
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร.๐-๕๓๖๑-๗๑๕๔ ต่อ ๑๐๑    
ที่ มส ๐๐๓๒.๓๐๑/1286                       วันที่  31 สิงหาคม ๒๕๖4 
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ณ.วันที่ 31 

สิงหาคม 2564  

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 

ตามที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสบเมย ได้จัดท าคู่มือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลสบเมย และได้ประกาศนโยบายของ
ผู้บริหาร “โรงพยาบาลสบเมย ร่วมต้านทุจริต”ของโรงพยาบาลสบเมย และได้มีการจัดอบรมโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และอบรมให้ความรู้เร่ืองการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการป้องกันปราบปรามการทุจริต ในปี 2564 
(ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564) โรงพยาบาลสบเมย ได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้เข้าใจ
แนวทางและให้ความร่วมมือในการถือปฏิบัติ เพื่อความโปร่งใสขององค์กร  

 ได้ให้ความส าคัญในการปรับปรุงงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตามประกาศส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ก าหนดเร่ืองส าคัญ
เร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท า
ผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย ๔ มาตรการส าคัญดังต่อไปน้ี 

๑. มาตรการการใช้รถราชการ 
๒. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน 
๓. มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
๔. มาตรการการจัดหาพัสดุ 
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา โรงพยาบาลสบเมยไม่พบปัญหาเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน แต่มีการ

มาตรการแนวทางในการป้องกันปัญหา เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ดังน้ี 
๑. ก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในต าแหน่ง 
 - มีประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - การใช้หลักโปร่งใสในการใช้อ านาจในการปฏิบัติราชการ ไม่ว่าการแต่งต้ัง การโยกย้าย 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตลอดจนการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารองค์กร ( Good 
Government)  

๒. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีการวางระบบและ
ติดตาม ประเมินผล ทุกไตรมาส หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน คณะกรรมการจะน าปัญหาหรือ
ความเสี่ยงที่ตรวจพบ หรือมีข้อทักท้วงมาก าหนดเป็นปัญหาขององค์กรเพื่อน าไปสู่การแก้ไข และแนวทางใน
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ก็เป็นส่วนหน่ึงที่จะน ามาวิเคราะห์ในการควบคุมภายในของหน่วยงาน แต่จาก
การประเมินในรอบที่ผ่านมาไม่พบปัญหาในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  

 
 
 
 
 
 

๒./๓. ก ากับ ตรวจสอบ... 



 
 
 

-๒- 

๓. ก ากับ ตรวจสอบ การจัดหาพัสดุ นอกจากการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ก าชับให้ผู้เกี่ยวข้องใน
การจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ ระมัดระวังไม่ให้มีการแสวงหาประโยชน์ การรับผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลใน
ต าแหน่งและหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หากมีกรณีดังกล่าว ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะด าเนินการ
สืบสวน หากมีมูลจะด าเนินการทางวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด  ตลอดจนมีแนวทางในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ความขัดแย้งระหว่างบทบาทโดยหากผู้มีหน้าที่หรือด ารงต าแหน่งที่หมิ่นเหม่
ต่อการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ที่อาจจูงใจ ชักน าสู่การกระท าผิด ต้องถอนตัวจากการเป็นผู้มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละเว้นการให้ค าปรึกษา และงดออกเสียง 

๔. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในสังกัด ให้ปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๕. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับได้เรียนรู้และประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล 
และมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 

๖. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่อง เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
เป็นต้น 

เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสบเมย มีการจัดต้ังคณะกรรมการควบคุม
ภายในและตรวจสอบภายใน ซึ่งมีการตรวจสอบ ประชุม ทบทวนความเสี่ยงขององค์กรทุกไตรมาส หากมี
ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงานในกรณีต่างๆ คณะกรรมการจะน าปัญหาหรือความเสี่ยงที่ตรวจพบ มา
ก าหนดเป็นปัญหาขององค์กรเพื่อน าไปสู่การแก้ไข โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและอาจจะเกิดการทุจริตที่จ าเป็นต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออนุมัติน ารายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 
 

       (นางวาสนา  วงศ์มิตร) 
              หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                

 

              อนุมัติ/อนุญาต 

 

(นายจักรี  คมสาคร) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค 

โรงพยาบาลสบเมย  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ช่ือหน่วยงาน : โรงพยาบาลสบเมย  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
วัน/เดือน/ปี :    31 สิงหาคม 2564 
หัวข้อ  รายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ณ.วันที่ 31 
สิงหาคม 2564  
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
       รายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ณ.วันที่ 31 
สิงหาคม 2564 ทับซ้อนในหน่วยงาน 
Link ภายนอก :  ไม่มี 
หมายเหตุ ............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 

        ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                               ผู้อนุมัติรับรอง 
 

        
          (นางวาสนา  วงศ์มิตร)                                                   (นายจักรี  คมสาคร) 
      หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                                      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
  วันที่  31 สิงหาคม 2564                                                    วันที่ 31 สิงหาคม 2564 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลข้ึนเผยแพร่ 
 

 
(นายพงศวัฒน์   สมแก้ว) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 
 

  
 


