
 

ประกาศโรงพยาบาลแวงนอย 
เรื่อง แนวทางปองกันการเกดิผลประโยชนทับซอน 

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

ดวยโรงพยาบาลแวงนอย ไดดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
และอาจเปนสาเหตุท่ีทําใหเจาหนาที่กระทําผิดวินัย ขิงเจาหนาที่ในหนวยงานได จึงไดจัดทํามาตรการ และแนวทาง
การปองกันเพื่อใหเจาหนาท่ีในหนวยงานถือปฏิบัติ เพื่อใหการปฏิบัติตามประกาศดังกลาวเปนไปอยางถูกตองและ
เปนไปในแนวทางเดียวกัน โรงพยาบาลแวงนอย จึงออกประกาศโรงพยาบาลแวงนอย เพ่ือใหบุคลากรของทุกฝาย/ทุก
กลุมงาน/ทุกงาน ถือปฏิบัติดังน้ี 

1. การมาทํางานสายและการใชเวลาราชการไปทําธุระสวนตัวและขายของในเวลา มีมาตรการและ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1.1 กําชับใหหัวหนาฝาย/แผนกเขมงวดในการมาทํางานสายและมีผลตอการพิจารณาความดี
ความชอบและการลงโทษ 

1.2 จัดทําหลักเกณฑภายในหนวยงาน ในการขอออกนอกสถานที่ เชน ธุระสวนตัวที่อนุญาตใหไป
ได ภายใน 2 ชั่วโมง (ธุระสวนตัวที่ใชไปได 2 ชั่วโมง ไดแก ไปทําธุระที่ธนาคาร ที่ดิน โรงเรียนบุตร ทําบัตรประชาชน 
ไปโรงพยาบาล ไปสถานีตํารวจฯ (อยูในดุลพินิจของผูอํานวยการ) นอกนั้นตองลากิจ 

1.3 หามเจาหนาที่ทุกระดับนําของมาขายในเวลาราชการยกเวนพักกลางวัน 
1.4 กําหนดบทลงโทษแกผูฝาผืน 

2. มาตรการใชรถราชการออกเสนทางไปทําธุระสวนตัว มีมาตรการและแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
 2.1 การใชรถราชการ หรือรถสวนกลาง ใหดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถ

ราชการ พ.ศ. 2563 และแกไขเพิ่มเติม และระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วาดวยหลักเกณฑการใช 
การเก็บรักษา การซอมบํารุงสวนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2562 โดยเครงครดั 

 2.2 การเก็บรักษารถราชการ ใหเก็บในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของสวนราชการเทานั้น และหากมี
เหตุจําเปนไมมีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจําเปนและเรงดวน ใหทําบันทึกขออนุญาตผูอํานวยการ
โรงพยาบาลแวงนอย เปนการชั่วคราวหรือเปนครั้งคราว 

 2.3 หามขาราชการหรือบุคลากรนํารถยนตราชไปใชกิจธุระสวนตัว หรือใหบุคคลอื่นนําไปใชทั้งเวลา
ราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ไมเหมาะสมหรือไมเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติราชการ 

 2.4 ใหผูบังคับบัญชา กํากับ ดูแล ตรวจสอบ การใชรถ การเบิกจายคาเชื้อเพลิง คาซอมบํารุง โดยมี
กระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดําเนินการตาง ๆ ใหเปนไปตามระเบียบโดยเครงครัด 

3. มาตรการจัดการพสัดุ มีมาตรการและแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
 3.1 มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประชาสัมพันธหรือประกาศ กระบวนการจัดซื้อหรือจัดหาพัสดุตาม

โครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ กอนดําเนินการจัดหาทั้งภายในและภายนอกหนวยงานและการดําเนินการจัดหาพัสดุทุก



วิธี ทุกข้ันตอนใหเปนไปตามพระราชบญัญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
ระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
มติรัฐมนตรีหรือระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวของโดยเครงครัด

 3.2 มีกระบวนการปองกัน ตรวจสอบและดําเนินการกรอบแนวทางการจัดซ้ือจัดจางและแนว
ทางการปองกันทุจริตประพฤติมชิอบที่อาจเกิดผลประโยชน
การจัดหาพัสดุกับผูรับจาง ผูขายหรือมีความเก่ียวของในประโยชนดังกลาว

4. มาตรการการเบิกจายคาตอบแทน มีมาตรการและแนวทางปฏิบัติดังน้ี
 4.1 การเบิกคาตอบแทนตาง ๆ ใหดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ
คาตอบแทนฉบับตาง ๆ แนบทายขอบงัคับดังกลาวและระเบียบของราชการอื่นที่เก่ียวของ โดยเครงครัด

 4.2 ใหหนวยงานมีการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและรับรอง 
จุดประสงคการเบิกคาตอบแทนตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขและระเบียบการ
เบิกคาตอบแทนท่ีเก่ียวของใหถูกตอง ชัดเจน

 4.3 ใหหนวยงานมีการกํากบั ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเบิกจายงบประมาณเพื่
ใชประกอบในการบริหารจัดการและพัฒนามาตรฐานการเบิกจายคาตอบแทนใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง

5. มาตรการการจัดทาํโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสมัมนา มีมาตรการและแนวทางปฏิบัติดังนี้
 5.1 การจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนาตาง ๆ ใหมีเปาหมา

การดําเนินงานฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคลองกับการแกไขปญหาและพัฒนางานของหนวยงาน
หรือองคกรอยางชัดเจน 

 5.2 การเบิกจายคาใชตาง ๆ จะตองเปนไปตามผลการดําเนินงานที่แทจริง ท้ังดานกิจกรรมจํานวนผู
เขาอบรม ระยะเวลา และการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่สอดคลองและเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวางประเทศ พ
ที่เกี่ยวของโดยเครงครัด 

 5.3 จัดใหมีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงานการดําเนินงานโค
โดยมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียภายในหนวยงานและภายนอกหนวยงานทุกโครงการ

นายแพทยชาํนาญการ รักษาการในตําแหนง

วิธี ทุกข้ันตอนใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560 
จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงกฎกระทรวง หนังสือเวียน 

มติรัฐมนตรีหรือระเบียบอื่นที่เก่ียวของโดยเครงครัด 
มีกระบวนการปองกัน ตรวจสอบและดําเนินการกรอบแนวทางการจัดซ้ือจัดจางและแนว

ทางการปองกันทุจริตประพฤติมิชอบที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนหรือการเอ้ือประโยชนของเจาหนาที่ท่ีเก่ียวของกับ
การจัดหาพัสดุกับผูรับจาง ผูขายหรือมีความเก่ียวของในประโยชนดังกลาว 

มาตรการการเบิกจายคาตอบแทน มีมาตรการและแนวทางปฏิบัติดังน้ี 
การเบิกคาตอบแทนตาง ๆ ใหดาํเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย การเบิกจายเงิน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2560 ขอบังคับกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการจายเงิน
คาตอบแทนฉบับตาง ๆ แนบทายขอบังคับดงักลาวและระเบียบของราชการอื่นที่เกี่ยวของ โดยเครงครัด

ใหหนวยงานมีการกํากับ ดูแล ตรวจสอบและรับรอง การปฏิบัติงานใหเปนไปตามเง่ือนไขและ
จุดประสงคการเบิกคาตอบแทนตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขและระเบียบการ
เบิกคาตอบแทนท่ีเก่ียวของใหถูกตอง ชัดเจน 

ใหหนวยงานมกีารกํากับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเบิกจายงบประมาณเพื่
ใชประกอบในการบริหารจัดการและพัฒนามาตรฐานการเบิกจายคาตอบแทนใหมีประสทิธิภาพอยางตอเนื่อง

มาตรการการจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชมุและสัมมนา มีมาตรการและแนวทางปฏบิัติดังนี้
การจดัทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนาตาง ๆ ใหมีเปาหมา

การดําเนินงานฝกอบรม ศึกษาดงูาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคลองกบัการแกไขปญหาและพัฒนางานของหนวยงาน

การเบิกจายคาใชตาง ๆ จะตองเปนไปตามผลการดาํเนินงานที่แทจริง ท้ังดานกิจกรรมจํานวนผู
รมตาง ๆ ท่ีสอดคลองและเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย

คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549 และแกไขเพิ่มเติมและระเบียบอ่ืน

จัดใหมีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงานการดําเนนิงานโค
โดยมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียภายในหนวยงานและภายนอกหนวยงานทุกโครงการ 

สั่ง ณ วันที่  15  มกราคม พ.ศ. 2565 

 
  
 

(นายปณณวชิญ  มธีรรม) 
นายแพทยชาํนาญการ รักษาการในตําแหนง 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลแวงนอย 
 

  

2560 และระเบียบกา
รวมถึงกฎกระทรวง หนังสือเวียน 

มีกระบวนการปองกัน ตรวจสอบและดําเนินการกรอบแนวทางการจัดซื้อจัดจางและแนว
ทับซอนหรือการเอื้อประโยชนของเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของกับ

วาดวย การเบิกจายเงิน
ขอบังคับกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการจายเงิน

คาตอบแทนฉบับตาง ๆ แนบทายขอบังคับดังกลาวและระเบียบของราชการอ่ืนที่เก่ียวของ โดยเครงครัด 
การปฏิบัติงานใหเปนไปตามเง่ือนไขและ

จุดประสงคการเบิกคาตอบแทนตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขและระเบียบการ

ใหหนวยงานมีการกํากับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเบิกจายงบประมาณเพื่อ
ใชประกอบในการบริหารจดัการและพัฒนามาตรฐานการเบิกจายคาตอบแทนใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

มาตรการการจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา มีมาตรการและแนวทางปฏบิัติดังนี้ 
การจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนาตาง ๆ ใหมีเปาหมายและรายละเอียด

การดําเนินงานฝกอบรม ศกึษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคลองกับการแกไขปญหาและพัฒนางานของหนวยงาน

การเบิกจายคาใชตาง ๆ จะตองเปนไปตามผลการดําเนินงานท่ีแทจริง ทั้งดานกิจกรรมจํานวนผู
รมตาง ๆ ที่สอดคลองและเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย

และแกไขเพิ่มเติมและระเบียบอื่น

จัดใหมีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงานการดําเนินงานโครงการตาง ๆ 


