
                           
รายงานการประชุม 

วิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
ครั้งท่ี 1/๒๕62 วันท่ี 22 พฤษภาคม ๒๕62 ณ ห้องประชุม 9 โรงพยาบาลสิชล 

**************************************** 
ผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง  
1 นายพิรุณ ปิตะหงษ์นันท ์ รองผู้อ านวยการฝา่ยภารกจิด้านบรกิารทุติยภูม ิ ประธานคณะท างาน 
2 นางศรีประดับ ศรีน า รองผู้อ านวยการฝ่ายภารกิจด้านอ านวยการ คณะท างาน 
3 นางจารุวรรณ จุลสัตย์ เภสัชกร ช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
4 นางอวิกา ชุมวรฐายี ทันตแพทยช์ านาญการ คณะท างาน 
5 นางประทุม มีสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ คณะท างาน 
6 นางกัลยา กังสนันท์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ คณะท างาน 
7 นางวรรนิดา สายศิลป์ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ คณะท างาน 
8 น.ส.สิริภา สาระสิทธ์ิ นักกายภาพบ าบัดช านาญการ คณะท างาน 
9 

10 
11 
12 

 

นายเหิม ผิวล้วน 
นางสุวรรณา แสวงรู้ 
นายสุภาพ เขาทอง 
นางสุภาพร ศรีเมือง 

เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
เจ้าพนักงานพสัดุช านาญงาน 
เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน 
โภชนากรช านาญงาน 

คณะท างาน 
คณะท างาน 
คณะท างาน 
คณะท างาน 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสุวนีย์ จุทิ่น   รองผู้อ านวยการ         ติดราชการ 

ฝ่ายการพยาบาล 
2. นางจิราพร เหลืองรอ่นทอง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ติดราชการ 
3. นางมัณฑนา เพชรเศรษฐ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ติดราชการ 
4. นางจันจริา เมฆาสรรณ  เจ้าพนักงานการเงิน   ติดราชการ 
  และบญัชี  
5. นายสันติชัย เพ็งเรือง  นายช่างเทคนิค    ติดราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวมณฑิรา ชาญณรงค์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
2. นายธนพัฒน์ พิพัฒชนะ  นิติกร 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.30  น. 
ประธานทีป่ระชุมกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

1. สืบเนื่องจากนายศรัณยู ทองเถาว์ ได้ลาออกจากการเป็นนิติกร ของโรงพยาบาลสิชล ภารกิจงานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของนิติกร กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการของโรงพยาบาลสิชล รับไปปฏิบัติต่อจนกว่า
จะมีการบรรจุแต่งตั้งนิติกรรายใหม่มาทดแทนรายที่ลาออกไป 



2. สรุปคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ตัวช้ีวัดที่ 44 เขตสุขภาพที่ 11  

 

 
หน่วยงาน 

 
จ านวน
แห่ง 

หน่วยงานผ่านเกณฑ์ฯ 
ร้อยละ 80 

คะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานที่
ผ่านเกณฑร์้อยละ 80 

หน่วยงานไม่ผ่าน
เกณฑ์ฯ ร้อยละ 80 

แห่ง ร้อยละ ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 
เขตสุขภาพที่ 

11 
161 81 58.49 89.32 80 41.51 

 

3. โดยโรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยได้คะแนนร้อยละที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินฯ รายข้อ (ข้อEB1 – EB26) ร้อยละ 34.62 และยังมีประเด็นค าถาม ใน EB5 EB6 EB15    
EB 17 EB 18 EB19 EB20 EB21  EB22 EB 23 EB 24 EB 25 และEB 26 ที่ ยั ง ไม่ ได้ รับการ
ประเมิน เนื่องจากยังขาดความสมบูรณ์ในส่วนของหลักฐานประกอบ 

มติท่ีประชุม  : รับทราบ 
ประธานแจ้งเกณฑ์การประเมิน ITA ในปี 2562 ซึ่งเปลี่ยนแปลงเพ่ิมมากขึ้น รวม 26 EB ดังน้ี 
ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 

ตัวชี้วัดท่ี 1 การจัดซื้อจัดจา้ง 
EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าป ี(ที่ผ่านมา) 
EB2 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการด าเนินการเพือ่สง่เสริมความโปรง่ใสในการ       
จัดซื้อจัดจ้าง 
EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซือ้จัดจ้างประจ าปี 
EB4 หน่วยงานมีการเผยแพรบ่ันทึกรายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 
 

ตัวชี้วัดท่ี 2 การมสี่วนร่วม 
EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกจิ          
หลักของหน่วยงานอย่างไร 
EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของ              
หน่วยงาน หรือไม ่
EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามสี่วนร่วมในการด าเนินการโครงการตามภารกจิหลักของหน่วยงานหรอืไม่ 
ตัวชี้วัดท่ี 3 : การเปิดเผยข้อมูล 
EB8 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 
EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทีเ่ป็นปัจจุบัน 
ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 
ตัวชี้วัดท่ี 4 การด าเนินงานตามภารกิจ 
EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี 
EB11 หน่วยงานมีการเผยแพรร่ายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (ที่ผ่านมา) 



EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การก ากบัติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าป ี
ตัวชี้วัดท่ี 5 การปฏิบัติงานตามหน้าท่ี 
EB13 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการ             
ด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานต่ า 
EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของบุคลากรใน
หน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่ เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปี 
งบประมาณ 
ตัวชี้วัดท่ี 6 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
EB15  หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 
ตัวช้ีวัดที่ 7 การจัดการเรื่องร้องเรียน 
EB16 ห น่ วยงานมี ก ารก าห นดมาตรก าร กล ไก  ห รือการวางระบบ ในการจั ดการ เรื่ อ งร้ อ ง เรีย น 
        ของหน่วยงาน 
ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index) 
ตัวชี้วัดท่ี 8 : การรับสินบน 
EB17 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
ตัวชี้วัดท่ี 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการ ทุจริต  ในหน่วยงาน 
EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ เพื่ อการบริหารงานที่ โปร่งใสหรือไม่  และกลุ่มดังกล่าว 
        มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส  
        ยิ่งขึ้น หรือไม่ 
ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการก าหนดมาตรการกลไก หรือการ           
         วางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่อง          
        การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 
ตัวชี้วัดท่ี 11 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
EB23  หน่วยงานมีการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 
EB24 หน่วยงานมีการกากับติดตามการด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการ  ทุจริตหรือแผนที่ 
        เกี่ยวข้อง 
ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 
ตัวชี้วัดท่ี 12 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
EB25 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่        
        ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอ านวยความสะดวก  หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดง           
        ข้ันตอน ระยะเวลาที่ใช้ 

มติท่ีประชุม  : รับทราบ ให้ทบทวนแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมให้ครอบคลุมบทบาทหน้าที่ตามเกณฑ์การประเมิน 



ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
มติท่ีประชุม :    ไม่มี   
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ือง  
 มติท่ีประชุม  :   ไม่ม ี 
ระเบียบวาระที ่4 เรื่องพิจารณา  
  4.1 เนื่องจากมีคณะท างานบางท่านได้ออกจากการเป็นคณะท างาน ทางโรงพยาบาลสิชลจึง
ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานเพิม่เตมิ ดังนี้ 

1. นายธนพัฒน์ พิพัฒชนะ ต าแหน่ง นิติกร  
2. นางสาวมณฑิรา ชาญณรงค์ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

  4.2 วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 
 ประธานแจ้งว่า การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอรปัช่ันประเภทหนึ่งเพราะเป็นการ
แสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไป
แทรกแซงการใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจ จนท าให้ขาดคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ขาดความเป็นอิสระ
ความเป็นกลางและความเป็นธรรม จึงเห็นควรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางป้องกัน แจ้งให้เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานได้ทราบและถือปฏิบัติ 

      ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการใดๆ ตามอ านาจหน้าที่         
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือการด าเนินการที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับตน
หรือพวกพ้อง ท าให้การใช้อ านาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ โดยการกระท าที่เข้าข่าย
ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น  

 1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ และผลจากการรับผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจ
ในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 

  2. การท าธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา 
  3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ โดยใช้อิทธิพลหรือ

ความสัมพันธ์จากที่เคยด ารงต าแหน่งในหน่วยงานน้ันหาประโยชน์จากหน่วยงาน 
  4. การท างานพเิศษโดยอาศัยต าแหน่งหน้าทีร่าชการสร้างความน่าเช่ือถือ 
  5. การรู้ข้อมูลภายในแล้วน าข้อมลูไปหาประโยชน์ให้กบัตนเองหรือผูอ้ื่น 
  6. การใช้บุคลากรหรือทรัพยส์ินของหน่วยงานเพือ่ประโยชน์ส่วนตน 
  7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชนท์างการเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



มติท่ีประชุม : ที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญพร้อมทั้งแนวทางป้องกัน     
และมอบหมายให้คุณปิยพงศ์ ยกร่างคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป ดังนี ้
  รายงานวิเคราะห์ความเส่ียงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสิชล   

    ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง มาตรการและแนวทางป้องกัน 

1. การจัดหาพัสด ุ
 

การจัดหาพสัดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่ 
เกี่ยวข้องมีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างและ 
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่ง
หน้าท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ให้การจัดหาพสัดุภาครัฐ เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติ ครม.ทีเ่กี่ยวข้อง 
2. จัดประชุมช้ีแจงและก าชับเจ้าหน้าที่พัสดุ 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน  และผู้ซึ่งมักจะ
ได้รับการแตง่ตั้งเป็นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดซือ้จัดจ้าง รบัทราบและด าเนินการ
ตามระเบียบฯ อย่างเครง่ครัด 
3. มีการวางมาตรการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบพสัดปุระจ าป ี
4. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็น เหตุการณ์  
และการด าเนินการทางวินัย 
5. มาตรการป้องกันการรับสินบน 
 
 
 
 
 
 
 

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
จองรถออนไลน ์
2.  หัวหน้างานยานพาหนะตรวจสอบ จัดรถ
ตามหลกัเกณฑ์  
3. เสนอหัวหน้ากลุ่มงานการจัดการและ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล อนมุัติตามล าดับ 
4. พนักงานขับรถยนตป์ฏิบัติงานตามใบขอใช้
รถยนต์ราชการโดยยึดหลัก ดังนี้  
4.1 ตรวจเช็ครถยนต์ให้เกิดความ พร้อมใช้งาน   
4.2 ศึกษาเส้นทางกอ่นการเดินทาง 
4.3 ปฏิบัติ ตามกฎจราจรอย่าง เคร่งครัด 
4.4 ไม่ออกนอกเส้นทางที่ขออนุมัติ และมีการ
ควบคุมความเร็วตามที่ กฎหมายก าหนด  
ติดตามโดยใช้ระบบ GPS. และกลอ้งวงจรปิด 
5. พนักงานขับรถยนตบ์ันทึกเลขไมล์ หลงัการ
ใช้รถยนต์ราชการทุกครั้ง  พร้อมทั้งน ารถเข้า
เก็บในโรงจอดรถ ลอ็คกุญแจ และน ากุญแจไป
เก็บที่ป้อมยาม 
6.ห้ามไม่ให้น ารถยนต์ราชการไปจอดที่บ้าน 
7. ส่งใบใช้รถยนต์ใหง้านพัสดุใช้ประกอบการ
เบิกจ่ายค่าน้ ามันเช้ือเพลงิ 
 



 

ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง มาตรการและแนวทางป้องกัน 

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 

                                         



                                
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  และตรวจสอบ
ความถูกต้องของการเบกิจ่ายตามหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องโดยหัวหน้างาน   กรณีการนับ
จ านวนวันการปฏิบัตงิานให้งานการเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบจากระบบการสแกนนิ้วเข้า
ปฏิบัติงาน รบัรอง 

2. หัวหน้ากลุ่มงาน  เจ้าหน้าที่การเงิน  และ
หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการตรวจสอบความ
ถูกต้องซ้ า 

3. การตรวจสอบโดยกรรมการตรวจสอบภายใน 
4. การเรียกคืนกรณีพบข้อผิดพลาดและการ

ด าเนินการทางวินัยกรณีจงใจเบกิอันเป็นเท็จ 
7.การยืมครุภัณฑ์การแพทย์
ส าหรับผู้ป่วยติดเตียงไปใช้ที่
บ้าน 

- ให้ญาติหรือคนรู้จักยมืออกไปใช้โดย
ไม่เป็นไปตามล าดับก่อนหลัง 
- ให้ยืมออกไปใช้ที่บ้าน สง่ผลใหม้ีไม่
เพียงพอตอ่การใช้ในโรงพยาบาล 
-ไม่มีการประกันความเสียหาย 

จัดท าวิธีปฏิบัติเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้
มีการจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ที่สามารถยืมออกไป
ใช้ส าหรบัหรับผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน มีการจัด
เรียงล าดับคิว  การประกันความเสียหาย  การ
ติดตามทวงถามกรณียมืนานเกิน6เดือน 

 
8. ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
สุขภาพโฆษณา ขายสินค้า
โดยอ้างอิงสรรพคุณที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

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

 
ช้ีแจงเจ้าหน้าที่ถึงการกระท าที่อาจเข้าข่าย
กระท าความผิดทางจริยธรรมตามข้อบงัคับสภา
การพยาบาลว่าด้วยการรกัษาจรยิธรรมแห่ง
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 
2550 และความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาได้  
กรณีแพทยเ์ป็นการใช้วิชาชีพไปขายของหา
ประโยชน์ ห้ามไม่ให้ใช้ค าว่า “นายแพทย์”  ไป
รับรองผลิตภัณฑส์ุขภาพ ถือว่าท าไม่ได้ และผิด
พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 และข้อบังคับ
แพทยสภาข้อที่ 44 ระบุว่าผูป้ระกอบวิชาชีพเวช
กรรมผู้ใด ถ้าต้องการแสดงตนเพื่อโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพใดๆ ต่อสาธารณชนจะต้องไม่
ใช้ค าว่า นายแพทย์ แพทย์หญิง หรือค าอื่นใด
หรือกระท าการไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ให้ประชาชน
เห็นหรือทราบข้อความ ภาพ เครื่องหมาย หรือ
กระท าอย่างใดๆ ใหบุ้คคลทั่วไปเข้าใจว่าเป็น
แพทย์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

 



ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
                    ไม่มี 
ปิดประชุม : เวลา  16.30 น. 

 
(ลงช่ือ)……………………………………….            (ลงช่ือ)…………………………………….ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
 .นุสรา        บัวเชย)                               (นายธนพัฒน์ พิพัฒชนะ) 
                                                                            นิติกร 
         นักวิชาการยงานการประชุม                   
 
                                                      (ลงช่ือ)………………….……….……..….ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

                          (นางสาวมณฑริา ชาญณรงค์) 
                              พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 


