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1

การเบกิจา่ยเงนิสวสัดกิารของรพ.
ไมป่ฏบิตัใินแนวทางเดยีวกนั
(การสือ่สารแนวทางไมค่รอบคลมุ
เจา้หนา้ที)่

3 3 9  - เห็นควรกําหนดระเบยีบการใชจ้า่ยเงนิสวสัดกิารโดยแยก
ออกเป็นหมวดหมูใ่หค้รบถว้นตามประเภทของการจัด
สวสัดกิารทีก่ฎหมายกําหนดไว ้
 - กําหนดบคุคลผูป้ฏบิตัหินา้ทีเ่กีย่วกบัสวสัดกิารโดย
มอบหมายภาระงานใหช้ดัเจน เชน่ หนา้ทีใ่นการควบคมุกํากบั
ดแูลและใชเ้งนิสวสัดกิารใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีก่ฎหมาย
กําหนด รวบรวมการจัดสวสัดกิารหรอืโครงการตา่งๆเพือ่ขอ
อนุมตัติามระเบยีบ รายงานการดําเนนิกจิการของสวสัดกิารให ้
คณะอนุกรรมการตน้สงักดัทราบ เป็นตน้
 - ในการจัดสวสัดกิารการจัดโครงการ การกอ่หนี ้การทํานติิ
กรรมสญัญาหรอืการกระทําการใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัด
สวสัดกิารทัง้ในสว่นราชการหรอืเชงิธรุกจิ จะตอ้งไดร้ับอนุมตัิ
จากคณะอนุกรรมการของหน่วยงานตน้สงักดัเสยีกอ่นจงึจะ
สามารถดําเนนิการไดเ้ทา่นัน้
 - การใชจ้า่ยเงนิสวสัดกิารควรคํานงึถงึประโยชนข์องสมาชกิ
สวสัดกิารภายในหน่วยงานหรอืเพือ่สนับสนุนการปฏบิตัิ
ราชการของหน่วยงานนัน้เป็นหลัก

งานนติกิาร

2

การเรยีกรอ้งหรอืไดร้ับของแถม จาก
การจัดซือ้ครภุณัฑต์า่งๆ เชน่การซือ้
เครือ่งปรับอากาศจํานวน 10 เครือ่ง 
ทางบรษิัทแถมให ้1 เครือ่งโดย 
เจา้หนา้ทีร่ับของแถมไวเ้อง

3 2 6  - กําหนดมาตรการการรับของแถม หากผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้
ประสงคท์ีจ่ะใหข้องแถม และหน่วยงานของรัฐพจิารณาแลว้
เห็นวา่การรับของแถมดังกลา่วเป็นประโยชนต์อ่ทางราชการก็
สามารถรับของแถมได ้โดยผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งมหีนังสอื
แสดงความจํานงในการบรจิาคใหแ้กห่น่วยงานของรัฐ และให ้
หน่วยงานของรัฐถอืปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงการคลังวา่
ดว้ยการรับเงนิหรอืทรัพยส์นิทีม่ผีูบ้รจิาคใหท้างราชการ พ.ศ.
 ๒๕๒๖

กลุม่งานพัสดุ

โครงการแผนจัดการความเสีย่งป้องกนัผลประโยชนท์ับซอ้น โรงพยาบาลพระนครศรอียธุยา ปีงบประมาณ 2563

ปัจจัยทีจ่ะเกดิความเสีย่ง

ระยะเวลาดําเนนิการ

มาตรการจัดการความเสีย่ง ผูร้ับผดิชอบลําดับ

โอกาสและผลกระทบ
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 3
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ปัจจัยทีจ่ะเกดิความเสีย่ง

ระยะเวลาดําเนนิการ

มาตรการจัดการความเสีย่ง ผูร้ับผดิชอบลําดับ

โอกาสและผลกระทบ
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 3

3

การจัดซือ้จัดจา้งจากหา้งรา้น/บรษิัท 
เดมิบอ่ยๆ และจํานวนมากบรษิัทมกีาร
ใหเ้ปอรเ์ซนต ์จากการขายแกผู่จ้ัดซือ้

3 2 6 กลุม่งานพัสดุ

4

การเบกิครภุณัฑค์อมพวิเตอรต์าม
ความจําเป็นโดยอา้งความจําเป็นใน
การใชง้าน ทีไ่มเ่ป็นตามแผน

3 2 6 กลุม่งาน
สารสนเทศฯ

5

การขออนุมตัขิ ึน้ OT คา่ตอบแทนของ
กลุม่งานตา่งๆ(ขึน้ปฏบิตังิานจรงิ,
ตรงเวลา)

3 2 6  - สง่ขอ้มลูการสแกนนิว้มอืใหผู้ร้ับผดิชอบของหน่วยงานนัน้ๆ
ตรวจสอบ
 - ใหผู้ร้ับผดิชอบของหน่วยงานนัน้ตรวจสอบขอ้มลุการสแกน
นิว้มอืกบัขอ้มลุการปฏบิตังิาน (OT)
 - เมือ่ตรวจสอบขอ้มลูตามขอ้2 แลว้ถกูตอ้งสง่ขอ้มลูใหก้ลุม่
งานบญัชเีบกิคา่ตอบแทน (OT) ตอ่ไป

กลุม่งาน
ทรัพยากร
บคุคล

 - ใหเ้จา้หนา้ทีป่ฏบิตัติามหนังสอืสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสขุเรือ่งแนวทางปฏบิตัใินการรับสว่นแถมพเิศษ สว่น
ชดเชย สว่นสนับสนุน หรอืสว่นอืน่ใดเพิม่เตมิจากหน่วยงาน
ของรัฐกําหนดไวใ้นขอบเขตของงาน หรอืรายละเอยีดคณุ
ลักษณะเฉพาะของพัสดขุองสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสขุ
  - ใหเ้จา้หนา้ทีป่ฏบิตัติามแนวทางของคณะกรรมการวนิจิฉัย
การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ กรมบญัชกีลาง 
เรือ่งแนวทางการปฏบิตัใินการรับสว่นแถมพเิศษ สว่นชดเชย 
สว่นสนับสนุน หรอืสว่นอืน่ใดเพิม่เตมิจากทีห่น่วยงานของรัฐ
กําหนดไวใ้นขอบเขตของงานหรอืรายละเอยีดคณุ
ลักษณะเฉพาะของหสัดุ
  - เจา้หนา้ทีป่ฏบิตัติามหนังสอืสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสขุ เรือ่งการใหแ้ละรับของขวญัของขา้ราชการชัน้
ผูใ้หญห่รอืผูบ้งัคับบญัชาในโอกาสตา่งๆ
  - ใหเ้จา้หนา้ทีป่ฏบิตัติามบนัทกึขอ้ความ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่งมาตรการป้องกนัการทจุรติ
และแกไ้ขการกระทําผดิวนิัยของเจา้หนา้ทีร่ัฐในสงักดั
สํานักงานปลัดกรทรวงสาธารณสขุ
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ระยะเวลาดําเนนิการ

มาตรการจัดการความเสีย่ง ผูร้ับผดิชอบลําดับ

โอกาสและผลกระทบ
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6

การใชร้ถราชการ ไปประชมุ, 
ไปรว่มงานตา่งๆ

2 2 4  - ใหด้ําเนนิการตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรวีา่ดว้ยการใช ้
รถราชการ พ.ศ.2523 และแกไ้ข เพิม่เตมิ และระเบยีบ
สํานักงานปลัดหกระทรวงสาธารณสขุ วา่ดว้ยหลักเกณฑก์าร
ใช ้การเก็บรักษา การ ซอ่มบํารงุสว่นราชการ และรถรับรอง 
พ.ศ. 2526 โดยเครง่ครัด
   - การเก็บรักษารถราชการ ใหเ้ก็บในสถานทีเ่ก็บหรอืบรเิวณ
ของราชการเทา่นัน้ และหากมเีหตจุําเป็นไมม่สีถานทีเ่ก็บที่
ปลอดภยั หรอืมรีาชการจําเป็นเรง่ดว่น ใหบ้นัทกึอนุญาติ
หวัหนา้สว่นราชการผูม้อีํานาจเป็นการชัว่คราวหรอืเป็นครัง้คราว
   - หา้มเจา้หนา้ทีน่ํารถราชการไปใชใ้นธรุะสว่นตัว หรอืให ้
บคุคลอืน่นําไปใชท้ัง้ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
   - ใหผู้บ้งัคับบญัชาควบคมุ กํากบั ดแูล ตรวจสอบ การใชร้ถ
 การเบกิจา่ยคา่นํ้ามนัเชือ้เพลงิ คา่ซอ่มบํารงุ โดยมี
กระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดําเนนิการตา่งๆ ใหเ้ป็นไป
ตามระเบยีบของทางราชการโดยเครง่ครัด

กลุม่งาน
บรหิารทั่วไป

7

การจัดทําคณุลักษณะเฉพาะของยาที่
จะทําการจัดซือ้โดยเฉพาะยาทีม่ี
ผูแ้ทนจําหน่ายหลายบรษิัทจะตอ้งไม่
มกีารเอือ้ประโยชนก์ารออกคณุ
ลักษณะเฉพาะหรอืเงือ่นไขทีจ่ะสง่ผล
ใหเ้กดิการล็อคสเปค

2 2 4   - กําหนดคณุลักษณะเฉพาะของยา โดยอา้งองิตํารายาที่
ไดร้ับการรับรองในประเทศไทย หรอืทีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนไวก้บัสํา
นกงานกรรมการอาหารและยา
  - ไมก่ําหนดคณุลักษณะเฉพาะพเิศษใดๆทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้น
ตํารายาหรอืเงือ่นไขตา่งๆทีอ่าจทําใหเ้กดิการไดเ้ปรยีบ
เสยีเปรยีบกนัในการเสนอราคา
  - มกีารนําการประเมนิคา่ประสทิธภิาพตอ่ราคา(Price 
performance) โดยกําหนดตัวแปรหลักประกอบดว้ย 2 ตัว
แปรราคาทีเ่สนอ (Price) และตัวแปรคณุภาพคณุสมบตัทิีเ่ป็น
ประโยชนต์อ่ทางราชการ (Performance) เชน่มาตรฐาน
โรงงาน มาตรฐานผลติภณัฑ ์มาตรฐานหอ้งปฏบิตักิาร 
คณุสมบตัทิีเ่อือ้ประโยชนต์อ่การปฏบิตังิาน Pack and label
  - การใหน้ํ้าหนักคะแนนของ 2 ตัวแปรในขอ้ 3 ใหพ้จิารณา
ตามความเหมาะสม ซึง่มาตรฐานทีก่รมบญัชกีลางแนะนําคอื 
40:60 (Price : performance)

กลุม่งานเภสชั
กรรม


