีลู่กหนีก้องทุน
ต่าง ๆ ฝากมาช าระให้กับการเงิน แต่
กลับน าไปใช้ส่วนตัว 

๑ ๕ ๕ 
(ความเสี่ยงระดบัต ่า ) 

๑.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือนพ.ศ.255 

การลงช่ือ เข้า-ออก การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง ๕ ๕ ๒๕ ๑.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพล



เวลาราชการปฏิบัติ
หน้าที ่

(ความเสี่ยงระดบัสงู ) เรือนพ.ศ.255 
 

 
 
 
 
 

ประเด็นผลประโยชน์
ทับซ้อน 

 
 
 
 
 

มีการทับซ้อนอยา่งไร 

 
 
 
 
 

โอกาสเกิด
การทุจริต 

(1-5) 

 
 
 
 
 

ระดับของ
ผลกระทบ 

(1-5) 

 
 
 
 
 

ล าดับความส าคญัของความเสี่ยง 

 
 
 
 
 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

การลงพื้นที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจรงิ 
-การใช้รถ ใช้คน 

การใช้จัดสรรทรพัยากรน าไปใช้มาก
เกินความจ าเป็น ในแต่ละภารกจิ เช่น  
การใช้น ามันเกินความเป็นจริง หรือ
จ านวนคนที่มากเกินความจ าเป็น 

๕ ๕ ๒๕ 
(ความเสี่ยงระดบัสงู ) 

1.ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 
และการราชการ พ.ศ.2550 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 

การจัดประชุม ดูงาน 
สัมมนาต่างๆ 

ผู้รบัผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับเจ้าของกิจการ หรือ ผู้มสี่วน
เกี่ยวข้องกบัสถานที ่

๒ ๕ ๑๐ 
(ความเสี่ยงระดบัปานกลาง ) 

1.ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 
และการราชการ พ.ศ.2550 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 

การออกใบอนุญาต
หรือการรับรองสิทธ์ิ 

หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มญีาติหรือ
คนรู้จักทีม่ายื่นขอใบรับรอง หรือ
ใบอนุญาตนั้นๆ 

๒ ๕ ๑๐ 
(ความเสี่ยงระดบัปานกลาง ) 

๑.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือนพ.ศ.255 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


