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    ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง มาตรการและแนวทางป้องกัน 

1. การจัดหาพัสด ุ การจัดหาพสัดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่ 
เกี่ยวข้องมีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างและ 
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่ง
หน้าท่ี 

1. ให้การจัดหาพสัดุภาครัฐ เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติ คณะรัฐมนตรทีี่
เกี่ยวข้อง 
2. จัดประชุมช้ีแจงและก าชับเจ้าหน้าที่พัสดุ 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน  และผู้ซึ่งมักจะ
ได้รับการแตง่ตั้งเป็นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดซือ้จัดจ้าง รบัทราบและด าเนินการ
ตามระเบียบฯ อย่างเครง่ครัด 
3. มกีารวางมาตรการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าป ี
4. มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็น 
เหตุการณ์  และการด าเนินการทางวินัย 

2. การใช้รถยนต์ราชการ 1. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตาม 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า 
ด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม 
2. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
รถราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเตมิ 
3. ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบ ารุงรถส่วนกลาง 
ไม่เป็นไปตามระเบียบส านักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
หลักเกณฑก์ารใช้ การเก็บรักษา การ
ซ่อมบ ารุง รถส่วนกลางและรถรบัรอง  
พ.ศ. 2526 

ปฏิบัติตามข้ันตอนการขออนุญาตใช้รถราชการ 
1.ผู้ใช้บันทึกการขอใช้รถยนต์ราชการในระบบ
จองรถออนไลนw์ww.huasaihospital.org 
/carsystem 
2.  หัวหน้างานยานพาหนะตรวจสอบ จัดรถ
ตามหลกัเกณฑ์  
3. เสนอหัวหน้ากลุ่มงานการจัดการและ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล อนมุัติตามล าดับ 
4. พนักงานขับรถยนตป์ฏิบัติงานตามใบขอใช้
รถยนต์ราชการโดยยึดหลัก ดังนี้  
4.1 ตรวจเช็ครถยนต์ให้เกิดความ พร้อมใช้งาน  
ทุกวันตามแบบฟอร์มที่ ก าหนด 
4.2 ศึกษาเส้นทางกอ่นการเดินทาง 
4.3 ปฏิบัติ ตามกฎจราจรอย่าง เคร่งครัด 
4.4 ไม่ออกนอกเส้นทางที่ขออนุมัติ และมีการ
ควบคุมความเร็วตามที่ กฎหมายก าหนด  ซึ่ง
โรงพยาบาลได้ ติดตามตรวจสอบโดยใช้ระบบ 
GPS. และกลอ้งวงจรปิด 
5. พนักงานขับรถยนตบ์ันทึกเลขไมล์ หลงัการ
ใช้รถยนต์ราชการทุกครั้ง  พร้อมทั้งน ารถเข้า
เก็บในโรงจอดรถ ลอ็คกุญแจ และน ากุญแจไป
เก็บที่ป้อมยาม 
6.ห้ามไม่ให้น ารถยนต์ราชการไปจอดที่บ้าน 
7. สง่ใบใช้รถยนต์ใหง้านพัสดุใช้ประกอบการ
เบิกจ่ายค่าน้ ามันเช้ือเพลงิ 
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3. การใช้ทรัพยส์ินของราชการ น าทรัพยส์ินของทางราชการไปใช้ 
ส่วนตัว  ตัวอย่างเช่น 
1.การPrintงานส่วนตัวที่โรงพยาบาล 
2.การน าซองราชการไปใช้เรือ่งส่วนตัว 
3.การชาจทโ์ทรศัพท์มือถือส่วนตัว 
4.การน าคอมพิวเตอร์โน้ตบุคไปไช้  
  ส่วนตัวเป็นการประจ าที่บ้าน 
5.การน าถุงมอื Mask Syring ถุงใส่ขยะ 
  ไปใช้ที่บ้าน 
6.การน ารถส่วนตัวมาล้างที่โรงพยาบาล 
 

1. จัดประชุมช้ีแจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม 
งาน รับทราบเรื่องการไม่ใช้ทรัพยส์ิน 
ทางราชการไปใช้ส่วนตัว 
2. ให้มีการควบคุม สุ่มตรวจโดยหัวหน้างาน 
3. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็น 
เหตุการณ์ 

4. พิจารณาว่ากล่าวตักเตอืน การ
ด าเนินการทางวินัย 

4. การให้หรือรับของขวัญ การให้ของขวัญเนื่องจากการจัดซื้อจัด
จ้าง การให้อนุญาต การออกหนังสือ
รับรอง การรักษาพยาบาลเป็นพเิศษ  
 

        ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันเพื่ออัธยาศัย
ไม ต รี  โด ย เส น่ ห า  ห รื อ เพื่ อ ก า ร
สงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ าใจการให้
สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่สิทธิที่จัดไว้ส าหรับ
บุคคลทั่วไป  การให้สิทธิพิเศษในการ
ได้ รั บ บ ริ ก าร   ห รื อ ความบั น เทิ ง 
ตลอดจน  การออกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง  หรือท่ อง เที่ ยว  ค่าที่ พั ก 
ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน และไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ว 
หรือหลักฐานอื่นใด  การช าระเงินให้
ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง 

    ยึด ถือปฏิบั ติตามระเบี ยบส านั ก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับ
ของขวัญของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ พ.ศ. 
2544 และประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง 
หลักเกณฑ์การรบัทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ ของ
รัฐ พ.ศ. 2543 
      ไม่เรียกรับหรือยอมจะรับ หรือยอม
ให้ผู้อื่ นเรียก รับ  หรือยอมจะรับซึ่ ง
ของขวัญแทนตน หรือญาติของตน ไม่ว่า
ก่อนหรือหลังการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะ
เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ 
หน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้
โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตาม
ประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป 
 5. การรับสมัครคัดเลือกบุคคล  

เข้าปฏิบัติราชการ 

1. การน าญาติพ ี่น้องเข้ามาปฏิบัติ
ราชการ 

2. การเรียกรบัผลประโยชนจ์ากผูเ้ข้า
สอบคัดเลือก 

1. จัดประชุมช้ีแจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม 
งานรับทราบเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้า 
ปฏิบัติราชการ 
2. มอบนโยบายให้คณะกรรมการ 
คัดเลือกบุคคลเข้าท างานต้องถือปฏิบัติ 
ตามหลกัธรรมาภิบาล มีความเที่ยงธรรม 
ยึดหลักคุณธรรม และมีหลักเกณฑ์การ 
คัดเลือกบุคคลที่ชัดเจนโปรง่ใส ตรวจสอบได้ 
3. มีการสุม่ตรวจสอบเกี่ยวกบัการ 
คัดเลือกบุคคลเข้าท างาน 
4. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็น 
เหตุการณ์ และการด าเนินการทางวินัย 

                                         รายงานวิเคราะห์ความเส่ียงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสิชล  ปี 2562 



 

-3- 
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลหัวไทร  

จังหวัดนครศรีธรรมราช   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
                                

ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง มาตรการและแนวทางป้องกัน 

 
6. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน 

 
เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการและในวันหยุดราชการ 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีท่ี่ปฏิบัตงิาน
ให้กับหน่วยบรกิารในสังกัดกระทรวง 
สาธารณสุข ค่าตอบแทนโดยไมท่ าเวช
ปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลเอกชน   
ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่ม
ส าหรับต าแหนง่ที่มเีหตพุิเศษของ
ผู้ปฏิบัตงิานด้านการสาธารณสุข 
(พ.ต.ส.) เป็นเทจ็ ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
 

 
1. มีการควบคุมการปฏิบัติงาน  และ

ตรวจสอบความถูกต้องของการ
เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ทีเ่กี่ยวข้อง
โดยหัวหน้างาน   กรณีการนบั
จ านวนวันการปฏิบัตงิานให้งานการ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจากระบบการ
สแกนนิ้วเข้าปฏิบัตงิาน รับรอง 

2. หัวหน้ากลุ่มงาน  เจ้าหน้าที่การเงิน  
และหัวหน้ากลุม่งานการจัดการ
ตรวจสอบความถูกต้องซ้ า 

3. การตรวจสอบโดยกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 

4. การเรียกคืนกรณีพบข้อผิดพลาดและ
การด าเนินการทางวินัยกรณีจงใจเบิก
อันเป็นเทจ็ 

7.การยืมครุภัณฑ์การแพทย์
ส าหรับผู้ป่วยติดเตียงไปใช้ที่บ้าน 

- ให้ญาติหรือคนรู้จักยมืออกไปใช้โดย
ไม่เป็นไปตามล าดับก่อนหลัง 
- ให้ยืมออกไปใช้ที่บ้าน สง่ผลใหม้ีไม่
เพียงพอตอ่การใช้ในโรงพยาบาล 
-ไม่มีการประกันความเสียหาย 

จัดท าวิธีปฏิบัติเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ เพื่อใหม้ีการจัดท าทะเบียน
ครุภัณฑ์ที่สามารถยืมออกไปใช้
ส าหรับหรบัผูป้่วยติดเตียงทีบ่้าน มี
การจัดเรียงล าดับคิว  การประกนั
ความเสียหาย 
การติดตามทวงถามกรณียืมนานเกิน
6เดือน 
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8. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
โฆษณา ขายสินค้าโดยอ้างอิง
สรรพคุณที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

 
ใช้เครื่องแบบหรือสัญลักษณ์ของ 
แพทย์  พยาบาล หรอืแสดงตนว่าเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ท าการ
ชักชวนและแนะน าให้ผู้ป่วยหรือผู้อื่น
ใช้ หรือซื้อผลิตภัณฑ์ เพื่อผลประโยชน์
แห่งตน  

 
ช้ีแจงเจ้าหน้าที่ถึงการกระท าที่อาจเข้า
ข่ายกระท าความผิดทางจริยธรรมตาม
ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการ
รักษาจริยธรรมแหง่วิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 และ
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาได้  
 
กรณีแพทยเ์ป็นการใช้วิชาชีพไปขายของ
หาประโยชน์ ห้ามไม่ให้ใช้ค าว่า 
“นายแพทย”์  ไปรับรองผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ถือว่าท าไม่ได้ และผิดพ.ร.บ.
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 และข้อบังคับ
แพทยสภาข้อที่ 44 ระบุว่าผูป้ระกอบ
วิชาชีพเวชกรรมผู้ใด ถ้าต้องการแสดงตน
เพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพใดๆ ต่อ
สาธารณชนจะต้องไม่ใช้ค าว่า นายแพทย์ 
แพทย์หญงิ หรอืค าอื่นใดหรอืกระท าการ
ไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็นหรือ
ทราบข้อความ ภาพ เครื่องหมาย หรือ
กระท าอย่างใดๆ ใหบุ้คคลทั่วไปเข้าใจว่า
เป็นแพทย์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม 
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