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ค าน า 
                       ในปีงบประมาณ 2565 กระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินการ การประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ( 
MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA ) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ภายใต้แนวคิด 
เปิดเผยข้อมูลสู่ความโปร่งใส ( Open Data to Transparency ) แผนงานท่ี ๑๑ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาล
และองค์กรคุณภาพ โครงการท่ี ๓๓ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ตามพันธะสัญญา/ภายใต้การ
ขับเคล่ือนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๕ ประเด็นท่ี ๘ ธรรมาภิบาล โปร่งใส บริหารด้วยหลักธรรมาภิ
บาล โปร่งใส เป็นธรรม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นตัวช้ีวัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

                         โรงพยาบาลนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องได้รับการประเมิน ได้
จัดท าหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อตอบการการประเมินประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งในเล่มนี้เป็นรายงานวิเคราะห์
ความเส่ียง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ภายใต้แนวคิด เปิดเผยข้อมูลสู่ความโปร่งใส ( Open Data to Transparency )  

                        โรงพยาบาลนามน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานและผู้สนใจ 
ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

 

 

 

คณะท างาน ITA 

พฤศจิกายน 2565 

 

 

 

 

 

 

 



สารบญั 

 

       เร่ือง                 หน้า 

             1. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕     1  

             2. สรุปผลการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน              2 

                 โรงพยาบาลนามน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  

             3. แบบรายงานการประเมินความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน             3-6 

                 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจ าปีประมาณ พ.ศ.2565 
นายจารึก ประค า โรงพยาบาลนามน 
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ดังนี้ 
“ ข้าพเจ้าขอปราศและเจตนารมณ์ว่าจะจงรักภักดี ต่อพระมหากษัตริยาราชเจ้าทุกองค์ในพระบรมราช
จักรีวงศ์ จะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักส าคัญมั่นคง ด ารงตนอยู่
ด้วยความมีเกียรติ และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง ไม่กระทาการโกงแผ่นดิน ไม่
ทนต่อการทุจริต และไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีหาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน และจะปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างเต็มก าลังความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน ๖ ประการ อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มี
ความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทาในส่ิงท่ีถูกต้อง รวมถึงการ
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข และขอถวายสัจวาจาว่า จะ
ประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม จะด าเนินชีวิต ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ สืบสานพระราชปณิธาน ยืนเคียงข้างสุจริตชน 
เพื่อความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป ” 
 
2. สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลนามน ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 
โรงพยาบาลนามน ก าหนดความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
2. การใช้อ านาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ 
3. การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
4. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) ของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้ว จึงน าผลท่ีได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความ
เส่ียง และผลกระทบของความเส่ียงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความ
เส่ียงในระดับใดในตารางความเส่ียง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเส่ียงใดเป็นความเส่ียงสูงสุดท่ีจะต้อง
บริหารจัดการก่อน 

 
ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ

 
ระดับความ

เสี่ยง 
     ล าดับ 
 ความเสี่ยง 

1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 5 5 25 (1) 
2 การใช้อ านาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ 3 5 15 (2) 
3 การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 3 4 12 (3) 
4 การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 2 4 8 (4) 
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จากแผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) ท่ีได้จากการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดล าดับความส าคัญของความ

เส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดล าดับความส าคัญของความเส่ียงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้ 

 

ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดล าดับความส าคัญของความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ล าดับ 1 (สูงมาก = 25คะแนน) 
การใช้อ านาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ ล าดับ 2 (สูงมาก = 15คะแนน) 
การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ ล าดับ 3 (สูง = 12คะแนน) 
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ล าดับ 4 (ปานกลาง = 8คะแนน) 

จากตารางวิเคราะห์ความเส่ียงสามารถจ าแนกระดับความเส่ียงออกเป็น 3 ระดับคือสูงมากสูงและปาน
กลางโดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลนามน ประจ าปีงบประมาณ 2565 มีดังนี ้
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
เส่ียงสูงมาก 
(Extreme) 

จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเส่ียงมี
มาตรการลด และประเมินซ้ า หรือถ่าย
โอนความเส่ียง 

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 
- การใช้อ านาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ 

เส่ียงสูง (High) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเส่ียงและมี
มาตรการลดความเส่ียง เพื่อให้อยู่ในระดับ
ท่ียอมรับได้ 

- การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

        ปานกลาง 
        (Medium) 

ยอมรับความเส่ียงแต่มีมาตรการควบคุม
ความเส่ียง 

- การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

(Low) - - 
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แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
โรงพยาบาลนามน 

แผนป้องกัน การทุจริต และเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

การรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่
ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาใน
เทศกาลปีใหม่ 
 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
  1. ต้องละเว้าจากการแสวงหาประโยชน์มิชอบไม่รับหรือถาม
น าถึงการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จาก
บุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหือประโยชน์อันควร ได้ตาม
กฎหมายหรือข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย 
ยกเว้นกรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อืน่ใดโดยธรรมจรรยา
ตาม หลักเกณฑ์และจ านวนท่ีกฎหมายก าหนด 
  ๒. การให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชา หรือ 
บุคคลใน ครอบครัวของผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากกรณีปกติ 
ประเพณีนิยมท่ีมีการให้ของขวัญแก่กัน กรณีจ าเป็นต้อง รับหรือ 
ต้องให้ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หรือ ตาม 
ปกติประเพณีนิยมเพื่อรักษาไมตรีมิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดี 
ระหว่างบุคคล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ  
ท่ี เกี่ยวข้องโดยของขวัญหรือ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีรับ 
หรือให้แก่กันนั้น ต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละ 
โอกาสไม่เกิน 3,000 บาท 
   ๓. การต้อนรับข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา 
ใหต้้อนรับโดยสมควร หากมีความจ าเป็นต้องจัดเล้ียงรับรอง ให้
จัดแบบเรียบง่ายและประหยัดรวมถึงการจัดหาท่ีพักให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ และไม่จ าเป็นต้องมีของขวัญหรือของท่ีระลึก 
   ๔. มีความเป็นกลางทางการเมืองโดยจะต้องไม่ให้การ
สนับสนุน หรือการกระท าอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม 
   ๕. การให้หรือรับของขวัญ หรือ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ท่ีอาจน ามาซึ่งความเส่ียงต่อ คอรัปช่ัน หรืออาจก่อให้เกิดข้อ
ผูกมัดหรือสร้างภาระให้เกิดความรู้สีกว่าต้องมีการตอบแทน 
   ๖. การให้หรือรับบริจาคทรัพย์สินหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไป 
อย่างโปร่งใสและถูกต้อง ตามกฎหมายโดยต้องมั่นใจว่าเงิน
บริจาคหรือส่ิงของสนับสนุนไม่ได้ถูกน าไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างใน
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การติดสินบน 
 

การรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง 
   ๑. ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองานท่ีมีความ 
เกี่ยวข้องกับบุคลากร ภายในหน่วยงานท้ังประโยชน์ส่วนตนและ 
ประโยชน์สาธารณะ ท่ีมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 
   ๒. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานใช้อ านาจในต าแหน่ง หรือ
หน้าท่ีด าเนินงาน หรือโครงการท่ีเอื้อผลประโยชน์กับ ตนเองท้ังท่ี 
เกี่ยวกับเงินและไม่ เกี่ยวกับเงิน 

การรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และ 
ทรัพย์สินบริจาค 

มาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง 
   ๑. การรับเงินบริจาคหรือ ทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคให้เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ ท้ังต้องพิจารณาถึง ผลได้ผลเสีย และผลประโยชน์ท่ี 
หน่วยงานจะได้รับ 
   ๒. ต้องเป็นการบริจาคด้วยความสมัครใจและไม่เป็นไปเพื่อ 
แลกเปล่ียนผลประโยชน์หรือมีเงื่อนผูกพันท่ีจะให้ประโยชน์แก่ 
ผู้ใดโดยเฉพาะ 
   ๓. กรณีท่ีมีผู้บริจาคอาคาร งานก่อสร้าง ท่ีดิน หรืออาคารงาน 
ก่อสร้างพร้อมท่ีดิน หน่วยงาน ต้องตรวจสอบกรรมสิทธิ์หรือ 
สิทธิครอบครองภาระติดพันท้ังต้องประเมนิมูลค่าของอาคาร งาน 
ก่อสร้าง ท่ีดิน จากราคาประเมินงานของกรมท่ีดิน หรือราคา
กลางของทางราชการ 

การใช้รถยนต์ราชการ มาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง 
   ๑) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
   ๒) ระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุงรถส่วนกลางและ
รถรับรอง พ.ศ.๒๕๒๖ 
   ๓) แบบขออนุมัติใช้รถส่วนกลาง และรถส่วนตัวเพื่อไปราชการ 
   ๔) คู่มือการใช้รถของทางราชการ 
   ๕) แผนควบคุมการใช้รถของทางราชการ 
   ๖) จัดท าขั้นตอน (Flow chart) การปฏิบัติ 
   ๗) มี/จัดท าคู่มือการใช้รถของทางราชการ 
   ๘) จัดท าหนังสือเวียนภายใน แจ้งทุกหน่วยงาน/หน่วยบริการ  
รับทราบและถือปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และท่ีแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) 
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พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๓๘ 
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๑ และ(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๔๕ 
   ๙) ท าบันทึกขออนุมัติไปราชการภายนอกหน่วยงาน/หน่วย
บริการ เสนอผู้บังคับบัญชา ตามล าดับ เช่น การไปประชุม/
อบรม/เป็นวิทยากร/ดูงาน เป็นต้น 
   ๑๐) จัดท าแผนในการดูแล ซ่อมบ ารุงรถราชการทุกๆปี หรือ
ครบตามระยะ 
   ๑๑) ผู้ขอจะต้องแสดงหลักฐานการไปราชการต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
   ๑๒) จัดท าทะเบียน สมุดบันทึกคุมการใช้รถของทางราชการ 
   ๑๓) ห้ามข้าราชการหรือบุคลากรน ารถราชการไปใช้ในธุระ
ส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่น น าไปใช้ ท้ังในเวลาราชการและนอก
เวลาราชการหรือนอกสถานท่ีปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานท่ีท่ีไม่
เหมาะสมหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
   ๑๔) ให้ผู้บังคับบัญชา ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การ 
เบิกจ่ายค่าเช้ือเพลิง ค่าซ่อมบ ารุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ  
รับรอง และด าเนินการต่างๆให้เป็นไป ตามระเบียบโดยเคร่งครัด 
   ๑๕) ให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ 
ข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และบุคลากรในสังกัด  
โดยจัดโครงการประชุม/อบรม 
   ๑๖) ก าหนดให้รถราชการทุกคันต้องมีตราสัญลักษณ์ หรือ 
เครื่องหมายประจ าส่วนราชการติดประจ ารถราชการทุกคัน 
   ๑๗) ขับรถด้วยความเร็วไม่เกินกว่ากฎหมายก าหนด 
๑๘) เมื่อเกิดอุบัติเหตุมีความเสียหายกับรถราชการ ต้องรีบ
รายงานผู้บังคับบัญชา ตามล าดับทันที และบันทึกเป็นหลักฐาน 

การจัดท าโครงการฝกกอบรม ศึกษาดูงาน  
ประชุม และสัมมนาตามกฎหมายก าหนด 

มาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง 
   ๑) ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝกกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 
พ.ศ.๒๕๔๙ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
   ๒) จัดท าขั้นตอน (Flow chart) การปฏิบัติ 
   ๓) จัดท าขั้นตอน (Flow chart) การปฏิบัติงาน เรื่องการไป
ประชุม อบรม ศึกษาดูงาน สัมมนาจัดท าตัวอย่างในการท า
หลักฐานเบิกจ่าย 
   ๔) จัดท าคู่มือรวมระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงิน
บ ารุงหน่วยบริการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
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   ๕) ก ากับ ตรวจสอบการด าเนินงานตามโครงการฝกกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 

การจัดหาพัสดุตามท่ีกฎหมายก าหนด มาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง 
   ๑) มีค าส่ังมอบหมายปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
   ๒) มีแผนจัดหาพัสดุโดยใช้ราคากลาง 
   ๓) จัดประชุม/อบรมเจ้าหน้าท่ีด าเนินการตาม flow chart 
ของกรมบัญชีกลาง 
   ๔) ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
   ๕) มีการติดตามประเมินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เป็นไปตาม 
แผนการจัดหาพัสดุ 
   ๖) มีการรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส 
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