
   

บนัทกึขอ้ความ 
ส่วนราชการ  งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน     . 

ที่  นน 0033.301.04/4080              วันที่   28 มีนาคม 2565                                       . 

เรือ่ง  รายงานผลการกำกับติดตามและผลการดำเนินงานตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนฯ             . 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

  เรือ่งเดมิ 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : 
MOPH ITA) บรรจุภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วย
ธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
โครงการที่ 32 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กำหนดเป็นตัวชี้วัดที่ 53 ร้อยละของหน่วยงานใน
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ค่าเป้าหมายร้อยละ 92 สิ้นสุดในไตร
มาสที่ 4) และถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดย “ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
บนเว็บไซต์ของหน่วยงานเปิดเผยการดำเนินการของหน่วยงานเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่
การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเป็น
ระบบ การรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและ
กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และการให้องค์ความรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และผลประโยชน์ทับซ้อน 
แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน เพ่ือเป็นการปลูกฝังและปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้มี
ความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัวออกจากเรื่องประโยชน์ส่วนรวมได้”  

 ขอ้มลูประกอบขอ้คำถาม 
 หน่วยงาน ส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการเพ่ือจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ที่ได้จากข้อ MOIT 18 มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. มีลักษณะเป็นคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหาร 
ที่ได้รับมอบหมาย 
 2. มีแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงานที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่ได้จาก
ข้อ MOIT 18 
 3. มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยการรายงานผลการดำเนินงานเพ่ือ
จัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
 4. มีการรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG … ” เพ่ือเป็นกลไก
หลักในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส ตามมาตรการเพ่ือจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงาน 
 5. ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้นำ ข้อ 2 ข้อ 3.และข้อ 4. ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงานมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

/ข้อเท็จจริง... 



   

 
ข้อเท็จจริง 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติเพ่ือ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 
31 มีนาคม 2565) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้ 

เรื่องที่เสนอ 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้การ
ดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (MOPH 
Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยจึงขออนุญาตนำข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว www.puahospital.go.th และติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

                                                                       (นางโชติกา  ติฉัน) 
                                                                         นักวิชาการพัสดุ 
 
 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต รายละเอียดที่เจ้าหน้าที่เสนอ 

 
 

                            (นางสาวสุรีย์พรรณ  วังแสง) 
                          นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

 
 

ความเหน็ผูอ้ำนวยการโรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชปวั 
อนุมัติ 

 
 

(นายกิติศักดิ์  เกษตรสินสมบัติ) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

 
 
 
 



   

รายงานสรปุผลการดำเนนิการตามมาตรการปอ้งกนัผลประโยชนท์บัซอ้น โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชปวั 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

(รอบ 6 เดอืน ระหวา่งวนัที ่1 ตลุาคม 2564 – 31 มนีาคม 2565) 
 

มาตรการ กลุม่เปา้หมาย การควบคมุ กำกบั ตดิตาม ตรวจสอบใหเ้ปน็ไปตามมาตรการตา่งๆ 

สถติิการกระทำ
ผดิวนิยั ความรบั
ผดิทางละเมดิ 

อาญา 

การเปลีย่นแปลง
หลงัการปฏบิตัิ
ตามมาตรการ 

หมายเหต ุ

1. มาตรการการใชร้ถราชการ บุคลากร
โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

1.1 การใช้รถราชการหรือรถส่วนกลาง ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การ
ซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง และรถรับรอง พ.ศ. 2526 
1.2 การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บหรือบริเวณของส่วนราชการ
เท่านั้น และหากมีเหตุจำเป็นไม่มีสถานที่เก็บปลอดภัย หรือมีราชการจำเป็น
เร่งด่วน ให้ทำบันทึกขออนุญาตต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน เพื่อนำไป
เก็บที่อื่นเป็นการชั่วคราวและเป็นคร้ังคราว 
1.3 ห้ามข้าราชการหรือบุคลากรนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้
บุคคลอ่ืนนำไปใช้ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่
ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะนำรถราชการไปใช้ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม และไม่เก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติราชการ 
1.4 ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ตรวจสอบการใช้รถราชการ การเบิกจ่ายค่า
น้ำมันเชื้อเพลิง การเบิกจ่ายค่าซ่อมบำรุง ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
 
 
 
 

ไม่พบ มีการปฏิบัติให้
เป็นไปตาม
ประกาศฯ อย่าง
ถูกต้อง 

 



   

2. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน บุคลากร
โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

2.1 การเบิกจ่ายค่าตอบแทน จากเงินบำรุง ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสขุว่าด้วย
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ทุกฉบับที่เก่ียวข้อง 
2.2 ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
เบิกจ่ายของเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ประกอบการบริหารจัดการและพัฒนามาตรการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพ 

ไม่พบ มีการปฏิบัติให้
เป็นไปตาม
ประกาศฯ อย่าง
ถูกต้อง 

 

3. มาตรการการจดัทำโครงการ
ฝกึอบรม ศึกษา ดงูาน ประชมุ
และสมัมนา 

บุคลากร
โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

3.1 การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ ให้
กำหนดเป้าหมายและรายละเอียดการดำเนินงานที่แสดงถึงความสอดคล้องกับ
ภารกิจ หรือเป็นการพัฒนาหน่วยงาน หรือแก้ปัญหาการดำเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างชัดเจน 
3.2 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุมและ
สัมมนาต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม หนังสือกระทรวงการคลัง และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชปัวที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความจำเป็น เหมาะสมและ
ประหยัด ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ โดยยึดถือประโยชน์ของทางราชการ
เป็นหลัก 
3.3 ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ 
เพื่อพัฒนาระบบการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพ 
 
 
 

ไม่พบ มีการปฏิบัติให้
เป็นไปตาม
ประกาศฯ อย่าง
ถูกต้อง 

 



 

4. มาตรการการจดัหาพสัด ุ บุคลากร
โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

4.1 การจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบญัญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎระเบียบอ่ืนๆที่
เก่ียวข้อง 
4.2 ให้พัฒนาความรู้เกี่ยวกับการพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานดา้นพสัดุทุกระดับอย่างต่อเนื่อง สมำ่เสมอ 
4.3 ให้จัดวางกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ และดำเนนิการ เพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทบัซ้อน หรือการเอ้ือประโยชน์ในการดำเนนิการดา้นพัสดุ 
 
5. ให้หน่วยงานจัดวางระบบควบคุม กำกับ การตรวจสอบและประเมินผลการ
ดำเนินการตามมาตรการในข้อ 1-4 โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และเพิ่มช่องทางการสื่อสาร การร้อนเรียน เพื่อป้องกันการทุจริตและการ
กระทำผิดวนิัยที่เกิดขึ้นจากการไม่ถือปฏิบัติตามประกาศนี้ 
6. ให้หน่วยงานดำเนนิการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
7. หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏบิัติตามมาตรการดังกล่าว และพบว่าเป็นการกระทำ
ความผิดให้ดำเนนิการทางวินัย ทางละเมิด และทางอาญากับผูก้ระทำผิดอย่าง
เคร่งครัด 

ไม่พบ มีการปฏิบัติให้
เป็นไปตาม
ประกาศฯ อย่าง
ถูกต้อง 

 

 
 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้รายงาน     ลงชื่อ...................................................ผู้สอบทาน 
                                            (นางโชติกา  ติฉัน)                      (นางสาวสุรีย์พรรณ  วังแสง) 
                                             นักวิชาการพัสดุ                     นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 



   

 
แบบฟอรม์การขอเผยแพรข่อ้มลูผ่านเวบ็ไซต์ของหนว่ยงานในราชการบรหิารสว่นกลาง 

โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชปวั จงัหวดัน่าน 
ตามประกาศสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรือ่ง แนวทางการเผยแพร่ขอ้มลูตอ่สาธารณะผา่นเวบ็ไซตข์องหนว่ยงาน พ.ศ. 2565 
สำหรับหนว่ยงานในราชการบรหิารสว่นกลางสำนกัปลดักระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอรม์การขอเผยแพรข่อ้มลูผ่านเวบ็ไซต์ของหนว่ยงานในสำนกัปลดักระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน                                                       .                                                                       
วัน/เดือน/ปี  :   28 มีนาคม 2565                                                                                     . 
หัวขอ้ :  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพ่ือจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน  . 
รายละเอยีดขอ้มลู (โดยสรปุหรอืเอกสารแนบ) 

1. รายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชปัวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 –        
31 มีนาคม 2565) 

 
 
 
 
Link ภายนอก : ไม่มี                                                                                                     . 
หมายเหตุ :                                                                                                                . 
                                                                                                                              . 
 
 
 
        ผูร้ับผดิชอบการให้ขอ้มูล                                                     ผูอ้นมุตัริบัรอง 
 
 
           (นางโชติกา   ติฉัน)                                               (นายกิติศักดิ์   เกษตรสินสมบัติ) 
             นักวิชาการพัสดุ                                        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
        วันที่ 28 มีนาคม 2565                                                วันที่ 28 มีนาคม 2565 

ผูร้บัผดิชอบการนำขอ้มลูเผยแพร่ 
 
 

(นางโชติกา   ติฉัน) 
นักวิชาการพัสดุ 

                                                   วันที่ 28 มีนาคม 2565 
 


