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รายงานสรปุผลการด าเนนิงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชนท์บัซ้อน 
โรงพยาบาลแมอ่อน (รอบวนัที ่1 ตลุาคม 2563 - วนัที ่16 มีนาคม 2564) 

 
ตามทีโ่รงพยาบาลแม่ออน ได้จัดท าแนวทางการปฏิบัติเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ที่มี 

ความสอดคล้องตามรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  เพ่ือก าหนดมาตรการส าคัญในการ
ป้องกันการทุจริต มีการบริหารงานที่โปร่งใส  และเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน  
  โรงพยาบาลแม่ออน ได้ก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนใน 4 ประเด็นหลัก 
ได้แก่  การจัดหาพัสดุ  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  การจัดท าโครงการอบรม   
ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา และ การใช้รถยนต์ราชการ  เนื่องจาก 4 ประเด็นดังกล่าว  ก่อให้เกิดความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์   ทับซ้อนมากที่สุด โดยมีผลการด าเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติเพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนใน 4 ประเด็น ตามแบบรายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้  
 

แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนบรหิารความเสีย่ง 
 

1. การจัดหาพัสดุ 
 
แบบรายงานสถานะแผนบรหิารความเสีย่ง ณ วนัที ่       16  มีนาคม  2564 
หนว่ยงานที่ประเมนิ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   โรงพยาบาลแม่ออน 
 
ชื่อแผนบรหิารความเสีย่ง การจัดหาพัสดุ 
โอกาส/ความเสีย่ง - การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปอย่างโปร่งใสและประหยัดงบประมาณ 

- ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการให้ประโยชน์แก่ฝ่ายใดอย่างไม่เป็นธรรมในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
 

สถานะของการด าเนนิการ 
จดัการความเสีย่ง 

ผลการด าเนินงานพบว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

ผลการด าเนนิงาน 1. มกีารจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
2. มีการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์และที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
3. มีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 อย่างถูกต้องตามระเบียบ 
4. มกีารจัดท าบันทึกเสนอความต้องการวัสดุ ครุภัณฑ์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง  
5. มีทีมตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบปีละ 1 ครั้ง 
6. มกีารก าหนดมาตรการการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง  
7. มีแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
2. การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา 
 
แบบรายงานสถานะแผนบรหิารความเสีย่ง ณ วนัที ่       16  มีนาคม  2564 
หนว่ยงานที่ประเมนิ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   โรงพยาบาลแม่ออน 
 
ชื่อแผนบรหิารความเสีย่ง การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา 
โอกาส/ความเสีย่ง การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา มีการน าเอกสาร

มาเบิกไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน ตามรายการที่ขอเบิก และ ไม่เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม จัดงาน และการจัดประชุม
ระว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 

สถานะของการด าเนนิการ 
จดัการความเสีย่ง 

ผลการด าเนินงานพบว่า การจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา  
ในดา้นการเบิกจ่ายและการด าเนินกิจกรรม เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่
ก าหนด  

ผลการด าเนนิงาน มีการก าหนดเจ้าหน้าที่ให้ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
รวมถึงการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ตามแบบฟอร์มสรุป
โครงการประจ าปีที่ก าหนด  และด าเนินการส่งให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่เป็นผู้ตรวจสอบและอนุมัติ 
 

 
3. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
 
แบบรายงานสถานะแผนบรหิารความเสีย่ง ณ วนัที ่     16  มีนาคม  2564 
หนว่ยงานที่ประเมนิ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   โรงพยาบาลแม่ออน 
 
ชื่อแผนบรหิารความเสีย่ง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
โอกาส/ความเสีย่ง การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ  

ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการเบิกจ่ายซ้ าซ้อน 
สถานะของการด าเนนิการ 
จดัการความเสีย่ง 

ผลการด าเนินงานพบว่า การเบิกจ่ายค่าตอบแทน เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
และไม่มีการเบิกจ่ายซ้ าซ้อน 

ผลการด าเนนิงาน - มีการชี้แจงในที่ประชุมเก่ียวกับระเบียบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนไม่ท าเวชปฏิบัติ
ส่วนตัวหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน  เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพ่ิม
พิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและ   
ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
- หัวหน้างานเป็นผู้ควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที    
ในหน่วยงานของตนเอง และมีการบันทึกเวลาในการเข้า – ออก ปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ ที่สามารถตรวจสอบได้ 
 

 



 
4. การใช้รถยนต์ราชการ 
 
แบบรายงานสถานะแผนบรหิารความเสีย่ง ณ วนัที ่     16  มีนาคม  2564 
หนว่ยงานที่ประเมนิ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   โรงพยาบาลแม่ออน 
 
ชื่อแผนบรหิารความเสีย่ง การใช้รถยนต์ราชการ 
โอกาส/ความเสีย่ง 1. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย  

รถราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. การใช้ เก็บรักษา ซ่อมบ ารุง รถส่วนกลาง ไม่เป็นไปตามระเบียบส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อม
บ ารุงส่วนกลาง พ.ศ. 2545 
3. ใช้รถราชการในการท าธุระส่วนตัว 

สถานะของการด าเนนิการ 
จดัการความเสีย่ง 

ผลการด าเนินงานพบว่า  การใช้รถราชการ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง     
ไม่พบผู้ท าผิดระเบียบ 

ผลการด าเนนิงาน - มีการแจ้งระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถราชการและแนวทางการใช้รถ
ราชการให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ  
- หัวหน้าหน่วยงาน และ ผู้ควบคุมการใช้รถราชการ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
การใช้รถยนต์ราชการ เช่น การใช้รถราชการไปท าธุระส่วนตัวของเจ้าหน้าที่  
การใช้รถราชการไปในงานที่ไม่ใช่งานราชการ เช่น งานแต่งงาน งานบุญ ... 
- หัวหน้าหน่วยงาน และ ผู้ควบคุมการใช้รถราชการ มีการตรวจสอบการ
เบิกจ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าซ่อมแซมรถราชการทุกครั้งที่มีการด าเนินการ 
 

 


