
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลกันทรวิชัย  โทร. 0-4378-9๒05 ต่อ 115                                        

ที ่ มค ๐๐32.๓๐1/336 วันที ่ 2  กุมภาพันธ์  ๒๕64 

เรื่อง   รายงานสรุปผลการประชุมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

ตามท่ี กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ได้จัดประชุมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกันทรวิชัย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกันทร-
วิชัย  สามารถสรุปผลการประชุมให้ความรู้ได้  ดังนี้ 

ความเสี่ยงจากการท างานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ 
1. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. การด าเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
3. การใช้รถราชการ 
4. การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 

ดังนั้น  เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติงาน  โรงพยาบาล
กันทรวิชัย จึงได้จัดท ามาตรการเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

 
ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจาก

การ 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ปฏิบัติงาน 
1. การด าเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง 1. มีกระบวนการประชาสัมพันธ์ ก่อนการด าเนินการ

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุตามโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาต่างๆ ทั้งในหน่วยงาน และการสื่อสาร
ต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด 
จ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 หรือระเบียบฯ ที่
เกี่ยวข้อง 

 2. มีการตรวจรับ ตรวจสอบ และส่งมอบพัสดุต่างๆ ให้
เป็นไปตามจ านวน หรือปริมาณและคุณภาพ  เพ่ือ
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โครงการ และการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม 

 3. มีกระบวนการป้องกันและตรวจสอบ การด าเนินการที่
มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการเอื้อประโยชน์ของ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ กับผู้รับจ้าง ผู้ขาย 
และ/หรือผู้ 
มีความเก่ียวข้องในประโยชน์ดังกล่าว 

2. การด าเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 1. ให้จัดท าคู่มือ มาตรฐาน และกระบวนการปฏิบัติงาน
ในกลุ่มงานและหน่วยงานย่อย ในโรงพยาบาลกันทรวิชัย  
ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ 

 
/ความเสี่ยง... 
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ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจาก
การ 

ปฏิบัติงาน 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

 2. ให้กลุ่มงานและหน่วยงานย่อย มีการก ากับ ดูแล ตรวจ 
สอบ และรับรอง การปฏิบัติ งานให้เป็นไปตามเงื่อนไข 
และเป้าประสงค์  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ตาม
ระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข และระเบียบการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและชัดเจน 

 3. ให้มีการก ากับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบ ในการ
บริหารจัดการ และการพัฒนามาตรการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

3. การใช้รถราชการ 1. การใช้รถราชการ หรือรถส่วนกลาง  ให้ด าเนินการตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.
2523  และแก้ไขเพ่ิมเติม  ระเบียบส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้     
การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง 
พ.ศ.2526  โดยเคร่งครัด 

 2. การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บ หรือ
บริเวณของส่วนราชการเท่านั้น และหากมีเหตุจ าเป็นไม่มี
สถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจ าเป็นและเร่งด่วน 
ให้ท าบันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการเป็นการ
ชั่วคราว หรือเป็นครั้งคราว 

 3. ห้ามข้าราชการหรือบุคลากร น ารถราชการไปใช้ในกิจ
ธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่น น าไปใช้ ทั้งในเวลาราชการ 
และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะสถานที่ท่ีไม่เหมาะสม หรือไม่เกี่ยวข้อง   กับ
การปฏิบัติราชการ 

 4. ให้ผู้บังคับบัญชา ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การ
เบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อม บ ารุง โดยมีกระบวนการ
ตรวจสอบ รับรอง และด าเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบโดยเคร่งครัด 

4. การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม และสัมมนา 

1. การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและ
สัมมนาต่างๆ ให้มีเป้าหมาย และรายละเอียดการ
ด าเนินงานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่
สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนางานของหน่วยหรือ
องค์กรอย่างชัดเจน 
 

/ความเสี่ยง... 
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ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจาก

การ 
ปฏิบัติงาน 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

 2. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการ
ด าเนินงานที่เป็นจริงทั้งด้าน กิจกรรม จ านวน  ผู้เข้า
อบรม ระยะเวลา และการจัดการต่าง ๆ ที่สอดคล้องและ
เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 3. จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผล
และรายงานการด าเนินโครงการ โดยมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้เสียในและนอกหน่วยงานทุกโครงการ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุญาตให้เผยแพร่บันทึกนี้ บน
เว็บไซต์ ของโรงพยาบาลกันทรวิชัย  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงานถือปฏิบัติต่อไป 

 
 

(นางรุ่งนภา  ทองช านิ) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
- ทราบ 

      -  อนุญาต 

 
(นายเจษฐา  พัชรเวทิน) 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลกันทรวิชัย  โทร. 0-4378-9๒05 ต่อ 115                                        

ที ่ มค ๐๐32.๓๐1/337 วันที ่ 2  กุมภาพันธ์  ๒๕64 

เรื่อง   รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

ตามท่ี กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ได้จัดประชุมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
เจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาล  เมื่อวันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2564  และได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และมีการจัดล าดับความเสี่ยง เพื่อน ามาก าหนดเป็นมาตรการ
ป้องกันการทุจริต ของโรงพยาบาลกันทรวิชัย   เพื่อให้บุคลากรทุกกลุ่มงานได้ถือปฏิบัติ  ดังรายละเอียดที่
เรียนเสนอมาพร้อมหนังสือนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลกันทรวิชัย 
ต่อไป 

 
 

(นางรุ่งนภา  ทองช านิ) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
 

       ทราบ 
อนุญาต 

 
(นายเจษฐา  พัชรเวทิน) 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
โรงพยาบาลกันทรวิชัย  ปี 2564 

ล าดับที่ ความเสี่ยง คะแนนโหวด 
1 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 10 
2 การด าเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 9 
3 การใช้รถราชการ 7 
4 การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 6 

 
แนวทางในการป้องกัน 

1. มาตรการการด าเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ให้ถือปฏิบัติ  ดังนี้ 
   1.1 มีกระบวนการประชาสัมพันธ์ ก่อนการด าเนินการประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ

ตามโครงการ/กิจกรรมพัฒนาต่างๆ ทั้งในหน่วยงาน และการสื่อสารต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 หรือระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง 

    1.2 มีการตรวจรับ ตรวจสอบ และส่งมอบพัสดุต่างๆ ให้เป็นไปตามจ านวน หรือปริมาณและ
คุณภาพ  เพ่ือประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โครงการ และการด าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม 

    1.3 มีกระบวนการป้องกันและตรวจสอบ การด าเนินการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการเอ้ือ
ประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ กับผู้รับจ้าง ผู้ขาย และ/หรือผู้มีความเก่ียวข้องใน
ประโยชน์ดังกล่าว 

2. มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
     2.1 ให้จัดท าคู่มือ มาตรฐาน และกระบวนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานและหน่วยงานย่อย ใน
โรงพยาบาลกันทรวิชัย  ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ 
     2.2 ให้กลุ่มงานและหน่วยงานย่อย มีการก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรอง การปฏิบัติ งานให้
เป็นไปตามเงื่อนไข และเป้าประสงค์  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข 
และระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องและชัดเจน 

    2.3 ให้มีการก ากับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อใช้
ประกอบ ในการบริหารจัดการ และการพัฒนามาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

3. มาตรการการใช้รถราชการ  ให้ถือปฏิบัติ  ดังนี้ 
    3.1 การใช้รถราชการ หรือรถส่วนกลาง  ให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถ

ราชการ พ.ศ.2523  และแก้ไขเพ่ิมเติม  ระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้     
การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526  โดยเคร่งครัด 

    3.2 การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้น และหากมี
เหตุจ าเป็นไม่มีสถานที่เก็บท่ีปลอดภัย หรือมีราชการจ าเป็นและเร่งด่วน ให้ท าบันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วน
ราชการเป็นการชั่วคราว หรือเป็นครั้งคราว 

    3.3 ห้ามข้าราชการหรือบุคลากร น ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอ่ืน น าไปใช้ 
ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่เหมาะสม หรือไม่
เกี่ยวข้อง   กับการปฏิบัติราชการ 

    3.4 ให้ผู้บังคับบัญชา ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อม บ ารุง โดย
มีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และด าเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด 

       /4. มาตรการ... 
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4. มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ให้ถือปฏิบัติ  ดังนี้ 
    4.1 การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ ให้มีเป้าหมาย และ

รายละเอียดการด าเนินงานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนา
งานของหน่วยหรือองค์กรอย่างชัดเจน 

    4.2 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการด าเนินงานที่เป็นจริงทั้งด้าน กิจกรรม 
จ านวน  ผู้เข้าอบรม ระยะเวลา และการจัดการต่าง ๆ ที่สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 

    4.3 จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงานการด าเนินโครงการ โดยมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในและนอกหน่วยงานทุกโครงการ 
 
 
              ผู้รายงาน 

(นางรุ่งนภา  ทองช านิ) 
         เลขานุการคณะท างานฯ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

ตามประกาศโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561  

ส าหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานในโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลกันทรวิชัย 

วัน/เดือน/ปี  2 กุมภาพันธ์ 2564 

หัวข้อ การประชุมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2564 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
1. สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2564 
2. รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2564 

Link ภายนอก .................................... 

หมายเหตุ          ................................................................................................................. ............................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

รุ่งนภา  ทองช านิ 
(นางรุ่งนภา  ทองช านิ) 

ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 

ผู้อนุมัติรับรอง 

เจษฐา  พัชรเวทิน 
(นายเจษฐา  พัชรเวทิน) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
พรพิมล  ซองเหล็กนอก 

(นางสาวพรพิมล  ซองเหล็กนอก) 
ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 
วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 

 


