
 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230     

ที ่ นว 0032.301/พิเศษ   วันที ่   1 มีนาคม  2565    

เรื่อง     ลงนามประกาศกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน     

เรียน     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

  ด้วย กระทรวงสาธารณสุข  ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการประเมินคุณธรรมความ
โปร่งใสในการด าเนินการภาครัฐ    (MOPH Integrity and Transparency  Assessment :  MOPH ITA)  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 เป็นไปภายใต้แนวคิด เปิดเผยมากขึ้น โปร่งใสมากขึ้น  เป็นแบบวัดการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment:MOIT)   
และการประเมินตนเอง Moit  19 หน่วยงานต้องด าเนินการ จัดท ากรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

                   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาลงนาม 
                    1.ลงนามในประกาศกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
                    2. ขออนุญาตน าประกาศ ดังกล่าวขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล   
                                                             
                      
                                                                     (นางสาวมาริสา  เขียวสด) 
                                                              นักวชิาการพัสดุ ปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
          ทราบ/อนุญาต 
                                                                                           

                                                                     (นายวศิน   ทองทรงกฤษณ์) 
                                             นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

เรื่อง  กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
---------------------------------- 

  ด้วย โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว มีเจตนารมณ์ในการด าเนินงานอย่างโปร่งใสมีคุณธรรม โดยยึดมั่น
ในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลักธรรมภิบาลที่ดี มีนโยบายไม่ให้บุคลากรกระท า
การอันใดที่เป็นการเก่ียวข้องกับการทุจริต หรือคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะในฐานะผู้ให้หรือผู้รับ ทั้งที่เป็นตัว
เงินและไม่เป็นตัวเงิน และเพ่ือให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ที่ก าหนดดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร โดยให้หน่วยงานก าหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรที่ชัดเจนและเป็นธรรม เพ่ือให้หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพ่ือพัฒนาไปสู่การก าหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน เพ่ือพัฒนาไปสู่การก าหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จึงได้ก าหนดกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 กรอบแนวทางในภาพรวม 
  ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องตระหนักและให้ความส าคัญในเรื่องผลประโยชน์   
ทับซ้อน รวมทั้งการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสภายในหน่วยงานอย่างจริงจัง ตลอดจนประพฤติ
ปฏิบัติตนตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการสร้างวัฒนธรรม 
ค่านิยมและภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้เป็นหน่วยงานที่ปลอดจากผลประโยชน์ทับซ้อนในทุกประเภท 

1. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม มิให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
กระท าการใด ๆ ที่เสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์อ่ืนใด โดย
ส่งเสริมให้ยึดถือปฏิบัติและจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 

2. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ตลอดจนข้าราชการและบุคล ากรในสังกัด
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ต้องมีส่วนร่วมในการตรวจ เฝ้าระวัง เพ่ือควบคุมความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน
ในหน่วยงานเพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ กรณีพบเหตุให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น หรือในกรณีที่เห็นว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรม มีความผิดทาง
วินัยหรือกฎระเบียบอ่ืนใด ให้ด าเนินการตามประมวลจริยธรรม โดยต้องรายงานเหตุการณ์พร้อม
พยานหลักฐาน (ถ้ามี) ตามช่องทางการแจ้งหรือรายงานที่ก าหนดไว้ต่อหัวหน้าส่วนราชการ และหรือ
คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาล   
เก้าเลี้ยว หากพบว่ามีการกระท าผิดผู้บังคับบัญชาต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิดและอาญา อย่างเคร่งครัด 
 กรอบแนวทางเฉพาะเรื่อง 

1.  การใช้รถยนต์ราชการในกิจส่วนตัว ปฏิบัติตามข้ันตอนการขออนุญาตให้รถราชการ 
1.1 กลุ่มงาน/หน่วยงานที่ขอใช้รถยื่นใบขอใช้รถราชการที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป(งานพัสดุ) 
1.2 งานธุรการตรวจสอบใบขอใช้รถ พร้อมมอบหมายให้พนักงานขับรถพร้อมระบุ

หมายเลขทะเบียนรถให้ออกปฏิบัติราชการตามใบค าขอ 
1.3 งานพัสดุเสนอใบขอใช้รถต่อผู้บังคับบัญชาอนุมัติ 

     /๑.๔ พนักงาน... 
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1.4 พนักงานขับรถปฏิบัติตามใบขอใช้รถโดยยึดหลักดังต่อไปนี้ 
1.4.1 ตรวจเช็ครถให้มีความพร้อมใช้งานทุกวัน 
1.4.2 ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง 
1.4.3 ขณะขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 
1.4.4 ไม่ขับรถออกนากเส้นทางท่ีขอ 
1.4.5 ก่อนและหลังขับรถ พนักงานขับรถจะต้องบันทึกเลขไมล์รถทุกครั้ง 
1.4.6 พนักงานขับรถส่งทะเบียนคุมการตรวจเช็คสภาพรถให้หัวหน้ากลุ่มงาน

บริหารทั่วไปตรวจทุกสัปดาห์ 
2. การใช้ทรัพย์ของราชการ ท างานส่วนตัว 

2.1 ผู้บริหารประชุมชี้แจงหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ทุกระดับรับทราบ
เรื่องไม่น าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ท างานส่วนตัว 

2.2 มีการสุ่มตรวจกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากร เช่น การใช้กระดาษ A4 
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุส านักงาน/วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ 

2.3 รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์ 
2.4 มีการทบทวนความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

  3. การรับของขวัญ หรือของก านัลของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
     3.1 ผู้บริหารได้มีการก าหนด และประกาศนโยบายเรื่องแนวทางการป้องกันการม
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติราชการและเรื่องแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการ
จัดซื้อยาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา พร้อมประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกระดับทราบ และ    
ถือปฏิบัติ 
                      3.2 ปลุกจิตส านึกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 
     3.3 มีการสุ่มตรวจกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
     3.4 รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์ 
                      3.5 วิเคราะห์ทบทวนความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
  1. ส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์ ตู้แสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่ 
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว เลขที ่๒๙๖/๔ หมู่ ๑ ต าบลเก้าเลี้ยว อ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 60๒๓0 
  2. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว https://www.klhos.go.th หรือผ่าน
เฟสบุ๊คโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

กรณีข้อร้องเรียนจะน าเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวน
ข้อเท็จจริง หากมีข้อมูลและความผิดทางวินัยจะด าเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดของกฎหมาย
ต่อไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่   1   มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 
            
       (นายวศิน  ทองทรงกฤษณ์) 

นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
                                     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว    

 

https://www.klhos.go.th/

