
 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเนินมะปราง  โทร 0 5539 9055 - 6                                      

ที ่  พล 0932.301/114 วันที ่   14  กุมภาพันธ์  ๒๕๖5               
เรื่อง   ขออนุญาตจัดท าประกาศมาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลเนินมะปราง                           
          บน website ของหน่วยงาน  

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเนินมะปราง 

                   ด้วย  โรงพยาบาลเนินมะปราง มีเจตนารมณ์ในการด าเนินงานอย่างโปร่งใส มีคุณธรรมโดยยึดมั่น
ในความรับผิดชอบต่อสังคม  และผู้มีส่วนได้เสียตามหลักธรรมาภิบาล    มีนโยบายไม่ให้บุคลากรกระท าการอันใดที่
เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่วา่ในฐานะผู้ให้ หรือผู้รับ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัว
เงิน   เพ่ือเป็นแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( integrity & Transparency Assessment : ITA )  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖5   ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  ( MOPH Open Data Integrity  and Transparency 
Assessment : MOIT ) MOIT19   นั้น 

               ในการนี้ คณะท างานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ขออนุมัติอนุญาตจัดท า
ประกาศมาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลเนินมะปราง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานต่อไป        

                   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  และลงนามในร่างประกาศ       

                                                          

                                                                           
                                                                    (นางซ่อนกลิ่น  โพธิ์รุ้ง) 
                                                               นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
                                                                 
 
                                                          ความเห็นของผู้มีอ านาจสั่งการ                    

                                                                  อนุมัติ / อนุญาต   

        

                                                                                                                                   
                                                                (นายจตุพล  ขุนมธุรส) 
                                                              นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
                                                        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเนินมะปราง     
 

  
 



 
 

 
 
 

                                         
ประกาศโรงพยาบาลเนินมะปราง 

                                    เรื่อง มาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
----------------------------------- 

    ด้วย โรงพยาบาลเนินมะปราง มีเจตนารมณ์ในการด าเนินงานอย่างโปร่งใส มีคุณธรรมโดยยึดมั่นใน
ความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียตามหลักธรรมาภิบาล  มีนโยบายไม่ให้บุคลากรกระท าการอันใดที่เป็นการ
เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือคอรร์ับชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าในฐานะผู้ให้ หรือผู้รับ ทั้งท่ีเป็น ตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินเพ่ือป็น
แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  โรงพยาบาลเนินมะปราง   จึงก าหนดมาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ดังนี้ 

               ๑. มาตรการการจัดหาพัสดุ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   2. มาตรการการเบิกค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 

2.1 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายใน 
การเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม, ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2.2 การเบิกค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามค่าใช้จ่ายจริงโดยประหยัด 
2.๓ การเดินทางโดยรถไฟให้แนบตั๋วค่าโดยสารในใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111) ด้วย 
2.๔ อัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่มิเตอร์ ให้เบิกตามตารางแสดงค่าโดยสารตามระยะทางของ     

กรมขนส่งทางบก 
             3. มาตรการการใช้รถราชการ 

3.1 การใช้รถราชการ ให้ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 
๒๕๒๓ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

3.2 การขอใช้รถราชการ ใช้ในงานราชการเท่านั้น และผู้ขอใช้ต้องเขียนใบขออนุญาตใช้ 
รถยนต์ส่วนกลางก่อนการใช้ทุกครั้ง 

3.3 การให้บริการ 
   3.3.1 พนักงานขับรถเตรียมพร้อมให้บริการ 

3.3.2 ขับรถไปยังที่หมายตามที่ระบุในใบขออนุญาต 
3.3.3.น ารถกลับมาจอด 
3.3.4 บันทึกการใช้รถยนต์ 
3.3.5 บ ารุงรักษาและจัดท ารายละเอียดการซ่อมบ ารุง 

                   
  ประกาศ ณ วันที่  14  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖5 

                                                                           



 
 



 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเนินมะปราง  โทร 0 5539 9055 - 6                                      

ที ่  พล 0932.301/115 วันที ่   14  กุมภาพันธ์  ๒๕๖5               
เรื่อง   ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศมาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลเนินมะปราง                           
          บน website ของหน่วยงาน  

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเนินมะปราง 

                     ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  ของหน่วยงานภาครัฐ  
( Integrity & Transparency Assessment : ITA )  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ในแบบวัดการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ ( MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT ) ในส่วนของ 
MOIT 19 ก าหนดให้ส่วนราชการประกาศกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ที่มีความสอดคล้อง
กับบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จากข้อ MOIT 18  นั้น 

               ในการนี้  กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตแพร่ประกาศมาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย บน website ของหน่วยงานเพ่ือประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป 
รับทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  
  

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

       

                                                          

                                                                           
                                                                    (นางซ่อนกลิ่น  โพธิ์รุ้ง) 
                                                               นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
                                                                 
 
                                                          ความเห็นของผู้มีอ านาจสั่งการ                    

                                                                  อนุมัติ / อนุญาต   

        

                                                                                                                                   
                                                                (นายจตุพล  ขุนมธุรส) 
                                                              นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
                                                        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเนินมะปราง     
 

  



 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลเนินมะปราง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลเนินมะปราง 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 

ส าหรับหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลเนินมะปราง 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค          
โรงพยาบาลเนินมะปราง 

 
ชื่อหน่วยงาน  :  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลเนินมะปราง โทร. 0 5539 9055 - 6 
วัน/เดือน/ปี  :       14   กุมภาพันธ์  2565 
หัวข้อ  :  ประกาศมาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลเนินมะปราง 
            ประจ าปี  ๒๕๖๕  

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
            ประกาศมาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลเนินมะปราง 
            ประจ าปี  ๒๕๖๕  
Link ภายนอก  :  ไม่มี 

หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
 
                   ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 
                             

                                                                 
                      (นางซ่อนกลิ่น  โพธิ์รุ้ง)                               (นายจตุพล  ขุนมธุรส) 
                 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                        นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
                  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเนินมะปราง 
         วันที่  14  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖5              วันที่  14  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖5   
 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

                                                             
                                                 (นายสุรพันธ์  โยธา) 
                                         นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
                                        วันที่  14  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖5   



 

 



โอกาส ผลกระทบ
ระดับความ

เสีย่ง
ม.ีค. เมย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. การจัดหาพัสดุ 4 5        20     
  (สูงมาก)

 กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างไม่
เป็นไปตามระเบียบที่
เกีย่วข้องและแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว ใน
ต าแหน่งหน้าที่

 -กลุ่มงานบริหารทัว่ไป     
 -กลุ่มงานการพยาบาล    
 -กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ    
 - กลุ่มงานทันตกรรม      
 -กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

2. การเบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ

5 3       15      
(สูงมาก)

การเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที ่เช่น ค่าเบีย้เล้ียง 
ค่าพาหนะ ไม่เป็นไปตามจริง

 -งานการเงินและบัญชี

1. การใช้รถราชการ 3 4       12      
(สูง)

1. การใช้รถราชการไม่
ถูกต้องตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี วา่ด้วยรถ
ราชการ พ.ศ. 2523 และ
ฉบับแก้ไขเพิม่เติม

 -งานธรุการ

 นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ

แผนจัดการความเสีย่งผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลเนินมะปราง ปีงบประมาณ 2565

(นายจตุพล  ขุนมธรุส)

ผู้เสนอแผน

(นางซ่อนกล่ิน  โพธิรุ้์ง)

ผู้รับผิดชอบ
ปัจจัยทีจ่ะเกิดความ

เสีย่ง

ระยะเวลาด าเนินการโอกาสและผลกระทบ

มาตรการจัดการความเสีย่ง

 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเนินมะปราง
ผู้อนุมัติแผน



 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเนินมะปราง  โทร 0 5539 9055 - 6                                      

ที ่  พล 0932.301/116 วันที ่   14  กุมภาพันธ์  ๒๕๖5               
เรื่อง   ประกาศโรงพยาบาลเนินมะปราง เรื่อง มาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

เรียน   หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน 

                   ด้ วย   โ รงพยาบาล เนิ นมะปรา ง  มี เ จตนา รมณ์ ในการด า เ นิ น ง านอย่ า ง โปร่ ง ใ ส 
มีคุณธรรมโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียตามหลักธรรมาภิบาล  มีนโยบายไม่ให้
บุคลากรกระท าการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือคอร์รับชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าในฐานะผู้ ให้ หรือ
ผู้รับ ทั้งที่เป็น ตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เพื่อเป็นแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเนินมะปราง 
จึงก าหนดมาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

               ในการนี้ โรงพยาบาลเนินมะปราง ขอประกาศ เรื่อง มาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  

                 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด                                                          

        

                                                                                                                                   
                                                                (นายจตุพล  ขุนมธุรส) 
                                                              นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
                                                        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเนินมะปราง     
 

  
 



ประกาศโรงพยาบาลเนินมะปราง เร่ือง มาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 



 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลเนินมะปราง  โทร 0 5539 9055 - 6                                      

ที ่  พล 0932.301/117 วันที ่   14  กุมภาพันธ์  ๒๕๖5               
เรื่อง   รายงานการก ากับติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรการการป้องกัน          
          ผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลเนินมะปราง      

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเนินมะปราง 

ตามท่ี โรงพยาบาลเนินมะปราง ได้ประกาศมาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ
ได้แจ้งเวียนให้ทุกกลุ่มงานทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นั้น 

ในการนี้ ขอรายงานผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ของโรงพยาบาลเนินมะปราง ดังนี้ 

1. ได้ด าเนินการเผยแพร่ประกาศมาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาลเนินมะปราง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 

2. ได้ท าบันทึกข้อความแจ้งเวียน     ให้ทุกกลุ่มงานรับทราบ ประกาศมาตรการการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลเนินมะปราง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และให้ถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 

                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

  

                                                          

                                                                           
                                                                    (นางซ่อนกลิ่น  โพธิ์รุ้ง) 
                                                               นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
                                                                 
 
                                                                    ทราบ 

        

                                                                                                                                   
                                                                (นายจตุพล  ขุนมธุรส) 
                                                              นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
                                                        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเนินมะปราง     
 

  
 



 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลเนินมะปราง  โทร 0 5539 9055 - 6                                      

ที ่  พล 0932.301/118 วันที ่   14  กุมภาพันธ์  ๒๕๖5               
เรื่อง   ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการก ากับติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรการ 
         การป้องกันผลประโยชน์ของโรงพยาบาลเนินมะปราง บน website ของหน่วยงาน 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเนินมะปราง 

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ 
( Integrity & Transparency Assessment : ITA ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ก าหนดให้ส่วนราชการ 
มีการรายงานการก ากับติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ ตาม
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : 
MOIT ) ในส่วนของ MOIT 19  นั้น 

                     ในการนี้  กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตแพร่รายงานการก ากับติดตาม และรายงานผล 
การด า เนินงานตามประกาศมาตรการการป้องกันผลประโยชน์   ของโรงพยาบาลเนินมะปราง 
บน website ของหน่วยงาน เพ่ือประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้มีส่วน
ไดส้่วนเสียภายนอก ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป รับทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

                                                                               

                                                                           
                                                                    (นางซ่อนกลิ่น  โพธิ์รุ้ง) 
                                                               นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
                                                                 
 
                                                                    ทราบ 

        

                                                                                                                                   
                                                                (นายจตุพล  ขุนมธุรส) 
                                                              นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
                                                        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเนินมะปราง     
 

  
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลเนินมะปราง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลเนินมะปราง 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 

ส าหรับหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลเนินมะปราง 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค          
โรงพยาบาลเนินมะปราง 

 
ชื่อหน่วยงาน  :  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลเนินมะปราง โทร. 0 5539 9055 - 6 
วัน/เดือน/ปี  :       14   กุมภาพันธ์  2565 
หัวข้อ  :  รายงานการก ากับติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรการการป้องกัน 
            ผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลเนินมะปราง  

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
            ตามเอกสารที่แนบ 
Link ภายนอก  :  ไม่มี 

หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
 
                   ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 
                             

                                                                 
                      (นางซ่อนกลิ่น  โพธิ์รุ้ง)                               (นายจตุพล  ขุนมธุรส) 
                 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                        นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
                  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเนินมะปราง 
         วันที่  14  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖5              วันที่  14  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖5   
 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

                                                             
                                                 (นายสุรพันธ์  โยธา) 
                                         นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
                                        วันที่  14  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖5   
 



 


