
  

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลกันทรวิชัย  โทร.๐ ๔๓๗8 ๙205 ต่อ 115  

ที ่  มค ๐๐๓3.301                              วันที ่ 5  เมษายน  ๒๕๖5 

เรื่อง   รายงานผลการด าเนนิงานตามมาตรการและแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

    ตามท่ี โรงพยาบาลกันทรวิชัย  ได้ก าหนดมาตรการและแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ในหน่วยงาน เพ่ือก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และเป็นการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่รัฐกระท าผิดวินัย  นั้น  

   ในการนี้ จึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการและแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในหน่วยงาน ตามรายงานที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ โรงพยาบาลกันทรวิชัย  
ต่อไป  
 

   
 

  (นางรุ่งนภา  ทองช านิ) 
        นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 

              
             - ทราบ / อนุญาต 

 

      

 (นายหัสชา  เนือยทอง) 
        นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 

       รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมาตรการและแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ความเสีย่งท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจาก

การปฏิบัติงาน 

มาตรการจัดการความเสีย่ง สรุปผลการด าเนินการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1. การด าเนินการจัดซื้อจดัจัดจา้ง 1. มีกระบวนการประชาสมัพันธ์ ก่อนการด าเนินการ

ประกาศการจัดซื้อจดัจ้าง หรือจดัหาพัสดุตามโครงการ/

กิจกรรมพัฒนาต่างๆ ท้ังในหน่วยงาน และการสื่อสารต่างๆ 

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพสัดุ พ.ศ.2560 หรือระเบยีบฯ ที่เกี่ยวข้อง 

- ปฏิบัติเป็นไปตามระเบยีบฯ และไม่มีข้อ

ร้องเรียน 

- 

 2. มีการตรวจรับ ตรวจสอบ และส่งมอบพัสดตุ่างๆ ให้

เป็นไปตามจ านวน หรือปริมาณและคณุภาพ  เพื่อ

ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โครงการ และการด าเนิน

กิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม 

- ปฏิบัติเป็นไปตามระเบยีบฯ และไม่มีข้อ

ร้องเรียน 

 

 3. มีกระบวนการป้องกันและตรวจสอบ การด าเนินการที่มี

ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการเอื้อประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ี

ผู้เกี่ยวข้องกับการจดัหาพัสดุ กับผูร้ับจ้าง ผู้ขาย และ/หรือผู้

มีความเกี่ยวข้องในประโยชน์ดังกล่าว 

- ปฏิบัติเป็นไปตามระเบยีบฯ และไม่มีข้อ

ร้องเรียน 

 

2. การด าเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 1. ให้จัดท าคู่มือ มาตรฐาน และกระบวนการปฏิบัติงานใน

กลุ่มงานและหน่วยงานย่อย ในโรงพยาบาลกันทรวิชัย  ให้

เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ 

2. ให้กลุ่มงานและหน่วยงานย่อย มีการก ากับ ดูแล ตรวจ  

- ปฏิบัติเป็นไปตามระเบยีบฯ และไม่มีข้อ

ร้องเรียน 

 

- ปฏิบัติเป็นไปตามระเบยีบฯ และไม่มีข้อ

ร้องเรียน 

 



ความเสีย่งท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจาก

การปฏิบัติงาน 

มาตรการจัดการความเสีย่ง สรุปผลการด าเนินการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

 สอบ และรับรอง การปฏบิัติ งานให้เป็นไปตามเงื่อนไข และ

เป้าประสงค์  การเบิกจา่ยค่าตอบแทนต่าง ๆ ตามระเบียบ

ของกระทรวงสาธารณสุข และระเบียบการเบิกจา่ย

ค่าตอบแทนท่ีเกี่ยวข้องให้ถูกต้องและชัดเจน 

3. ให้มีการก ากับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

และการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบ ในการ

บริหารจดัการ และการพัฒนามาตรการเบิกจ่าย

ค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

- ปฏิบัติเป็นไปตามระเบยีบฯ และไม่มีข้อ

ร้องเรียน 

 

3. การใช้รถราชการ 1. การใช้รถราชการ หรือรถส่วนกลาง  ให้ด าเนินการตาม

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยรถราชการ พ.ศ.2523  

และแก้ไขเพิ่มเติม  ระเบียบส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้     การเก็บรักษา การ

ซ่อมบ ารุงรถส่วนกลางและรถรบัรอง พ.ศ.2526  โดย

เคร่งครดั 

2. การเก็บรักษารถราชการ ให้เกบ็ในสถานท่ีเก็บ หรือ

บริเวณของส่วนราชการเท่าน้ัน และหากมีเหตจุ าเป็นไม่มี

สถานท่ีเก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจ าเป็นและเร่งด่วน ให้

ท าบันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการเป็นการช่ัวคราว 

หรือเป็นครั้งคราว 

- ปฏิบัติเป็นไปตามระเบยีบฯ และไม่มีข้อ

ร้องเรียน 

 

 

 

 

- ปฏิบัติเป็นไปตามระเบยีบฯ และไม่มีข้อ

ร้องเรียน 

 

 

 

 

 



ความเสีย่งท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจาก

การปฏิบัติงาน 

มาตรการจัดการความเสีย่ง สรุปผลการด าเนินการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

 3. ห้ามข้าราชการหรือบุคลากร น ารถราชการไปใช้ในกิจ

ธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่น น าไปใช้ ท้ังในเวลาราชการ 

และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานท่ีปฏิบัติงาน 

โดยเฉพาะสถานท่ีที่ไม่เหมาะสม หรือไมเ่กี่ยวข้อง   กับการ

ปฏิบัติราชการ 

4. ให้ผู้บังคับบัญชา ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การ

เบิกจ่ายค่าเช้ือเพลิง ค่าซ่อม บ ารุง โดยมีกระบวนการ

ตรวจสอบรับรองและด าเนินการตา่ง ๆ ให้เป็นไปตาม

ระเบียบโดยเคร่งครัด 

- ปฏิบัติเป็นไปตามระเบยีบฯ และไม่มีข้อ

ร้องเรียน 

 

 

 

- ปฏิบัติเป็นไปตามระเบยีบฯ และไม่มีข้อ

ร้องเรียน 

 

4. การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศกึษาดูงาน 

ประชุม และสัมมนา 

1. การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศกึษาดูงาน ประชุมและ

สัมมนาต่างๆ ให้มีเปา้หมาย และรายละเอียดการ

ด าเนินงานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสมัมนา ที่

สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพฒันางานของหน่วยหรือ

องค์กรอย่างชัดเจน 

2. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการ

ด าเนินงานท่ีเป็นจริงทั้งด้าน กิจกรรม จ านวน  ผู้เข้าอบรม 

ระยะเวลา และการจัดการต่าง ๆ ที่สอดคล้องและเป็นไป

ตามระเบียบที่เกีย่วข้อง 

3. จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ตดิตาม สรุปประเมินผลและ

รายงานการด าเนินโครงการ โดยมสี่วนร่วมของผู้มสี่วนได้

เสียในและนอกหน่วยงานทุกโครงการ 

- ปฏิบัติเป็นไปตามระเบยีบฯ และไม่มีข้อ

ร้องเรียน 

 

 

 

- ปฏิบัติเป็นไปตามระเบยีบฯ และไม่มีข้อ

ร้องเรียน 

 

 

- ปฏิบัติเป็นไปตามระเบยีบฯ และไม่มีข้อ

ร้องเรียน 

 

 


