
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ประเด็น  กระบวนการจัดหาพัสดุ     กลุ่มคลังและพัสดุ กองกลาง 

มาตรการ 
จัดการความเสี่ยง 

การด าเนินงาน 
(ใส่เครื่อง  และระบุข้อมูลผลการด าเนินงาน) 

หมายเหตุ 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

ผลการด าเนินงานและ 
หลักฐานอ้างอิง 

1. จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
รวมท้ังให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ 
ทับซ้อนและการรับสินบนที่เกิดข้ึน
จากกระบวนการจัดหาพัสดุ 

    

2. จัดท าคู่มือ/เอกสาร/แผ่นพับ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
เพื่อเผยแพร่ และมีการสอนงาน 
แก่บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

    

3. ให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ และผู้เกี่ยวข้อง
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย 
ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี อย่าง
เคร่งครัด 

    

4. ให้ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุ ปลูกฝัง
ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุมีจิตส านึกในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ. 2543 

    

5. แต่งต้ังกรรมการตรวจรับพัสดุท่ีมี
ความรู้ในเรื่องท่ีตรวจรับ และปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างเคร่งครัด 

    

6. เจ้าหน้าท่ีพัสดุและคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างรับรองตนเองในแต่ละ
ครั้งว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้
ส่วนเสียใด ๆ  กับผู้เสนองาน 

    

 
ลงช่ือ..................................................ผู้รายงานข้อมูล     ลงช่ือ..................................................ผู้รับรองข้อมูล 
     (……………………………………………)                             (…………………………………………..) 
ต าแหน่ง..................................................................... ต าแหน่ง..................................................................... 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ประเด็น การจัดซ้ือจัดจ้าง และ การใช้รถราชการ     กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
 

มาตรการ 
จัดการความเสี่ยง 

การด าเนินงาน 
(ใส่เครื่อง  และระบุข้อมูลผลการด าเนินงาน) 

หมายเหตุ 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

ผลการด าเนินงานและ 
หลักฐานอ้างอิง 

1. สอบทานการปฏิบัติงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง อย่างสม่ าเสมอ 

    

2. ตรวจสอบหลักฐานตามรายงาน
ผลการใช้รถราชการ กรณีมีข้อ
ร้องเรียน หรือข้อส่ังการจากผู้บริหาร 

    

 
 
 
ลงช่ือ..................................................ผู้รายงานข้อมูล     ลงช่ือ..................................................ผู้รับรองข้อมูล 
     (……………………………………………)                             (…………………………………………..) 
ต าแหน่ง..................................................................... ต าแหน่ง..................................................................... 
 



 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ประเด็น  การเบิก-จ่ายค่าตอบแทน      

 

มาตรการ 
จัดการความเสี่ยง 

การด าเนินงาน 
(ใส่เครื่อง  และระบุข้อมูลผลการด าเนินงาน) 

หมายเหตุ 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

ผลการด าเนินงานและ 
หลักฐานอ้างอิง 

1. ค าส่ังแต่งต้ังปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  

    

2. ก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการ
เบิก-จ่ายค่าตอบแทนท่ีชัดเจนและ
เบิก-จ่ายเป็นไปตามแผนเงินบ ารุงฯ 

    

3. มีหนังสือแลกเปล่ียนเวรเป็นลาย
ลักษณ์อักษรท่ีชัดเจน ไม่ระบบการ
อยู่เวรแทนกันโดยไม่มีการค าส่ังฯ 

    

๔. มีการเบิก-จ่ายค่าตอบแทนนอก
เวลาราชการเป็นไปตามการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาท่ีเป็นจริงทุก
ประการ 

    

๕. ค าส่ังแต่งต้ังผู้ตรวจเวรนอกเวลา
ราชการท่ีชัดเจน และผู้ตรวจเวรมี
การตรวจสอบตามข้อเท็จจริงพร้อม
รายงานผลการตรวจ ลงนามก ากับ
ก่อนจะมีการอนุมัติให้เบิก-จ่าย 

    

 
 
 
ลงช่ือ..................................................ผู้รายงานข้อมูล     ลงช่ือ..................................................ผู้รับรองข้อมูล 
     (……………………………………………)                             (…………………………………………..) 
ต าแหน่ง..................................................................... ต าแหน่ง..................................................................... 



 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ประเด็น  การจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
 

มาตรการ 
จัดการความเสี่ยง 

การด าเนินงาน 
(ใส่เครื่อง  และระบุข้อมูลผลการด าเนินงาน) 

หมายเหตุ 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

ผลการด าเนินงานและ 
หลักฐานอ้างอิง 

1 . โค ร ง ก าร ท่ี ผ่ าน ก าร อ นุ มั ติ
ครบถ้วนถูกต้อง  

    

2. หนั งสือขออนุญาติเดินทางไป
ราชการ 

    

3. ประกาศแผนจัดซื้อ-จัดจ้างตาม
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 

    

๔. มีการขออนุมัติ เบิก-จ่ายตาม
กิจกรรมในโครงการฯ ครบถ้วน
ถูกต้อง ตามระเบียบฯหรือหนังสือส่ัง
การฯ หรือระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ ฯลฯ 

    

๕. มีการจัดกิจกรรมตามโครงการฯท่ี
เป็นจริง และกลุ่มเป้าหมายชัดเจน 
พร้อมสรุปผลการด าเนินงานด้าน
กิจกรรมและด้านค่าใช้จ่าย อย่าง
ถูกต้อง 

    

 
 
 
ลงช่ือ..................................................ผู้รายงานข้อมูล     ลงช่ือ..................................................ผู้รับรองข้อมูล 
     (……………………………………………)                             (…………………………………………..) 
ต าแหน่ง..................................................................... ต าแหน่ง..................................................................... 
 

 

 

 



 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ประเด็น การร้องเรียนทุจริตและประฤติมิชอบ 
 

ประเด็นความเสี่ยง 

การร้องเรียน 
(ใส่เครื่อง  และระบุข้อมูลผลการด าเนินงาน) หมายเหตุ 

มี 
(จ านวนเรื่อง) ไม่มี ผลการด าเนินงาน 

๑. กระบวนการจัดหา
พัสดุ 

    

๒. การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดย      
มิชอบด้วยกฎหมาย 

    

๓. เรื่องอื่นๆ ตาม
มาตรการในการป้องกัน
การปฏิบัติงาน 
ท่ีอาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนและการรับ
สินบน 

    

 
 
 
ลงช่ือ..................................................ผู้รายงานข้อมูล     ลงช่ือ..................................................ผู้รับรองข้อมูล 
     (……………………………………………)                             (…………………………………………..) 
ต าแหน่ง..................................................................... ต าแหน่ง..................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ช่ือกลุ่มงาน : …ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..………………… 

วัน/เดือน/ปี : …๒๖  ธันวาคม  ๒๕๖๒…………………………………………………………….. 

หัวข้อ : แบบรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการรบัสินบน 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้านการใช้รถราชการ  ด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ด้านการฝึกอบรม และด้านการ
จัดหาพัสดุ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จัดท า
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน เรื่อง มาตรการ
ป้องกันความเส่ียง ๔ ด้าน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้านการใช้รถราชการ  ด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ด้าน
การฝึกอบรม และด้านการจัดหาพัสดุ ตามเอกสารท่ีแนบมา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com……………………………………………………. 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 

(นายไพทูร          ศิลปศร) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

  วันท่ี...๒๖.....เดือน ธันวาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........ 

ผู้อนุมัติรับรอง 

 

                  (นายสุขประเสริฐ        ทับสี) 
          ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

   วันท่ี...๒๖.....เดือน ธันวาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........ 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

(นางสาวศุภณัฏฐ์         โสภณจิรโรจน์ ) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

วันท่ี...๒๖.....เดือน ธันวาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........ 



 

ค ำอธิบำยแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์โรงพยำบำลแก่งกระจำนจังหวัดเพชรบุรี 

หัวข้อ ค ำอธิบำย 

หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้จัดท าและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

วัน/เดือน/ป ี วันเดือนปีท่ีขอน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

หัวข้อ ก าหนดหัวข้อท่ีจะน าขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความส าคัญ 

ท่ีมาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน ๒ บรรทัด 

รายละเอียดข้อมูล เลือกใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายท่ีมีความกระชับ 
ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายและสะกดค าให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม 

กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด 

Link ภายนอก ให้ระบุ Link ท่ีอ้างอิงหรือน ามาใช้ในการเผยแพร่ ในเว็ปไซด์โรงพยาบาลแก่ง
กระจาน www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของหน่วยงาน สสอ.แก่ง
กระจาน 

หมายเหตุ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
(ผู้รายงาน) 

ระบุลงลายมือช่ือผู้ได้รับมอบหมาย 
(เจ้าของข้อมูล) 

ผู้อนุมัติรับรอง ระบุลงลายมือช่ือของหัวหน้าหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่ง
กระจาน 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูล 
ขึ้นเผยแพร่ (Web Editor) 

ระบุลงลายมือช่ือผู้ท าการ Upload ข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ โรงพยาบาล
แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

 

 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี  งานบริหารท่ัวไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ท่ี  พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/๘๒๘  วันท่ี  ๒๖  ธันวาคม   ๒๕๖๒ 
เร่ือง แบบรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน 
เรียน สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
 
 ตาม  แนวทางการด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ก าหนดให้หน่วยงาน มีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกันการับสินบน นั้น 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ได้จัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการในการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน การทุจริตและการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ตามมาตรการ ๔ 
ด้าน ดังนี้ ด้านการใช้รถราชการ  ด้านการเบิกค่าตอบแทน ด้านการจัดท าโครงการฝึกอบรม และด้านการ
จัดหาพัสดุ เพื่อให้บุคลากรทุกคนในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจานและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลในสังกัด ได้มีความรู้ความเข้าใจถือปฏิบัติตามมาตรการ 

 ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ขอเผยแพร่แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน การทุจริตและการกระท าผิดวินัยของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ  ตามมาตรการ ๔  ด้าน ผ่าน เว็ป ไซด์โรงพยาบาลแก่ งกระจาน www.kaengkrachan-
hotpital.com  และส าเนาเอกสารแจกให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด จ านวน ๙ แห่ง ถือปฏิบัติ 
ตามเอกสารท่ีแนบมา 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตเผยแพร่และติดประกาศต่อไป 

 

(นางสาวศุภณัฏฐ์   โสภณจิรโรจน์) 
เจ้าพนักงานธุรการ 

         - อนุญาต 

                                              

 

       (นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รักษาราชการแทน  

    สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
๒๖  ธันวาคม   ๒๕๖๒ 

 

 

 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี  งานบริหารท่ัวไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ท่ี  พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/ว ๘๒๙  วันท่ี  ๒๖  ธันวาคม   ๒๕๖๒. 
เร่ือง แบบรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน 
เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 
 

ตาม  แนวทางการด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ก าหนดให้หน่วยงาน มีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกันการับสินบน นั้น 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ได้จัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการในการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน การทุจริตและการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ตามมาตรการ ๔ 
ด้าน ดังนี้ ด้านการใช้รถราชการ  ด้านการเบิกค่าตอบแทน ด้านการ จัดท าโครงการฝึกอบรม และด้านการ
จัดหาพัสดุ เพื่อให้บุคลากรทุกคนในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจานและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลในสังกัด ได้มีความรู้ความเข้าใจถือปฏิบัติตามมาตรการ 

 ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ขอส่งส าเนาเอกสารแบบรายงานผลการ
ด าเนินงานตามมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน และการกระท าผิดวินัยของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ ตามมาตรการ ๔ ด้าน  ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งทราบและปฏิบัติตาม 
รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมา 
 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการต่อไป 
 

 

(นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รักษาราชการแทน 

สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
 

 

 

 

 

 

 

 


