
 

                                                                                                             

 บันทกึขอความ 
สวนราชการ  กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                                      

ท่ี   พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.๑/76 วันท่ี   4  มีนาคม  ๒๕๖5               
เรื่อง  ขออนุมัติจัดทำประกาศมาตรการการปองกันผลประโยชนทับซอน  

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

                   ดวย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย มีเจตนารมณในการดำเนินงานอยางโปรงใส มีคุณธรรม
โดยยึดม่ันในความรับผิดชอบตอสังคม และผูมีสวนไดเสียตามหลักธรรมาภิบาล  มีนโยบายไมใหบุคลากรกระทำการอันใด
ท่ีเปนการเก่ียวของกับการทุจริต หรือคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ ไมวาในฐานะผูให หรือผูรับ ท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน  
เพ่ือเปนแนวทางปองกันผลประโยชนทับซอน  

                  ในการนี้ คณะทำงานวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน ขออนุมัติจัดทำประกาศมาตรการ
การปองกันผลประโยชนทับซอน ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ 

                 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  และลงนามในรางประกาศ   

 

 
                                                            

                                          (นายอวบ  มีแดนไผ) 
                                    นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
                                      หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
 
                                                 อนุมัติ 
 
 
 
                                        (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ) 
                        ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 



 
 

 

 
 

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง มาตรการการปองกันผลประโยชนทับซอน 

----------------------------------- 

    ดวย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย มีเจตนารมณในการดำเนินงานอยางโปรงใส             
มีคุณธรรมโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสังคม และผูมีสวนไดเสียตามหลักธรรมาภิบาล  มีนโยบายไมใหบุคลากร
กระทำการอันใดที่เปนการเกี่ยวของกับการทุจริต หรือคอรรับชั่นทุกรูปแบบ ไมวาในฐานะผูให หรือผูรับ ทั้งที่เปน   
ตัวเงินและไมเปนตัวเงิน  เพื่อเปนแนวทางปองกันผลประโยชนทับซอน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย      
จึงกำหนดมาตรการการปองกันผลประโยชนทับซอน ดังนี ้

   ๑. มาตรการการจัดหาพัสดุ ใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและ 

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   2. มาตรการการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
2.1 การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ใหปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายใน 

การเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับท่ีแกไขเพ่ิมเติม, ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และฉบับท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

2.2 การเบิกคาใชจายใหเปนไปตามคาใชจายจริงโดยประหยัด 
2.๓ การเดินทางโดยรถไฟใหแนบตั๋วคาโดยสารในใบรับรองแทนใบเสรจ็รบัเงิน (บก.111) ดวย 
2.๔ อัตราคาโดยสารรถแท็กซ่ีมิเตอร ใหเบิกตามตารางแสดงคาโดยสารตามระยะทางของ     

กรมขนสงทางบก 
             3. มาตรการการใชรถราชการ 

3.1 การใชรถราชการ ใหปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 
๒๕๒๓ และฉบับท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

3.2 การขอใชรถราชการ ใชในงานราชการเทานั้น และผูขอใชตองเขียนใบขออนุญาตใช 
รถยนตสวนกลางกอนการใชทุกครั้ง 

3.3 การใหบริการ 
   3.3.1 พนักงานขับรถเตรียมพรอมใหบริการ 

3.3.2 ขับรถไปยังท่ีหมายตามท่ีระบุในใบขออนุญาต 
3.3.3.นำรถกลับมาจอด 
3.3.4 บันทึกการใชรถยนต 
3.3.5 บำรุงรักษาและจัดทำรายละเอียดการซอมบำรุง 

                   
  ประกาศ ณ วันท่ี  4  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 
(นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ) 

ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 



                                              

 บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                                      

ท่ี  พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.1/77.1       วันท่ี    7  มีนาคม  ๒๕๖5 

เรื่อง   ขออนุญาตเผยแพรประกาศมาตรการการปองกันผลประโยชนทับซอน ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 

นครไทย บน website ของหนวยงาน 

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน  ของหนวยงานภาครัฐ 
( Integrity & Transparency Assessment : ITA )  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ในแบบวัดการเปดเผย
ขอมูลสาธารณะ ( MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT ) ในสวนของ 
MOIT 19 กำหนดใหสวนราชการประกาศกรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอน ท่ีมีความสอดคลองกับ
บทวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนท่ีไดจากขอ MOIT 18  นั้น 

                     ในการนี้  กลุมงานบริหารท่ัวไป ขออนุญาตแพรประกาศมาตรการการปองกันผลประโยชนทับซอน
ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย บน website ของหนวยงานเพ่ือประชาสัมพันธ ใหขาราชการ เจาหนาท่ี 
บุคลากรภายในหนวยงาน และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ผูรับบริการ และประชาชนท่ัวไป รับทราบเก่ียวกับ
เรื่องดังกลาว  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

  
 

 
                                           (นายอวบ  มีแดนไผ) 
                                    นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
                                      หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
 
                                               อนุญาต 
 
 
 
                                       (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ) 
                       ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 
 
 

 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2564 
สำหรับหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค          

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 
ช่ือหนวยงาน  : กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชนครไทย 
วัน/เดือน/ป  :      7  มีนาคม  2565 
หัวขอ  :  ประกาศมาตรการการปองกันผลประโยชนทับซอน ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย   

รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
            ประกาศมาตรการการปองกันผลประโยชนทับซอน ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  
Link ภายนอก  :  ไมมี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                  ผูอนุมัติรับรอง 
 
                    
                       (นายอวบ  มีแดนไผ)                                (นายศิษฏิคม   เบ็ญจขันธ) 
                 นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ            ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
              วันท่ี  7  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5                วันท่ี  7  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5       
 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
 

(นางสาวทศพรสวรรค  แจงธีรศิลป) 
                                             นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
                                            วันท่ี  7  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5                   
 

 



โอกาส ผลกระทบ
ระดับความ

เสี่ยง
มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. การจัดหาพัสดุ 4 5        20     

  (สูงมาก)

 กระบวนการจัดซื้อจัดจางไม

เปนไปตามระเบียบที่

เกี่ยวของและแสวงหา

ผลประโยชนสวนตัว ใน

ตําแหนงหนาที่

 -กลุมงานบริหารทั่วไป     

 -กลุมงานการพยาบาล    

 -กลุมงานเภสัชกรรมฯ    

 - กลุมงานทันตกรรม      

 -กลุมงานเทคนิคการแพทย

2. การเบิกคาใชจายใน

การเดินทางไปราชการ

5 3       15      

(สูงมาก)

การเบิกคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการของ

เจาหนาที่ เชน คาเบี้ยเลี้ยง 

คาพาหนะ ไมเปนไปตามจริง

 -งานการเงินและบัญชี

1. การใชรถราชการ 3 4       12      

(สูง)

1. การใชรถราชการไม

ถูกตองตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี วาดวยรถ

ราชการ พ.ศ. 2523 และ

ฉบับแกไขเพิ่มเติม

 -งานธุรการ

แผนจัดการความเสี่ยงผลประโยชนทับซอน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ปงบประมาณ 2565

(นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ)

ผูเสนอแผน

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

(นายอวบ  มีแดนไผ)

ผูรับผิดชอบ
ปจจัยที่จะเกิดความ

เสี่ยง

ระยะเวลาดําเนินการโอกาสและผลกระทบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

ผูอนุมัติแผน



บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ  กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  

ท่ี  พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.๑/79.1     วันท่ี    8  มีนาคม  ๒๕๖5 

เรื่อง  ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย เรื่อง มาตรการการปองกันผลประโยชนทับซอน 

เรียน  หัวหนากลุมงาน 

 ดวย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย มีเจตนารมณในการดำเนินงานอยางโปรงใส 
มีคุณธรรมโดยยึดม่ันในความรับผิดชอบตอสังคม และผูมีสวนไดเสียตามหลักธรรมาภิบาล  มีนโยบายไมให
บุคลากรกระทำการอันใดท่ีเปนการเก่ียวของกับการทุจริต หรือคอรรับชั่นทุกรูปแบบ ไมวาในฐานะผูให หรือ
ผูรับ ท้ังท่ีเปน ตัวเงินและไมเปนตัวเงิน เพ่ือเปนแนวทางปองกันผลประโยชนทับซอน โรงพยาบาลสมเด็จ 
พระยุพราชนครไทย จงึกำหนดมาตรการการปองกันผลประโยชนทับซอน เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ 

  ในการนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอประกาศ เรื่อง มาตรการการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และแจงเจาหนาท่ีใหทราบโดยท่ัวกัน และถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
 
 
 

                                                               (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ) 
                                       ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  
 





                                              

 บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                                      

ท่ี  พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.1/80.1      วันท่ี     9  มีนาคม  ๒๕๖5 

เรื่อง   รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามประกาศมาตรการการปองกันผลประโยชน 

 ทับซอน  ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย      

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

ตามท่ี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ไดประกาศมาตรการการปองกันผลประโยชน 
ทับซอน และไดแจงเวียนใหทุกกลุมงานทราบ เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน นั้น 

ในการนี้ ขอรายงานผลการดำเนินงานตามประกาศมาตรการการปองกันผลประโยชนทับซอน 
ของโรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชนครไทย ดังนี้ 

1. ไดดำเนินการเผยแพรประกาศมาตรการการปองกันผลประโยชนทับซอน ในเว็บไซตของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม ๒๕๖5 

2. ไดทำบันทึกขอความแจงเวียน ใหทุกกลุมงานรับทราบ ประกาศมาตรการการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน และ 
ใหถือปฏิบัติอยางเครงครัด เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม ๒๕๖5 

                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

  
                           
                                            (นายอวบ  มีแดนไผ) 
                                    นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
                                      หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
 
                                                 ทราบ 
 
 
 
                                       (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ) 
                       ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                                                                                                                                                                                                      

 



                                              

 บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                                      

ท่ี  พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.1/80.2      วันท่ี   9  มีนาคม  ๒๕๖5 

เรื่อง  ขออนุญาตเผยแพรรายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามประกาศมาตรการ 

         การปองกันผลประโยชนของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย บน website ของหนวยงาน 

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ของหนวยงานภาครัฐ 
( Integrity & Transparency Assessment : ITA ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 กำหนดใหสวนราชการ 
มีการรายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการปองกันผลประโยชน ตาม
แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ( MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : 
MOIT ) ในสวนของ MOIT 19  นั้น 

                     ในการนี้  กลุมงานบริหารท่ัวไป ขออนุญาตแพรรายงานการกำกับติดตาม และรายงานผล 
การดำเนินงานตามประกาศมาตรการการปองกันผลประโยชน  ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
บน website ของหนวยงาน เพ่ือประชาสัมพันธ ใหขาราชการ เจาหนาท่ี บุคลากรภายในหนวยงาน และผูมีสวนได
สวนเสียภายนอก ผูรับบริการ และประชาชนท่ัวไป รับทราบเก่ียวกับเรื่องดังกลาว  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

  
 

 
                                            (นายอวบ  มีแดนไผ) 
                                    นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
                                      หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
 
                                               อนุญาต 
 
 
 
                                       (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ) 
                       ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2564 
สำหรับหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค          

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 
ช่ือหนวยงาน  : กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชนครไทย 
วัน/เดือน/ป  :      9  มีนาคม  2565 
หัวขอ  :  รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามประกาศมาตรการการปองกัน 
            ผลประโยชนทับซอน ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  
รายละเอียดขอมูล  ตามเอกสารแนบ 
             
Link ภายนอก  :  ไมมี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                  ผูอนุมัติรับรอง 
 
                    
                       (นายอวบ  มีแดนไผ)                                (นายศิษฏิคม   เบ็ญจขันธ) 
                 นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ            ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
             วันท่ี 9  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5               วันท่ี 9  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
 

(นางสาวทศพรสวรรค  แจงธีรศิลป) 
                                             นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
                                           วันท่ี 9  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 


	1.บันทึกรายงานจัดทำประกาศกรอบแนวทาง
	2.ประกาศกรอบแนวทาง
	3.บันทึกขออนุมัติเผยแพร่
	4.1แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ข
	5.แผนจัดการความเสี่ยงตามประกาศกรอบแนวทาง
	ฟอร์มแผนยุทธศาสตร์

	6.แจ้งแวียนประกาศกรอบแนวทาง
	บันทึกข้อความ

	7.ตารางเซ็นต์ชื่อรับทราบประกาศ
	8.บันทึกรายงานติดตามและรายงานผล
	9.บันทึกขออนุมัติเผยแพร่รายงานผล
	10.1แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ข

