
มาตรการเพ่ือควบคุมหรือลดความเสี่ยงการเกิดผลประโยชนทับซอน 
 โรงพยาบาลเวียงแกน 

 
มาตรการปองกันกรณีการดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง 

1. เจาหนาท่ีโรงพยาบาลเวียงแกน ตองปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
๑. พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

2. แนวทางการดําเนินงาน 
๑. เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับแผนการจัดซื้อจัดจางขอมูลราคากลางและประกาศ การจัดซื้อจัดจาง

กอนดําเนินการจัดหาพัสดุผานเว็บไซตของหนวยงาน เว็บไซตกรมบัญชีกลาง และบอรด 
ประชาสัมพันธของโรงพยาบาล 

๒. มีการแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คณะกรรมการ กําหนด
ราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

๓. กําหนดมาตรการมิใหมีเจาหนาท่ี หรือหัวหนาเจาหนาท่ีจัดซื้อจัดจางกับผูเสนอ งานท่ีมีสวน
ไดเสียกับบุคลากรภายในโรงพยาบาล 

๔. ใหเจาหนาท่ี หัวหนาเจาหนาท่ีและผูท่ีเกี่ยวของในการจัดซื้อจัดจางลงนาม ในแบบแสดง
ความบริสุทธิ์ใจ 

๕. จัดอบรมใหความรูเจาหนาท่ี 
๖. แจงใหเจาหนาท่ีพัสดุดําเนินการตาม flow chart ของกรมบัญชีกลาง 
๗. ดําเนินการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือขาย ระดับจังหวัด 

ตามแบบสอบทางของกลุมตรวจสอบภายใน  
๘. มีการสุมตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
๙. มีทะเบียนควบคุมทรัพยสินแตละประเภท และแยกตามหนวยงาน 
๑๐. มีการตรวจสอบพัสดุประจําป 
๑๑. ไมใหมีการรับของขวัญจากผูขาย 
๑๒. มีคําส่ังมอบหมายปฏิบัติงานดานพัสดุและแบงแยกหนาท่ีผูรับผิดชอบภายใน 
๑๓. มีแผนการจัดหาพัสดุโดยใชราคากลาง 
๑๔. มีการติดตามประเมินการจัดซื้อ/จัดจางเพื่อใหเปนไปตามแผนการจัดหาพัสดุ 
๑๕. มีการรายงานสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการปองกันกรณีการเบิกคาตอบแทนท่ีไมถูกตองตามระเบียบ 
 1.เจาหนาทีโรงพยาบาลเวียงแกน ตองปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

๑. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ 
พ.ศ. 2553 

๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายคาตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
พ.ศ.255 

๓. ขอบังคับกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 5 พ.ศ.2552 และฉบับอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของเปนหลัก 
๔. กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ในเรื่องท่ีมี

การกําหนดไวเฉพาะ เชน การเดินทางไปราชการ เบ้ียประชุม กรรมการ คาใชจายในการ
ฝกอบรม ประชุมสัมมนา การปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ การใชโทรศัพทของทางราชการ 
ฯลฯ 

 2. แนวทางการดําเนินงาน 
๑. กําหนดนโยบายปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน และแจงเวียน ประกาศ

มาตรการปองกันการทุจริตและแกไขการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐเพื่อถือปฏิบัติ 
๒. มีการทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในท่ีประชุมของหนวยงาน เพื่อถายทอด

ลงสูการปฏิบัติ 
๓. มีการกํากับ ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ โดยมี วิธีการดังนี้ 

1) กําหนดระยะเวลาในการสงเอกสารเพื่อตรวจสอบความถูกตอง 
2) กําหนดเอกสารประกอบการเบิกจายคาตอบแทน 
3) กําหนดระยะเวลาในการเบิกจายคาตอบแทนใหชัดเจน 

๔. กําหนดใหหัวหนากลุมงาน หรือหัวหนางาน เปนผูตรวจสอบและ รับผิดชอบการเบิกจายเงิน
คาตอบแทน กอนสงใหฝายการเงินตรวจสอบใหเปนไปตามกฎหมายและดําเนินการ เบิกจาย 

๕. มอบหมายใหหัวหนากลุมภารกิจทุกกลุมตรวจสอบพิจารณาการขออนุมัติ ข้ึนปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีโดยดูท่ีความเหมาะสมและภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 

๖. การเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหดําเนินการดังนี ้
1) จัดทําคําส่ังใหเจาหนาท่ีข้ึนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการโดย

ไดรับอนุมัติกอนวันข้ึนปฏิบัติงาน 
2) ผูปฏิบัติงานแสกนลายนิ้วมือเขา-ออก ปฏิบัติงาน 
3) การเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตองมีคําส่ังขออนุมัติ

ปฏิบัติงาน หรือตารางการปฏิบัติงาน และตองมีหลักฐานแสดงการปฏิบัติงาน 
หลักฐานการรับเงิน และเอกสารอื่นๆ (ถาม)ี เชน ใบแลกเวร 

๗. การเบิกจายคาตอบแทนกําลังคนดานสาธารณสุข (เงินเพิ่มสําหรับตําแหนง ท่ีมีเหตุพิเศษ
ของผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)) ใหดําเนินการดังนี ้

1) นําใบประกอบวิชาชีพมาใหฝายการเจาหนาท่ี 
2) ฝายการเจาหนาท่ีกรอกขอมูลขอเบิกเขาระบบ 
3) งานการเงินดําเนินการเบิกจาย 

๘. การเบิกจายเงินคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานใหกับเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงาน ใน
สาธารณสุข (ฉบับท่ี 11) (ฉบับท่ี 12) พ.ศ.2559 ใหดําเนินการดังนี ้

1) เจาหนาท่ีเก็บภาระงานของตนเอง พรอมนําสงงานการเงิน 
2) เจาหนาท่ีการเงินตรวจสอบขอมูล 



3) งานการเงินดําเนินการเบิกจาย 
๙. การเบิกจายคาตอบแทนโดยไมทําเวชปฏิบัติสวนตัว ใหดําเนินการดังนี ้

1) แพทย ทันตแพทย เภสัชกร เขียนคําขอพรอมทําสัญญา 
2) แพทย ทันตแพทย เภสัชกร ลงนามในใบคําขอรับเงินประจําเดือน 
3) การเงินดําเนินการเบิกจาย 

๑๐. หากพบวามีการกระทําผิดหนวยงานจะดําเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา อยาง
เครงครัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการการจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ตามท่ีกฎหมายกําหนด    
1. เจาหนาทีโรงพยาบาลเวียงแกน ตองปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

๑. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุ ม
ระหวางประเทศ พ.ศ.2549 และฉบับแกไขเพิ่มเติม 

๒. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบํารุงหนวยบริการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ.2561 

2. แนวทางการดําเนินงาน 
๑. จัดบรรยาย ข้ันตอนการจัดทําโครงการตาง ๆ 
๒. มีการจัดทําผังข้ันตอน ( Flow chart) การปฏิบัติงาน เรื่อง การไปประชุม อบรม เปน

วิทยากร ดูงานภายนอกหนวยงาน การขออนุมัติไปราชการภายนอกหนวยงาน และการจัด
ประชุม อบรม บรรยายวิชาการ 

๓. จัดทําตัวอยางในการทําหลักฐานเบิกจาย 
๔. กอนจัดทําโครงการตองสงโครงการใหกลุมงานยุทธศาสตรและแผนโครงการ ตรวจสอบวา

โครงการอยูในแผนประจําป 
๕. โครงการตองผานการตรวจสอบจากหัวหนาฝายการเงิน เพื่อทําการตรวจสอบ งบประมาณ

ในการใชจายวาถูกตองตามระเบียบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการปองกันกรณีการใชรถราชการเพื่องานสวนตัว 
 1. เจาหนาทีโรงพยาบาลเวียงแกน ตองปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

๑. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
๒. ระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วาดวยหลักเกณฑการใช การเก็บรักษา การ

ซอมบํารุงรถสวนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526 
 2. แนวทางการดําเนินงาน 

๑. ประกาศนโยบายการขออนุมัติใชรถสวนกลาง และรถสวนตัวเพื่อไปราชการ 
๒. ทําบันทึกขออนุมัติไปราชการภายนอกหนวยงาน เชน การไปประชุม/อบรม/ เปนวิทยากร/ดู

งานภายนอกหนวยงาน 
๓. กําหนดแผนงานและควบคุมการใชยานพาหนะ รวมถึงมอบหมายหนาท่ีใหพนักงาน ขับรถ

แตละคัน 
๔. กําหนดใหผูไปราชการเสนอแบบฟอรมการขออนุมัติไปราชการผานผูบังคับบัญชา ตามลําดับ 

(แบบขออนุมัติการใชรถ) 
๕. ใหมีการรายงานในสมุดบันทึกการใชรถยนตทุกครั้งท่ีมีการใชรถยนตราชการ 
๖. มีสมุดประจํารถยนต บันทึกระยะทางไป-กลับ บันทึกเลขไมลทุกครั้ง ท่ีมีการเติมน้ํามัน 

ควบคุมลงนามกํากับโดยผูไปราชการท่ีไดรับมอบหมายใหควบคุมรถ 
๗. หามราชการหรือบุคลากรนํารถราชการไปใชในกิจธุระสวนตัว หรือใหบุคคลอื่น นําไปใช ท้ัง

ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานท่ีปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานท่ีท่ีไม
เหมาะสมหรือไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการ 

๘. ใหกลุมงานบริหารท่ัวไป กํากับ ดูแล ตรวจสอบ การใชรถ การเบิกจายคาเช้ือเพลิง คาซอม
บํารุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดําเนินการตางๆ ใหเปนไปตามระเบียบโดย
เครงครัด 

๙. เมื่อเกิดอุบัติเหตุมีความเสียหายกับรถราชการ พนักงานขับรถตองรีบรายงาน ผูบังคับบัญชา
ตามลําดับทันที และบันทึกเปนหลักฐาน 

๑๐. ขับรถดวยความเร็วไมเกินกวาท่ีกฎหมายกําหนด 


