
 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ที ่  อต ๐๐๓๒.๓๐๘.๑/๒๖๑   วันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔              

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิบัติเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน  
  ตามที่ โรงพยาบาลทองแสนขัน ได้กำหนดกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ในหน่วยงาน และให้นำกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไปใช้ควบคุมกำกับในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที ่รัฐ ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   
( Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment : EB ๒๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตัวชี้วัดที่ ๘ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และให้มีการกำกับติดตาม นั้น 
 

  ในการนี ้ กลุ ่มงานบริหารทั ่วไป โรงพยาบาลวังโป่ง ได้ดำเนินการกำกับติดตามผลการ
ดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ไตรมาสที่ 3 ทั้ง 9 รูปแบบ  
มีรายละเอียดดังนี้ 
      1. ไม่พบว่าบุคลากรในหน่วยงานมีการหาประโยชน์ให้ตนเอง ในการใช้อำนาจหน้าที่เพ่ือ
ตนเอง หรือฝากลูกหลานเข้าทำงาน เป็นต้น 
      2. ไม่พบว่าบุคลากรในหน่วยงานรับผลประโยชน์ รับสินบน หรือรับของขวัญ 
      3. ไม่พบว่าบุคลากรในหน่วยงานมีการใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้
อิทธิพลในตำแหน่งหน้าที่เพ่ือส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 
      4. ไม่พบว่าบุคลากรในหน่วยงานมีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
เช่น การใช้รถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์ของราชการทำงานส่วนตัว 
      5. ไม ่พบว ่าบ ุคลากรในหน่วยงานมีการใช้ข ้อม ูลลับของทางราชการไปแสวงหา
ผลประโยชน์ 
      6. ไม่พบว่าบุคลากรในหน่วยงานรับงานนอก หรือเปิดบริษัททำธุรกิจซ้อนกับหน่วยงาน  
ที่ตนเองทำงานอยู ่
      7. ไม่พบว่ามีบุคลกรในหน่วยงานทำงานหลังออกจากตำแหน่ง โดยใช้ความรู้หรืออิทธิพล
จากที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม 
      8. ไม่พบว่าบุคลากรในหน่วยงานมีการใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติ
หรือพวกพ้อง 
      9. ไม่พบว่าบุคลากรในหน่วยงานมีการใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่
รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน 
 

  ทั้งนี้ ได้กำชับบุคลากรให้มีความระมัดระวังไม่ให้มีกรณีการแสวงหาผลประโยชน์ การรับ
ผลประโยชน์ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้หัวหน้าหน่วยงานทราบเป็นประจำทุกเดือน 
 
 
 
 
 
 



 
- ๒ - 

 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ตามแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป 

 

 

       (นายพีรวัส  แสงทอง) 

            หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

       - ทราบ 

       - อนุญาต 

 

 
                 
                                 (นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง) 
                          ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
------------------------------------------------------------------------- 

 

  การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตามที่
โรงพยาบาลทองแสนขัน ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ เกิดผลประโยชน์  
ทับซ้อน และนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์มากำหนดมาตรการ วิธีการควบคุมเพ่ือป้องกัน หรือลดความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐมีการตรวจสอบได้ ไม่แสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตน
ในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทำ  
ในสิ่งที่ถูกต้อง โดยโรงพยาบาลทองแสนขัน ได้เสนอแนวแนวทางในการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ดังนี้ 
      ๑. นำประเด็นหรือปัจจัยที ่อาจเกิดความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัต ิงานทีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ที ่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี ่ยงมาจัดทำ ได้คู ่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
โรงพยาบาลทองแสนขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื ่อสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับเรื ่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน ให้แก่ พนักงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้
โรงพยาบาลทองแสนขัน มีนโยบายที่จะผลักดันให้พนักงานและลูกจ้างมีความตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณในวิชาชีพของบุคลากรทุกระดับ และเสนอแนะให้ยกตัวอย่างพฤติกรรมที ่เข้าข่ายมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการให้รวบรวมข้อมูลการสอบหาข้อเท็จจริง หรือข้อร้องเรียนต่างๆ นำมาวิเคราะห์
เพื่อสร้างความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรภายใน
หน่วยงานด้วย 
      ๒. จัดทำแบบฟอร์มป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้าง (แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง) เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลมี ประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ิมการตรวจสอบความ เกี่ยวข้องระหว่าง
เจ้าหน้าที่และผู้เสนองาน ซึ่งจากการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไม่พบการจัดซื้อ 
จัดจ้างที่ผู้เสนองาน มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ภายในของโรงพยาบาลทองแสนขัน นอกจากนี้โรงพยาบาล
ทองแสนขัน ได้มีการเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลทองแสนขันไว้แล้วด้วย 
      ๓. จัดทำสมุดบันทึกตรวจสอบการใช้รถยนต์ราชการเพื่อให้การใช้รถยนต์ราชการเป็นไป
ตามระเบียบ ที่เก่ียวข้อง และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
      ๔. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาล
ทองแสนขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อกำหนดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตของหน่วยงาน โดยมีแผนการดำเนินงานอย่างจริงจัง นอกจากนี้เพ่ือให้การดำเนินงานด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลทองแสนขันได้จัดทำประกาศโรงพยาบาล
ทองแสนขัน ว่าด้วยแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานโรงพยาบาลทองแสนขัน 
มีแนวทางการปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณของผู ้ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้กำหนดมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในด้านต่างๆ ได้แก่  
 



 
   (๑) ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  
   (๒) ด้านการใช้รถราชการ  
   (๓) ด้านการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
การเสนอแนะ 
  ๑. การเสนอแนะรายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อน เนื่องจากการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลทองแสนขัน ไม่มีข้อทักท้วง
หรือข้อร้องเรียนแต่ประการใด จึงไม่มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อ ป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน แต่อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลทองแสนขัน ได้กำชับให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง 
รวมถึงผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทองแสนขันทุกคนได้ตระหนักในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อน ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้ อง
กับเรื่องการทุจริตให้มากท่ีสุด 
  ๒. แนวปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน  
ในการจัดซื้อ จัดจ้าง กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโรงพยาบาลทองแสนขัน มีการวางแผนสำรวจ
ข้อมูลเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่พัสดุซึ่งมีหน้าที่ในการจัดชื้อจัดจ้างกับผู้เสนองานว่ามีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่
อย่างไร มีการประเมินความเสี่ยง วางแผนการตรวจสอบและวางแผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เมื่อมีการ
ดำเนินการจัดชื้อหรือจัดจ้างก็มีกระบวนการตรวจสอบการทำงานก่อน ระหว่างและเมื่อ ปฏิบัติงานเสร็จสิ้น
กระบวนการกใ็ห้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำรายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างและมีการติดตาม ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด
พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระมัดระวังไม่ให้มีการแสวงหาประโยชน์ รับผลประโยชน์ในตำแหน่งหน้าที่ 
ความรับผิดชอบเพื่อหาผลประโยชน์ ซึ่งอาจทำให้การเสนอราคาในการจัดชื้อหรือจัดจ้างมีการแข่งขันอย่าง 
ไม่เป็นธรรม หากมีมูลปรากฏ โรงพยาบาลทองแสนขันจะดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด 
 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 
       (นายพีรวัส  แสงทอง) 
            หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ ์

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
งาน/กลุ่มงาน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ปี   ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
หัวข้อ  รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 

 
 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          - รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  
ไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 
 

Link ภายนอก  http://www.thongsaenkhan.go.th/web/index.php/foruser/ita-foruser 
 
 
 
 
 

ผู้รับผดิชอบการให้ข้อมูล 
 
 

(นายพีรวัส  แสงทอง) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

วันที่..........เดือน.......................พ.ศ............... 

ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

 (นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 

วันที่..........เดือน.......................พ.ศ............... 
 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ 
 

(นายธัญญา  กัดม่ัน) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่..............เดือน................................พ.ศ.................... 
 

 


