


กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยง  
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
โรงพยาบาลหนองวัวซอ 

 

รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

การจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการก าหนด
ขอบเขตงาน ที่เกินความจ าเป็นเพื่อให้มี
การประมาณราคาโดยมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

 

 

 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 

๑. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภายในระยะเวลา ๓๐ 
วันท าการหลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
๒. จัดท ารายงานการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจ าทุกเดือน ตามแบบ 

สขร.1 
๓. เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้

สาธารณะชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยมี
องค์ประกอบตามที่กฎหมายระเบียบก าหนด 
๔. ก าหนดแนวทางตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน ความเป็นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
   ๔.1 ก าหนดแบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองที่มีความ
รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน 
ตามแนวทางการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
   ๔.2 ให้เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งให้ เป็น
คณะกรรมการ /กรรมการ ในการปฏิบัติ งานที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างที่มีมูลค่าเกินกว่า 500,000 บาท ส่งแบบฟอร์มให้ค า
รับรองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับผู้เสนอ
งาน หรือผู้ เข้าประกวดราคาทุกรายในแต่ละเรื่องที่ต้องการ 
ด าเนินการพร้อมบันทึกข้อความขออนุมัติรายงานจัดซื้อจัดจ้าง
และเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ/กรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบฯ พัสดุ ทั้งนี้งานพัสดุฝ่ายบริหารจะด าเนินการ
ตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานตามเอกสารหลักฐาน 
ที่แนบ เมื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และให้ 
จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนอง
วัวซอ หรือบุคคลผู้ได้รับมอบอ านาจจากผู้อ านวยการ เป็นรายไตร
มาส ภายในวันที่ 15 ของไตรมาสถัดไป กรณีผู้อ านวยการ/
หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน ให้บุคคลดังกล่าวรับรองตนเองใน
แบบฟอร์ม 
     ๔.๓ เจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึง
ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานตามแนวทางการตรวจสอบบุคลากร
ในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานดังนี้ 



     4.3.1  ตรวจสอบชื่อสกุลของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์
หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่ เช่น  บิดา  มารดา  
พ่ีน้อง  ญาติ  เพ่ือน  คู่แข่ง 
     4.3.2 ตรวจสอบสถานที่อยู่สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนองาน
ว่ามีความสัมพันธ์หรือเก่ียวข้องกับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่  
     4.3.3 ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับ
งานโครงการทั้งผลประโยชน์ส่วนตน หรือผลประโยชน์สาธารณะที่
มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ 
     4.4 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้ตรวจรับ
พัสดุกรอกแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของ
หน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
ปฏิบัติตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
แนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 
๕. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรภายในหน่วยงานมี
ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานทั้งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
6. ห้ามมิให้บุคลากรภายในหน่วยงานใช้อ านาจหน้าที่ในต าแหน่ง
หน้าที่ด าเนินงานโครงการที่เ อ้ือผลประโยชน์ กับตนเองทั้งที่
เกี่ยวกับตัวเงินและไม่เกี่ยวกับตัวเงินทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์
ทุกรูปแบบ 
7. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานด ารงต าแหน่งที่ท าหน้าที่ทับซ้อน 
 

 









รายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยง  
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
โรงพยาบาลหนองวัวซอ 

 

ผลการด าเนินการตามกรอบแนวทางฯ (บทวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง) 

  

๑. มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบตักิารจัดซื้อจดัจ้างภายในระยะเวลา ๓๐ วันท าการหลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
http://www.nwshospital.com/2018/public_detail.php?id=226 

  
 



 
 
2.มีการจัดท ารายงานการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจ าทุกเดือน ตามแบบ สขร.1 อาทิเช่น 
 

2.1 รายงาน สขร.1 เดือนตุลาคม 2563  http://www.nwshospital.com/2018/public_detail.php?id=225 
2.2 รายงาน สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2563  http://www.nwshospital.com/2018/public_detail.php?id=225 
2.3 รายงาน สขร.1 เดือนธันวาคม 256๓  http://www.nwshospital.com/2018/public_detail.php?id=239 
2.4 รายงาน สขร.1 เดือนมกราคม 2564  http://www.nwshospital.com/2018/public_detail.php?id=238 

 
3. มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้สาธารณะชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยมีองค์ประกอบตามที่กฎหมายระเบียบก าหนด ได้เปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการและทุกขั้นตามข้อ 1 และ 2 ข้างต้น ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหนองวัวซอและบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
 

 
 
 
 



 
๔. มีการด าเนินการตามแนวทางตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน ความเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ
เผยแพร่ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. มีการประกาศมาตรการผลประโยชน์ทับซ้อนการจดัซื้อจัดจา้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหนองวัวซอ                    
                                                                
                                                                    http://www.nwshospital.com/2018/public_detail.php?id=128 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.nwshospital.com/2018/public_detail.php?id=128


 
 
6. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ และผู้ตรวจรับพัสดุกรอกแบบแสดงความบริสุทธ์ิใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และปฏิบัติ
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 
 

 
 
 

 
จากผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลหนองวัวซอ นั้น เป็นไปในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ยังไม่มีข้อ

ร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างใด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – เดือนกุมภาพันธ์ 2564 



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนวยงาน :   โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
วัน/เดือน/ป :  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
 
หัวข้อ: แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment :EBIT) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
     แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT)   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  EBIT ๒๐ หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการก าหนดมาตรการ และวางระบบ
เพ่ือจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
 
        - แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
          
 
Linkภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
............................................................................................................................. .......................................... 
 
                           ผู้รับผดิชอบการให้ข้อมูล                                      ผู้อนุมัติรับรอง 
                              ปฏญิา  ปุระเทพ                                            ปกรณ์  จารักษ์ 
                          (นางสาวปฏิญา  ปุระเทพ)                                  (นายปกรณ์  จารักษ์) 
              ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
                      วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔                               ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
 

                                                ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
                                                          ศุภชัย  รนิทร์น้อย 
                                                       (นายศุภชัย  รินทร์น้อย)                                  
                                                  ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์           
                                                       ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
 
 



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนวยงาน :   โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
วัน/เดือน/ป :  ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
 
หัวข้อ: แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment :EBIT) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
     แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT)   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  EBIT ๒๐ หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการก าหนดมาตรการ กลไก และวาง
ระบบเพ่ือจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
 
            - รายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
 
Linkภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
............................................................................................................................. .......................................... 
 
                           ผู้รับผดิชอบการให้ข้อมูล                                      ผู้อนุมัติรับรอง 
                              ปฏญิา  ปุระเทพ                                            ปกรณ์  จารักษ์ 
                          (นางสาวปฏิญา  ปุระเทพ)                                  (นายปกรณ์  จารักษ์) 
              ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
                      วันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔                              วันที่ ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
 

                                                ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
                                                         ศุภชัย  รินทร์น้อย 
                                                     (นายศุภชัย  รนิทร์น้อย)                                  
                                                  ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์           
                                                    วันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
 
 


