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รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลแม่ทา 
ปีงบประมาณ 2564  ไตรมาส ๑ - ๒  

 ณ วันที ่๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
*************** 

กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนค่าใช้จ่ายตามโครงการ /การจัดประชุม อบรม และสัมมนา 

ผู้รับผิดชอบ ลักษณะ/ ประเภท กรอบแนวทางป้องกัน กำกับและติดตามผล ผลการดำเนินงาน 
งานการเงิน กลุ่มงาน
การจัดการทั่วไป 

-เบิกค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง 
เป็นไปตามความจริง 
-การเบิกค่าใช้จ่ายเป็นเท็จ 
ทั้งจำนวนผู้เข้าอบรม 

๑. จัดทำหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
๒. มีระบบควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน 
๓. มีการทบทวนและจัดทำคู่มือการดำเนินงานตาม
โครงการ  แจ้งเวียนทุกกลุ่มงานเพื่อป้องกัน
ข้อผิดพลาด 
๔. ผู้บริหารต้องสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิด 
๕. จัดอบรม สร้างจิตสำนึก โดยเฉพาะผู้รับผิดชอบ
ต้องมีจรรยาบรรณ 
๖. สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนงานและโครงการ
เสนอผู้บริหารทราบทุกไตรมาส เพ่ือติดตามและ
เร่งรัดการดำเนินการ 

๑. มีการเบิกค่าใช้จ่ายเป็นไปตามความจริง 
และตามมาตรการหลักเกณฑ์   ระเบียบ
ราชการและโรงพยาบาลกำหนด และเป็นไป
ตามแผนประจำปี ร้อยละ ๑๐๐ 

- งานการเงินดำเนินการ
ทบทวนแนวทางการ
ดำเนินงานตามแผนงานและ
โครงการ พร้อมแจ้งเวียนทุก
กลุ่มงาน ทราบและปฏิบัติ
ตามแนวทางที่กำหนด 
-ไม่พบอุบัติการณ์ และข้อ
ร้องเรียน 
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กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนการจัดซื้อจัดจ้าง  

ผู้รับผิดชอบ ลักษณะ/ ประเภท กรอบแนวทางป้องกัน กำกับและติดตามผล ผลการดำเนินงาน 
งานพัสดุ 
๑.หน่วยงานพัสดุ
เวชภัณฑ์ยา 
๒.หน่วยงานพัสดุ
เวชภัณฑ์มิใช่ยา และ
ครุภัณฑ์การแพทย์ 
๓.หน่วยงานพัสดุทั่วไป 
และครุภัณฑ์ท่ัวไป 

ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการ
แสวงหาผลประโยชน์ให้
ตนเอง 

๑. ตั้งคณะกรรมการพิจารณา/วิเคราะห์แผนการจัดซื้อจัด
จ้าง และเชิญผู้มีความรู้มาร่วมจัดทำ spec 
๒. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนผังขั้นตอน และรอบ
ระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
**มีการขออนุมัติจัดซื้อก่อนการจัดซื้อ ได้แก่ 
-บันทึกขออนุมัติเป็นครั้ง ๆ ตามแผน 
-ขออนุมัติซื้อตามไตรมาส 
๓. ดำเนินการตามระเบียบ และข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างอ
ย่างเคร่งครัด 
๔. เลือกวิธีกรจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส และคำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ เช่น การเปิดประมูลหลาย
ช่องทาง การเปรียบเทียบราคา และคุณภาพ 
๕. ให้มีผู้ตรวจสอบประจำหน่วยงาน และตรวจสอบไขว้
ระหว่างหน่วยงาน 
๖. มีการจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 
๗. กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างจริงจัง 
๘. มีการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
 

๑. มีการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน ๑๐๐% 
๒. พัสดุที่มรีาคาเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท   
มีการทำ ebidding ร้อยละ ๑๐๐ 
๓. มีการรายงานซื้อของนอกแผน 
๔. มีการขออนุมัติซื้อก่อนการดำเนินการ 
๕. กำหนดให้มีการรายงานผลการ
ดำเนินงานด้านพัสดุให้กับผู้บริหาร 
-สรุปมูลค่าคงคลัง ทุกสิ้นเดือน 
-สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุ ทุกไตรมาส 
๖. มีการขออนุมัติดำเนินปรับแผนการ
การจัดซื้อ กรณีแผนมีความผิดปกติและ
คลาดเคลื่อน 

-การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป
ตามแผน 
-ไตรมาส ๑-๒ ไม่ได้
ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี 
ebidding เนื่องจากแผนงบ
ค่าเสื่อมยังไม่อนุมัติ 
-มีการรายงานผลการ
ดำเนินงานด้านพัสดุ 
ทุกสิ้นเดือน และสรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง เสนอ นพ.
สสจ.ลำพูนทุกไตรมาส 
-ไตรมาส๑-๒ ยังไม่มีการ
ปรับแผนการจัดซื้อ 
-ไม่พบอุบัติการณ์ และข้อ
ร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
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ผู้รับผิดชอบ ลักษณะ/ ประเภท กรอบแนวทางป้องกัน กำกับและติดตามผล ผลการดำเนินงาน 
๙. มีการจัดอบรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ให้ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม มีความซื่อสัตย์ สุจริตและ
รับผิดชอบ 
๑๐. สรุปผลการดำเนินการด้านพัสดุทุกประเภท  
-สรุปมูลค่าคงคลัง เสนอคณะกรรมการบริหารทุกเดือน 
-สรุปผลการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอผู้บริหาร
ทุกไตรมาส 

 
 
 
กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนการสรรหาบุคลากรเข้ารับราชการ 

ผู้รับผิดชอบ ลักษณะ/ ประเภท กรอบแนวทางป้องกัน กำกับและติดตามผล ผลการดำเนินงาน 
-HRD 
งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่ม
งานการจัดการทั่วไป 

1. การใช้อำนาจหน้าที่  
เรียกรับผลประโยชน์ /                 
การให้และการรับ
ของขวัญสินน้ำใจ เพ่ือหวัง
ความก้าวหน้า และเรียก 
รับผลประโยชน์ จากการ
จัดซื้อจัดจ้างที่เอ้ือผลประ 
โยชน์ต่อตนเองหรือเพ่ือ
ประโยชน์ของพวกพ้อง 
 

๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากรให้ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตของ
โรงพยาบาลแม่ทา 
๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจ 
อย่างเคร่งครัด 
๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติ
ตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลแม่ทา 
๔.มีช่องทางรับข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๑. การรายงานของคณะกรรมการ
ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๒. หัวหน้าเป็นผู้ควบคุมกำกับ 
๓. มีการตั้งกลุ่ม Strong THC เพ่ือคอย
สอดส่องและเป็นหูเป็นตาป้องกันการ
กระทำผิด 

-ไม่พบอุบัติการณ์และข้อ
ร้องเรียน 
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กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนการเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ผู้รับผิดชอบ ลักษณะ/ ประเภท กรอบแนวทางป้องกัน กำกับและติดตามผล ผลการดำเนินงาน 
คณะกรรมการ CFO 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
หัวหน้างาน 

๑. มีการเบิกค่าตอบแทน
ล่วงเวลาไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ/เป็นเท็จ 
๒. ไม่มีการขออนุมัติขึ้น
ปฏิบัติงานล่วงเวลาก่อน
การปฏิบัติงาน 

๑. มีการจัดทำคำสั่งการปฏิบัติงานก่อนขึ้น
ปฏิบัติงานทุกเดือน 
๒. กรณีข้ึนปฏิบัติงานฉุกเฉินต้องมีการขออนุมัติก่อน
ทุกครั้ง 
๓. การสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน 
3.๑. ให้หัวหน้างานกลั่นกรองคิดภาระงานเหตุผล
การข้ึนปฏิบัติงาน 
3.๒. ให้เบิกค่าตอบแทนเป็นไปตามความเป็นจริง 

๑. ให้หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่
ตรวจสอบการปฏิบัติงานและตรวจสอบเอกสาร
การเบิกจ่าย 
๒. ทุกกุล่มงานจัดทำคำสั่งขออนุมัติข้ึน
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการล่วงหน้า 
๓. กรณีมีการแลกเปลี่ยนเวร ต้องมีการขอ
อนุมัติก่อนทุกครั้ง 

-การเบิกค่าตอบแทนถูกต้อง
ตามระเบียบ 
-ไม่พบอุบัติการณ์และข้อ
ร้องเรียน 
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กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนการปฏิบัติงานทั่วไป 

ผู้รับผิดชอบ ลักษณะ/ ประเภท กรอบแนวทางป้องกัน กำกับและติดตามผล ผลการดำเนินงาน 
คณะกรรมการ
คุณธรรม 
คณะกรรมการ
มาตรการประหยัด
พลังงาน 
คณะกรรมการ ITA 

๑. เบียดบังเวลาราชการ 
- ใช้เวลาราชการทำงาน
ส่วนตัว 
- มาสาย/กลับก่อนเวลา 
๒. ไม่ลงชื่อปฏิบัติงานตาม
ระเบียบ 

๑. พัฒนาระบบการลงชื่อปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ โดย
ใช้ระบบแสกนลายนิ้วมือ 
1.1. งานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการลงลายมือชื่อ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกวัน 
1.๒. งานการเจ้าหน้าที่รายงานการลงชื่อปฏิบัติ
ราชการ มาสาย,ลงก่อน และรายงานการลงชื่อ
ปฏิบัติราชการของทุกราย 
1.๓. หวัหน้ากลุ่มงาน/ หัวหน้างาน ควบคุมกำกับ
การมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน กรณี
พบความเสี่ยง ให้รายงานผู้อำนวยการทราบ เพื่อ
ดำเนินการตามระเบียบต่อไป 
๒. เสริมสร้างคุณธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ ได้แก่ 
กิจกรรม “ทำงานด้วยหัวใจ” มอบประกาศเกียรติ
คุณให้กับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มาสาย ไม่ลา ไม่ลงก่อน 
และมีผลต่อการพิจารณาความดีความชอบ 
๓. ให้โทษ โดยนำข้อมูลการมาสาย หรือไม่ปฏิบัติ
ตามข้อกำหนดให้มีผลต่อการพิจารณาความดี
ความชอบ 
 

๑. ควบคุมกำกับโดยหัวหน้าฝ่าย/
หัวหน้างาน 
๒. งานการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบการลง
ลายมือชื่อปฏิบัติงานประจำวัน และ
รายงานเจ้าหน้าที่มาสาย หรือลงก่อน 
๓. การพิจารณาให้ความดี ความชอบ
ทั้งเป็นคุณและเป็นโทษต่อการลงชื่อ
ทำงานมาสาย ลงก่อน 

-เจ้าหน้าที่นำเสนอผลงาน เพื่อรับการ
คัดเลือกข้าราชการดีเด่น  
-นายธีรสิทธิ์  สินทร ลูกจ้างประจำ 
-ไม่พบอุบัติการณ์และข้อร้องเรียน 

 


