
 

                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โทร. ๐ ๕๕๖๗ ๓๑๓๖           

ที ่ สท  ๐๐32.๓๐1.1/035                   วันที ่   25   มีนาคม   2565                

เรื่อง   รายงานผลการด าเนินงานตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 

  

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติงานอย่างโปร่ง
เพ่ือไม่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร และสอดคล้องกับแผนแม่บทการป้องกันและปราบปรามทุจริตและพฤติกรรมมิ
ชอบของกระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564) ซึ่งกลุ่มงาบนริหารทั่วไป ได้จัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบแนวทางและให้การร่วมมือใน
การปฏิบัติเพ่ือความโปร่งใสในการปฏิบัติงานภายฝนองค์กร 

 

 ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานผลกาด าเนินงานที่ผ่านมาตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Conflict of interests)  ว่าด้วยการด าเนินงานตามมาตรการมนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ป.1 ค. 
(ปลูก/ปลูกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย) สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และแผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรม  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย โดยยึดแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวง
สาธารณสุข (MOPH Code Conduct) และมาตรการกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างเคร่งคัด 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลต่อไป 
 
 

    
 

 

                      (นางภัทรพร   ปิลาผล) 
    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
 
 

                        (นายสุทนต์  ทั่งศิริ) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

 

 
 
 
 



 
รายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๕ 
ล าดับ ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงเกี่ยวกบัการปฏิบัติงาน 

ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
การก ากับติดตาม/การรายงาน 

๑ กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสด ุ
ขั้นตอนย่อยท่ีคาดว่าจะเกิดความเสี่ยง 
-มีโอกาสเกดิความเสี่ยงเนื่องจากผูท้ี่รับผิดชอบ
หน้าท่ีในการจัดซื้อจดัหาพัสดุ และผู้ท าหน้าที่ในการ
บริหารคลังพัสด ุ
-การจัดซื้อพัสดุ ครุภณัฑ์ จากญาติสายตรง (บิดา 
มารดา ญาต)ิ 

 
 
-ปฏิบัติตาม พรบ. การจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่าง
เคร่งครดั  
-ไม่พบข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจา้ง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใสเป็นไปตามระเบยีบท่ีเกี่ยวข้อง 

๒ กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดท าโครงการ
ฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา 
ขั้นตอนย่อยท่ีคาดสา่จะเกดิความเสี่ยง 
-ผู้รับผดิชอบโครงการ : การเบิก – การจ่าย 
ค่าอาหาร กรณีไม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ
การเงินการคลังอาจมีโอกาสเสี่ยงในการปฏิบัตไิม่
ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และอาจท าให้เกดิ
การหาผลประโยชน์ให้ตัวเองได้ทั้งที่ตั้งใจและไม่
ตั้งใจ 

-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน 
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๒ และระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง 
-พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี๕) พ.ศ.๒๕๓๔ 
-พระราชฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
-พระราชฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี๗) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
-พระราชฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
-ไม่พบข้อร้องเรียกการฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมนา 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน 
ขั้นตอนย่อยท่ีคาดว่าจะเกิดความเสี่ยง 
-การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และ
วันหยุดราชการ : บางครั้งอาจไมไ่ด้ท าบันทึกเพื่อ
ช้ีแจงเหตุผล ความจ าเป็นในการขอปฏิบัติงาน
ดังกล่าวอาจท าให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไมส่มเหตุ 
สมผล  และการปฏบิัติงานไม่สอดคล้องกับความ
จ าเป็น เร่งด่วนตามความจริงอาจส่งผลกระทบต่อ
ต้นทุนคาแรงของโรงพยาบาลที่สูงขึ้น 

-ปฏิบัติตาม Flow Chart ในการบริหารจดัการรถราชการในโรง รพ. 
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลา
ราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ 
-ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน
ให้กับหน่วยบริการในกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๔ 
-หลักเกณฑ์ วิธี เงื่อนไข การจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๔ (ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๖๘ (ฉบับท่ี๕)พ.ศ.๒๕๕๒ 
(ฉบับท่ี๘) พ.ศ.๒๕๕๖ และฉบบัท่ี ๘ แก้ไขเพิ่มเติม) (ฉบับท่ี๙) พ.ศ.๒๕๕๖ และ
ฉบับท่ี ๙ (แก้ไขเพิ่มเติม)  
-ไม่พบความผิดปกติในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนทุกกรณ ี



ล าดับ ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงเกี่ยวกบัการปฏิบัติงาน 
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

การก ากับติดตาม/การรายงาน 

๔ กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถทางราชการ 
ขั้นอนย่อยที่คาดว่าจะเกดิความเสีย่ง 
-การขอใช้รถราชการ ไม่ถูกต้องตามระเบยีบ
ส านักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.
๒๕๒๓ และฉบับแกไ้ขเพิ่มเติม 
-การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จแก่ รพ. ในด้านการซ่อม
บ ารุงดูแลรักษารถทางราชการ 
-การจัดท าข้อมูลการใช้รถราชการเป็นเท็จ 
 

-ระเบียบส านักงานนายกรัฐมาตรวี่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ แกไ้ขเพิ่มเติมโดย
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๐ แล (และ
ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๔๕  
-มติคณะรัฐมนตรี เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการหารถประจ า
ต าแหน่งส าหรับข้าราชการที่มีสิทธิได้รับรถประจ าต าแหน่ง 
-ระเบียบส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา 
การซ่อมบ ารุงรถส่วนกลาง และรถรับรอง พ.ศ.๒๕๒๖ 
-ไม่พบข้อร้องเรียนด้านการใช้รถของทางราชการ 

๕ กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านน าวัสดุอุปกรณ์ทาง
ราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว 
ขั้นตอนย่อยท่ีคาดว่าจะเกิดความเสี่ยง 
-บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการดูแล ควบคุม วัสดุ 
อุปกรณ์ทางราชการแพทยไ์ปใช้ใน Clinic ของ
ตัวเอง 

 
-กรอบแนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
-ไม่พบข้อร้องเรียนพฤติกรรมในการน ารถราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

๖ กระบวนการเสี่ยงเกีย่วกับการปฏบิัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจ่ายยา และเวชภณัฑืที่
มิใช่ยาเกิดความจ าเป็น 
ขั้นตอนย่อยท่ีคาดว่าจะเกิดความเสี่ยง 
-มีการจัดหาบุคคลมารับยาแทนหลายๆราย เพื่อน า
ยาที่ได้จากแพทยส์ั่งไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจของ
ตนเอง 

 
-การปฏิบัตติามแนวปฏบิัติจริยธรรมยา  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง 
-ไม่พบการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่เกินความจ าเป็น รพ.ปฏิบตัิหลกั RDU อย่าง
เคร่งคัด 

๗ กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการสั่งซื้อยาเกินความ
จ าเป็นในการรักษาผู้ป่วย 
ขั้นตอนท่ีคาดว่าจะเกิดความเสี่ยง 
-เจ้าหน้าท่ี / ผูม้ีหน้าที่สั่งจ่ายยาเกินความจ าเป็น
เนื่องจาก มีความสนิทสนมกับผู้แทนจ าหน่ายยาของ
บริษัทเป็นการส่วนตัว ซึ่งอาจมผีลประโยชนร์่วมกัน
เชิงธุรกิจ 

 
-การปฏิบัตติามแนวปฏบิัติจริยธรรมยา โรงพยาบาลศรสีัชนาลัย และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง 
-ไม่พบการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่เกินความจ าเป็น รพ.ปฏิบตัิหลกั RDU อย่าง
เคร่งคัด 

 

หมายเหตุ : การก ากับ ติดตาม มุ่งเน้น (๑) การปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนตัวไม่เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย (๒)
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความสุข มีคุณธรรมในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 


