
 

   บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ โรงพยาบาลวังโปง อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ โทร.  ๐ ๕๖๗๕ ๘๒๒๔  

ท่ี  พช ๐๐๓๒.๓๐๑/ 7437 วันท่ี  27  สิงหาคม   2563      

เรื่อง  รายงานผลการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน 

 เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 
ตามท่ี กลุมงานบริหารท่ัวไปโรงพยาบาลวังโปง   ไดกําหนดกรอบแนวทางการปองกัน

ผลประโยชนทับซอนในหนวยงานใหสอดคลองตามบทวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ( Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment : EB ๒๑ ) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ดัชนีชี้วัดท่ี ๑๐ การปองกันผลประโยชนทับซอน และเผยแพรผานเว็บไซตตาม
แบบฟอรมการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซต และแสดงหลักฐานชองทางท่ีเผยแพรพรอม Print 
Screen จากเว็บไซตหนวยงานเพ่ือเปนหลักฐานและ Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซตของหนวยงาน หรือท่ี
สื่อสารเผยแพรในชองทางอ่ืน ในระบบ MITAS นั้น 

ในการนี้ กลุมงานบริหารท่ัวไปโรงพยาบาลวังโปง   ไดดําเนินการกํากับติดตาม ผลการ
ดําเนินงานตามกรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน   ไตรมาสท่ี 4 โดยดําเนินการตาม
มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนในการจัดซ้ือจัดจางและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในหนวยงาน
ในสังกัดโรงพยาบาลวังโปง เพ่ือเปนการปองกันผลประโยชนทับซอนในการจัดซ้ือจัดจาง ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  โดยกํากับการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรในหนวยงานใหมีความ
ระมัดระวังไมใหมีกรณีการแสวงหาผลประโยชน การรับผลประโยชน การใชอิทธิพลในฐานะและตําแหนงหนาท่ี
ท่ีเก่ียวของ ในการจัดหาหรือการใชขอมูลนําไปใชประโยชน รวมท้ังกําหนดแนวทางการตรวจสอบบุคลากร
ภายในของหนวยงานในสังกัด โดยใหเจาหนาท่ีพัสดุรายงานผลการดําเนินการปฏิบัติงานเพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอนใหหัวหนาหนวยงานทราบ เปนประจําทุกเดือน  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขออนุญาตนําเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน ตาม
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานตอไป 

 
 
 

 (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
 นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

                       อนุมัต/ิลงนามแลว 

 
               (นายศุภสิทธิ์  สขีุ)                                       
นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง                
         ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง    



รายงานผลการปรับปรุง ข้ันตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน  

โรงพยาบาลวังโปง การปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน ตาม

โรงพยาบาลวังโปงไดดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจ เกิดผลประโยชนทับซอน 

และนําผลท่ีไดจากการวิเคราะหมากําหนดมาตรการ วิธีการควบคุมเพ่ือปองกัน หรือ ลดความเสี่ยงดาน

ผลประโยชนทับซอน เพ่ือใหการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐมีการตรวจสอบได ไมแสวงหา ผลประโยชนสวน

ตนในตําแหนงหนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม เปนแบบอยางท่ีดียืนหยัด

ทําในสิ่งท่ีถูกตอง โดยโรงพยาบาลวังโปงไดเสนอแนวแนวทางในการ ปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือ

ปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน ดังนี ้

 (๑) นําประเด็นหรือปจจัยท่ีอาจเกิดความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานทีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

ท่ีไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงมาจัดทํา ไดคูมือปองกันผลประโยชนทับซอน โรงพยาบาลวังโปง ประจํา 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับเรื่องผลประโยชนทับซอน ใหแก พนักงาน 

และบุคลากรท่ีเก่ียวของ รับทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัด ท้ังนี้โรงพยาบาลวังโปง มีนโยบายท่ีจะผลักดัน

ใหพนักงานและลูกจางมีความตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ในวิชาชีพของบุคลากรทุก

ระดับ และเสนอแนะใหยกตัวอยางพฤติกรรมท่ีเขาขายมีผลประโยชนทับซอน โดยการใหรวบรวมขอมูลการ

สอบหาขอเท็จจริง หรือขอรองเรียนตางๆ นํามาวิเคราะหเพ่ือสรางความรูความ เขาใจเก่ียวกับการปองกัน

ผลประโยชนทับซอนใหแกเจาหนาท่ีและบุคลากรภายในหนวยงานดวย 

 (๒) จัดทําแบบฟอรมปองกันผลประโยชนทับซอนของขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง (แบบ

แสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซ้ือจัดจาง) เพ่ือใหการจัดซ้ือจัดจางของโรงพยาบาลมี ประสิทธิภาพ โปรงใส 

และปราศจากการทุจริตคอรรัปชั่นและผลประโยชนทับซอน เพ่ิมการตรวจสอบความ เก่ียวของระหวาง

เจาหนาท่ีและผูเสนองาน ซ่ึงจากการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณ ๒๕๖3 ไมพบการจัดซ้ือจัด

จางท่ีผูเสนองาน มีความเก่ียวของกับเจาหนาท่ีภายในของ โรงพยาบาลวังโปง นอกจากนี้ของ โรงพยาบาลวัง

โปง ไดมีการเผยแพรชองทางการรองเรียนรองทุกขไวในเว็บไซตของ ของ โรงพยาบาลวังโปง ไวแลวดวย 

 (๓) จัดทําสมุดบันทึกตรวจสอบการใชรถยนตราชการเพ่ือใหการใชรถยนตราชการเปนไปตาม

ระเบียบ ท่ีเก่ียวของ และปองกันผลประโยชนทับซอน (๔) จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลวังโปง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพ่ือกําหนดกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการ

ปองกันและปราบปราม การทุจริตของหนวยงาน โดยมีแผนการดําเนินงานอยางจริงจัง นอกจากนี้เพ่ือใหการ

ดําเนินงานดานการปองกัน และปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากโรงพยาบาลวังโปง  

ไดจัดทําประกาศโรงพยาบาลวังโปง วาดวย แนวทางปองกันผลประโยชนทับซอน เพ่ือใหเจาหนาท่ีใน

หนวยงานโรงพยาบาลวังโปง มี แนวทางการปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานใหมีความ

โปรงใส สามารถตรวจสอบได และเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด โดยไดกําหนดมาตรการในการปองกันผลประโยชน

ทับซอนในดานตางๆ ไดแก (๑) ดานการจัดซ้ือจัดจาง (๒) ดานการใชรถราชการ (๓) ดานการเบิกคาตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ การเสนอแนะ... 



• การเสนอแนะรายงานผลการปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

เนื่องจากการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลวังโปง ไมมีขอ ทักทวงหรือขอ

รองเรียนแตประการใด จึงไมมีขอเสนอแนะเก่ียวกับการปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือ ปองกัน

ผลประโยชนทับซอน แตอยางไรก็ตาม โรงพยาบาลวังโปง ไดกําชับใหขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง 

รวมถึงผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลวังโปง ทุกทานใหตระหนักในการปฏิบัติงานเพ่ือปองกัน ผลประโยชนทับ

ซอน ใหปฏิบัติหนาท่ีราชการตามระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนหนังสือสั่งการท่ี เก่ียวของกับ

เรื่องการทุจริตใหมากท่ีสุด  

• แนวปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผูเสนองานในการจัดซ้ือ 

จัดจาง กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโรงพยาบาลวังโปง มีการวางแผนสํารวจขอมูล เบื้องตนของ

เจาหนาท่ีพัสดุซ่ึงมีหนาท่ีในการจัดชื้อจัดจางกับผูเสนองานวามีความเก่ียวของกันหรือไมอยางไร มีการประเมิน

ความเสี่ยง วางแผนการตรวจสอบและวางแผนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี เม่ือมีการดําเนินการ จัดชื้อหรือ

จัดจางก็มีกระบวนการตรวจสอบการทํางานกอน ระหวางและเม่ือ ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นกระบวนการก็ ให

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบทํารายงานผลการจัดชื้อจัดจางและมีการติดตาม ตรวจสอบอยางใกลชิดพรอมกําชับให 

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบระมัดระวังไมใหมีการแสวงหาประโยชน รับผลประโยชนในตําแหนงหนาท่ี ความ

รับผดิชอบเพ่ือหาผลประโยชน ซ่ึงอาจทําใหการเสนอราคาในการจัดชื้อ หรือจัดจางมีการแขงขันอยาง ไมเปน

ธรรม หากมีมูลปรากฏ โรงพยาบาลวังโปง จะดําเนินการทางวินัยกับเจาหนาท่ีอยาง เครงครัด 

            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
 นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

 



   
 
 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโปง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลวังโปง 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโปง  

ช่ือหนวยงาน โรงพยาบาลวังโปง 
วัน/เดือน/ป.......27.....สิงหาคม  ๒๕๖3..................  
หัวขอ รายงานผลการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน 

รายละเอียดขอมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
            - บันทึกขอความรายงานผลการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนใน
หนวยงาน ท่ี พช 0032.301/7437  ลงวันท่ี 27 สิงหาคม  2563 
หมายเหตุ
.......................................................................................................................................................................... 
                     
                     ผูรับผิดชอบในการใหขอมูล                       ผูอนุมัติรับรอง 
                                                                                นิธินันท  สกุลทอง 
                      ( นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง  )                       ( นางนิธินันท  สกุลทอง ) 
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