ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐและป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในหน่วยงาน
-------------------------ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการ
กระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อ
เสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ มีพฤติกรรมซื่อสัตย์ สุจริต และป้องกันการเกิดปัญหาการทุจริตและการกระทำผิดทางวินัยของเจ้าหน้าที่ใน
เชิงรุก ตามมาตรการสำคัญ 4 มาตรการคือ
(1) มาตรการการใช้รถราชการ
(2) มาตรการการเบิกค่าตอบแทน
(3) มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา
(4) มาตรการการจัดหาพัสดุ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว เป็นไปอย่าง
ถูกต้อ ง เรีย บร้ อย และเป็ น ไปในแนวทางเดีย วกั น โรงพยาบาลสมเด็ จพระยุพ ราชปั ว จึงขอออกประกาศ
มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐและป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนใน
หน่วยงาน ดังนี้
1. มาตรการการใช้รถราชการ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
1.1 การใช้รถราชการหรือรถส่วนกลาง ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้ ว ยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม และระเบี ย บสำนั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถ
ส่วนกลาง และรถรับรอง พ.ศ. 2526
1.2 การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บหรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้น
และหากมีเหตุจำเป็นไม่มีสถานที่เก็บปลอดภัย หรือมีราชการจำเป็นเร่งด่วน ให้ทำ
บันทึกขออนุญาตต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน เพื่อนำไปเก็บที่อื่นเป็นการ
ชั่วคราวและเป็นครั้งคราว
1.3 ห้ามข้าราชการหรือบุคลากรนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่น
นำไปใช้ ทั้ งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือ นอกสถานที่ ป ฏิ บั ติ งาน
โดยเฉพาะนำรถราชการไปใช้ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม และไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการ
1.4 ให้ ผู้ บั งคับ บั ญ ชา กำกับ ดูแล ตรวจสอบการใช้รถราชการ การเบิ กจ่ายค่าน้ำมั น
เชื้อเพลิง การเบิกจ่ายค่าซ่อมบำรุง ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
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2. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
2.1 การเบิ ก จ่ า ยค่ า ตอบแทน จากเงิ น บำรุ ง ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ กระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อ นไขการจ่ ายเงิน ค่ าตอบแทนแนบท้ ายข้อ บั งคั บ กระทรวงสาธารณสุ ข ว่าด้ว ย
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง
2.2 ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมิน ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่าย
ของเจ้ า หน้ าที่ เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นามาตรการเบิ ก จ่ า ย
ค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพ
3. มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุมและสัมมนา มีแนวทาง
ปฏิบัติดังนี้
3.1 การจั ดทำโครงการฝึ ก อบรม ศึ กษา ดู งาน ประชุ ม และสั ม มนาต่า งๆ ให้ กำหนด
เป้าหมายและรายละเอียดการดำเนินงานที่แสดงถึงความสอดคล้องกับภารกิจ หรือ
เป็นการพัฒนาหน่วยงาน หรือแก้ปัญหาการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้
เกิดประสิทธิภาพอย่างชัดเจน
3.2 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุมและสัมมนา
ต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การ
จัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือ
กระทรวงการคลั ง และแนวทางการเบิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยของโรงพยาบาลบ่ อ เกลื อ ที่
เกี่ ย วข้ อง ทั้ งนี้ โดยคำนึ งถึ งความจำเป็ น เหมาะสมและประหยัด ภายในวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับ โดยยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
3.3 ให้ ผู้ บั งคับ บั ญ ชา กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเบิ ก
จ่ายเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ เพื่อ
พัฒนาระบบการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพ
4. มาตรการการจัดหาพัสดุ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
4.1 การจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4.2 ให้ พั ฒ นาความรู้ เกี่ ย วกั บ การพั ส ดุ แ ก่ เจ้ า หน้ า ที่ ในสั ง กั ด โดยเฉพาะเจ้ า หน้ า ที่
ผู้รับผิดชอบงานด้านพัสดุทุกระดับอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
4.3 ให้จัดวางกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ และดำเนินการ เพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน หรือการเอื้อประโยชน์ในการดำเนินการด้านพัสดุ

3/5. ให้หน่วยงาน...
(3)
5. ให้หน่วยงานจัดวางระบบควบคุม กำกับ การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการ
ตามมาตรการในข้อ 1-4 โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพิ่มช่อง
ทางการสื่อสาร การร้อนเรียน เพื่อป้องกันการทุจริตและการกระทำผิดวินัยที่เกิดขึ้นจาก
การไม่ถือปฏิบัติตามประกาศนี้
6. ให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
7. หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว และพบว่าเป็นการกระทำความผิดให้
ดำเนินการทางวินัย ทางละเมิด และทางอาญากับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
(นายกิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ )
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

