
 
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 กลไกหรือการวางระบบในการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรที่ชัดเจนและเป็นธรรม เพ่ือให้หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพ่ือพัฒนาไปสู่การก าหนดมาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน เพ่ือพัฒนาไปสู่การก าหนดมาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จึงได้ก าหนดกรอบแนวทางการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 กรอบแนวทางในภาพรวม 
  ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องตระหนักและให้ความส าคัญในเรื่องผลประโยชน์   
ทับซ้อน รวมทั้งการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสภายในหน่วยงานอย่างจริงจัง ตลอดจนประพฤติ
ปฏิบัติตนตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการสร้างวัฒนธรรม 
ค่านิยมและภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้เป็นหน่วยงานที่ปลอดจากผลประโยชน์ทับซ้อนในทุกประเภท 

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

2. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ตลอดจนข้าราชการและบุคลาก รในสังกัด
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ต้องมีส่วนร่วมในการตรวจ เฝูาระวัง เพ่ือควบคุมความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน
ในหน่วยงานเพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ กรณีพบเหตุให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น หรือในกรณีที่เห็นว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจฝุาฝืนมาตรฐานทางจริยธรรม มีความผิดทาง
วินัยหรือกฎระเบียบอ่ืนใด ให้ด าเนินการตามประมวลจริยธรรม โดยต้องรายงานเหตุการณ์พร้อม
พยานหลักฐาน (ถ้ามี) ตามช่องทางการแจ้งหรือรายงานที่ก าหนดไว้ต่อหัวหน้าส่วนราชการ และหรือ
คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาล   
เก้าเลี้ยว หากพบว่ามีการกระท าผิดผู้บังคับบัญชาต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิดและอาญา อย่างเคร่งครัด 
 กรอบแนวทางเฉพาะเรื่อง 

1.  การใช้รถยนต์ราชการให้ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถราชการ มีการปฏิบัติตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. 2526 
จึงก าหนดกรอบแนวทางปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนดังนี้ 
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1.1 ห้ามเจ้าหน้าที่ น ารถราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน 
1.2 ให้กลุ่มงาน/หน่วยงานที่ขอใช้รถยื่นใบขอใช้รถราชการที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป(งาน

ธุรการ) 
1.3 งานธุรการตรวจสอบใบขอใช้รถ พร้อมมอบหมายให้พนักงานขับรถพร้อมระบุ

หมายเลขทะเบียนรถให้ออกปฏิบัติราชการตามใบค าขอ 
1.4 ให้หน่วยงานท าการเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง เป็นไปตามระเบียบฯ 
1.5 งานพัสดุเสนอใบขอใช้รถต่อผู้บังคับบัญชาอนุมัติ 
1.6 พนักงานขับรถปฏิบัติตามใบขอใช้รถโดยยึดหลักดังต่อไปนี้ 

1.6.1 ตรวจเช็ครถให้มีความพร้อมใช้งานทุกวัน 
1.6.2 ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง 
1.6.3 ขณะขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 
1.6.4 ไม่ขับรถออกนากเส้นทางท่ีขอ 
1.6.5 ก่อนและหลังขับรถ พนักงานขับรถจะต้องบันทึกเลขไมล์รถทุกครั้ง 
1.6.6 พนักงานขับรถส่งทะเบียนคุมการตรวจเช็คสภาพรถให้หัวหน้ากลุ่มงาน

บริหารทั่วไปตรวจทุกสัปดาห์ 
2.การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ปฏิบัติงานนอกเวลา ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ พ.ศ.2550 และข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่า
ด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
2544(ฉ 11) พ.ศ. 2559 และ พ.ศ 2561 จึงก าหนดกรอบแนวทาง เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนดังนี้ 

2.1 ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรนอกเวลาราชการเป็นไปตามค าสั่งฯ และในห้องเวลาที่
ปรากฏในค าสั่ง ไม่ทุจริตเวลา 

    2.2 กรณีมีการแลกเปลี่ยนผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ เวรนอกเวลาราชการ ต้องท าบันทึกแจ้ง
ผู้บังคับบัญชาทราบล่วงหน้า 

2.3 ให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานมีความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อการเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอก
เวลา ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ฯ มิให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนเกินระเบียบฯและเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนอันเป็นเท็จ 

              3. การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การประชุม/สัมมนา ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช่จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จึงขอก าหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
                  3.1 เจ้าหน้าที่ต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุมและสัมมนา 
                  3.2 ให้ด าเนินการจัดท าโครงการฯเป็นไปตามก าหนดการ ไม่เลิกการจัดกิจกรรมตามโครงการ
ก่อนเวลาที่ก าหนดไว้ 
                  3.3 ให้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามกิจกรรมของโครงการฯที่ด าเนินการจริง หากด าเนินการจริง 
หากงบประมาณให้จัดท าเรื่องคืนเงินงบประมาณต่อไป 
                  3.4 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ก่อนลงนาม 
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4.การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีความระมัดระวัง ไม่ให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ใน
ส่วนตน จึงก าหนดกรอบแนวทางการตรวจสอบการจัดหาพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 

4.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บโซต์สาธารณะ ภายใน 30 วัน หลังจาก
ได้รับจัดสรรงบประมาณ     

4.2 ก าหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ
กับผู้ประกอบการ      ผู้เสนองานเพื่อปูองกนัผลประโยชน์ทับซ้อน 

4.3 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรในหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
ทั้งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

4.4 ห้ามมิให้บุคลากรภายในหน่วยงานใช้อ านาจหน้าที่ในต าแหน่งที่ด าเนินงานเอ้ือ
ผลประโยชน์กับตนเอง ทั้งท่ีเกี่ยวกับตัวเงินและไม่เก่ียวกับตัวเงิน และทรัพย์สิน 

  
                  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/

