
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…….…

ที่…………………………………………………………………………………………..วันที่……………………………..………………………………………………… 

เร่ือง………………………......................................................................................................................................................................... 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลท่ำชนะ 

  ตำมที่ โรงพยำบำลท่ำชนะ ได้จัดท ำคู่มือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยำบำลท่ำชนะ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี และได้ประกำศนโยบำยของกระทรวงสำธำรณสุข 
Zero Tolerance “ควำมอดทนต่อกำรทุจริตเป็นศูนย์ ” รวมทั้งได้มีกำรจัดประชุมเพ่ือให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น 

  โรงพยำบำลท่ำชนะ ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรปรับปรุงงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตำม
ประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง มำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และแก้ไขกำรกระท ำผิด
วินัยของเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ที่ก ำหนดเรื่องส ำคัญ
เร่งด่วนเชิงรุกในกำรป้องกันกำรทุจริต  กำรบริหำรงำนที่โป่งใส ตรวจสอบได้และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของ
เจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อย 4 มำตรกำรส ำคัญ ดังต่อไปนี้  

1. มำตรกำรกกำรใช้รถรำชกำร 
2. มำตรกำรกำรเบิกค่ำตอบแทน 
3. มำตรกำรกำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุม และสัมมนำ 
4. มำตรกำรกำรจัดหำพัสดุ  

  โรงพยำบำลท่ำชนะ ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยจัดตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมฯ ( TAI ) ซึ่งมีกำรประชุมให้ควำมรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
และกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน ทบทวนควำมเสี่ยงขององค์กร หำกมีปัญหำหรืออุปสรรคในกำร
ด ำเนินงำนในกรณีต่ำงๆ คณะกรรมกำรจะน ำปัญหำหรือควำมเสี่ยงที่ตรวจพบ มำก ำหนดเป็นปัญหำขององค์กรเพ่ือ
น ำไปสู่กำรแก้ไข โดยกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและอำจจะเกิดกำร
ทุจริตที่จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำดังนี้ 
               1.เวียนแจ้งให้หน่วยงำนในสังกัดทรำบและปฏิบัติ 
                                                                                    
     (นำงสำวปำณิสรำ  แสงเพ็ชร) 
    นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร                                                                                                 

 อนุญำต 

                                                                                             ( นำยกฤษนันท์ เหล่ำยัง ) 
                                                                                   นำยแพทย์ช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะ 
                                                                                            ผู้อ ำนวยกำรโรงพงยำบำลท่ำชนะ 

โรงพยำบำลท่ำชนะ  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป  โทร. 0 7738 1167  ต่อ  101 
  สฎ ๐๐๓๒.๓๐๑/1527 

   
 30 ธันวำคม 2563 

กำรปรับปรุงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 



สรุปมาตรการเพื่อควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต กรณีขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล        
กันผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 
ปัญหา/ความเสี่ยง 
 คณะกรรมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนหน่วยงำนภำครัฐ โรงพยำบำลท่ำชนะ 
ร่วมกับคณะกรรมกำรบริหำรโรงพยำบำลท่ำชนะได้ประชุมพิจำรณำควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต กรณีกำรับผลประโยชน์
ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของเจ้ำหน้ำที่ภำยในโรงพยำบำล พบปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 

1.รับของขวัญ / เงินสนับสนุน/เงินบริจำคจำกร้ำนค้ำ ลูกค้ำของหน่วยงำน 
2.น ำทรัพย์สินของหน่วยงำนไปใช้งำนส่วนตัว 
3.จัดซื้อ จัดหำและส่งเสริมกำรขำยยำ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ ( วัสดุกำรแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยำศำสตร์  
   วัสดุเอกซเรย์ ) 
4.รับงำนนอกมำทท ำในเวลำรำชกำร  
ทั้งนี้คณะกรรมกำรฯ ได้บริหำรควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมเสี่ยงพร้อมทั้งก ำหนดแนวทำงปรับปรุงป้องกัน

เพ่ือลดโอกำสปัจจัยที่อำจจะเกิดข้ึน และน ำไปสู่กำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำน ก ำหนดข้อพึงปฏิบัติให้เจ้ำหน้ำที่ของ
โรงพยำบำลท่ำชนะทรำบและให้ควำมตระหนักรวมไปถึงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงจริงจัง  

 
แนวทางปฏิบัติเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง ความเสี่ยงด้านการทุจริต กรณีขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับ

ผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2564 มีดังนี้ 

ปัจจัยเสี่ยงกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทำงกำรป้องกัน / กิจกรรม 
กรอบระยะเวลำ
ประเมินติดตำม 

1.ให้-รับของขวัญและประโยชน์อื่นใดจำก
ข้อที่ ป.ป.ช ก ำหนด  

แจ้งแนวทำงปฏิบัติให้เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนทรำบ
ตำมประกำศคณะกรรมกำร ป.ป.ช เรื่องหลักเกณฑ์
กำรรับทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยำฯ  พ.ศ.2543 

ธ.ค.63 – ก.ย.64 

2.น ำทรัพย์สินของหน่วยงำนไปใช้ส่วนตัว ก ำหนดข้อพึงปฏิบัติเพื่อเป็นกรอบสร้ำงพฤติกรรม
ของเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติไม่น ำทรัพย์สินทำง
รำชกำรทุกประเภทไปใช้ส่วนตัว 

ธ.ค.63 – ก.ย.64 

3.จัดซื้อ จัดหำและส่งเริมกำรขำยยำ 
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ 

แจ้งเวียนเกณฑ์จริยธรรมกำรจัดซื้อจัดหำและกำร
ส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำกระทรวง
สำธำรณสุข พ.ศ.2543 

ธ.ค.63 – ก.ย.64 

4.รับงำนนอกท ำในเวลำรำชกำร ก ำหนดข้อพึงปฏิบัติเพื่อเป็นกรอบสร้ำงพฤติกรรม
ของเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติไม่เบียดเบียนเวลำ
รำชกำรเพ่ือไปท ำธุรกิจส่วนตัว 

ธ.ค.63 – ก.ย.64 

 
 
 
 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…….…

ที่…………………………………………………………………………………………..วันที่……………………………..…………………………………………………..… 

เร่ือง………………………............................................................................................................................................................................... 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลท่ำชนะ 

พร้อมนี้ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ขอส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมกรอบแนวทำงป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน ปรำกฏตำมเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้  
 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

 

     (นำงสำวปำณิสรำ  แสงเพ็ชร) 
    นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร       
 
                                                                                           

 ทรำบ 

 

 

                                                                          ( นำยกฤษนันท์ เหล่ำยัง ) 
                                                               นำยแพทย์ช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะ 
                                                                     ผู้อ ำนวยกำรโรงพงยำบำลท่ำชนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยำบำลท่ำชนะ  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป  โทร. 0 7738 1167  ต่อ  101 
  สฎ ๐๐๓๒.๓๐๑/ 1528

   
 30 ธันวำคม 2563 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมกรอบแนวทำงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน 



รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของโรงพยาบาลท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
จำกแนวทำงในกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในทำงรำชกำรของโรงพยำบำลท่ำชนะ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ที่

ได้ให้ควำมหมำยของผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง ผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับผลประโยชน์ส่วนรวม ขัดกัน 

ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ทับซ้อน  หมำยถึง สถำนกำรณ์หรือกำรกระท ำที่บุคคลไม่
ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท ผู้บริหำร มีผลประโยชน์ส่วนตัวมำกจนมีผลต่อกำรตัดสินใจหรือกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งหน้ำที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม  

 ในปีงบประมำณ 2564 ที่ผ่ำนมำ โรพงยำบำลท่ำชนะ ไม่พบปัญหำเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแต่มีมำตรกำร
แนวทำงในกำรป้องกันปัญหำเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จ ำนวน 4 เรื่อง คือ  

            1.มำตรกำรกำรใช้รถรำชกำร ให้ปฏิบัติตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ.2563 และ
ระเบียบส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่องหลักเกณฑ์กำรใช้ กำรเก็บรักษำ  กำรซ่อมบ ำรุงรถส่วนกลำง
และรถรับรอง พ.ศ.2562อย่ำงเคร่งครัด 

            2.มำตรกำรกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนให้ปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทน
กำรปฏิบัติงำน นอกเวลำรำชกำร พ.ศ.2550 อย่ำงเคร่งครัด 

            3.มำตรกำรกำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม  ศึกษำดูงำน ประชุมและสัมมนำ  ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำนและกำรประชุมระหว่ำงประเทศ พ.ศ.2549 และแก้ไข
เพ่ิมเติม อย่ำงเคร่งครัด 

            4.มำตรกำรกำรจัดหำพัสดุ  ให้ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.
2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 อย่ำงเคร่งครัด 

           โดยโรงพยำบำลท่ำชนะ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ได้น ำมำมำตรกำรทั้ง 4 เรื่อง มำวิเครำะห์และก ำหนดเป็นควำม
เสี่ยงที่ต้องจัดท ำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  กำรกระท ำผิดวินัยของ
เจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลท่ำชนะ หำกมีปัญหำหรืออุปสรรคในกำรด ำเนินงำนในกรณีต่ำงๆคณะกรรมกำรจะน ำปัญหำหรือ
ควำมเสี่ยงที่ตรวจพบ  มำก ำหนดเป็นปัญหำขององค์กรเพ่ือน ำไปสู่กำรแก้ไขโดยกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและอำจจะเกิดกำรทุจริตที่จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 

    

 

 

 

 



ที ่ ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ 
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

แนวทางการจัดการ การบริหารจัดการ 

1 เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนขดควำมรู้
ควำมเข้ำใจ ไม่ทรำบกฎ ระเบียบ 
กฎหมำยห้ำมไว้ในกรณี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

1.ประชำสัมพันธ์เผยแพร่ให้
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้ำนกฎ 
ระเบียบ กฎหมำยเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
2.จัดท ำคู่มือ แนวทำงกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่สำมำรถ
เข้ำใจได้ง่ำยและมีช่องทำงเข้ำถึง
ที่หลำกหลำย 

1.จัดท ำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

2 กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนและกำร
เบิกจ่ำยค่ำใช่จ่ำยในกำรฝึกอบรม   
ดูงำน ประชุม 
 

จัดท ำมำตรกำรและคู่มือปฏิบัติ
ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในสังกัด
ปฏิบัติตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำย
ค่ำตอบแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม ดูงำน 

เผยแพร่ประชำสัมพันธ์/เวียนแจ้งให้
เจ้ำหน้ำที่ในองค์กรทรำบเก่ียวกับ
มำตรกำร/คู่มือแนวทำงปฏิบัติ 
 

3 กำรน ำรถรำชกำรไปใช้ในกิจกำร
ส่วนตัว 
 

ก ำหนดมำตรกำรกำรใช้รถ
รำชกำรให้เป็นไปตำมระเบียบ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีและระเบียบ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข 

ส่งเสริมให้หน่วยงำนในสังกัดบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงเพ่ือป้องกันปัญหำ
กำรใช้รถยนต์รำชกำรเพ่ือประโยชน์
ส่วนตน 

4 กำรจัดหำพัสดุ ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติตำม 
พระรำชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้ำงและ
บริหำรพัสดุภำครัฐ ปี 2560
และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำ
ด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ ปี 2560 

เผยแพร่ประชำสัมพันธ์/เวียนแจ้งให้
เจ้ำหน้ำที่ในองค์กรทรำบเก่ียวกับ
กำรปฏิบัติในกำรจัดหำพัสดุตำม
ระเบียบที่ก ำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนกลไกการก ากับติดตามอยา่งต่อเน่ือง 

การปฏิบัติเพื่อป้องกนัผลประโยชนท์ับซ้อนของหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

รำยละเอียด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ก ำกับติดตำมวเิครำะห์ควำม
เสี่ยงผลประโยชนท์ับซ้อนของ
หน่วยงำนครั้งที่ 1 

            

ก ำกับติดตำมวเิครำะห์ควำม
เสี่ยงผลประโยชนท์ับซ้อนของ
หน่วยงำนครั้งที่ 2 

            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


