
 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐและป้องกันผลประโยชน์   

ทับซ้อนในหน่วยงาน 
-------------------------- 

  ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการ
กระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 เพ่ือ
เสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ มีพฤติกรรมซื่อสัตย์ สุจริต และป้องกันการเกิดปัญหาการทุจริตและการกระทำผิดทางวินัยของเจ้าหน้าที่ใน
เชิงรุก ตามมาตรการสำคัญ 4 มาตรการคือ  

(1) มาตรการการใช้รถราชการ  
(2) มาตรการการเบิกค่าตอบแทน  
(3) มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา 
(4) มาตรการการจัดหาพัสดุ 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว เป็นไปอย่าง

ถูกต้อง เรียบร้อย และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จึงขอออกประกาศ
มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน ดังนี้ 

1. มาตรการการใช้รถราชการ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
1.1 การใช้รถราชการหรือรถส่วนกลาง ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า

ด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่ แก้ ไขเพ่ิมเติม และระเบียบสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถ
ส่วนกลาง และรถรับรอง พ.ศ. 2526 

1.2 การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บหรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้น 
และหากมีเหตุจำเป็นไม่มีสถานที่เก็บปลอดภัย หรือมีราชการจำเป็นเร่งด่วน ให้ทำ
บันทึกขออนุญาตต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน เพ่ือนำไปเก็บที่อ่ืนเป็นการ
ชั่วคราวและเป็นครั้งคราว 

1.3 ห้ามข้าราชการหรือบุคลากรนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอ่ืน
นำไปใช้ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะนำรถราชการไปใช้ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม และไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการ 

1.4 ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ตรวจสอบการใช้รถราชการ การเบิกจ่ายค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิง การเบิกจ่ายค่าซ่อมบำรุง ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

 
 



2. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
2.1 การเบิกจ่ายค่าตอบแทน จากเงินบำรุง ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวง

สาธารณสุขว่าด้วยค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ทุกฉบับที่เก่ียวข้อง 

2.2 ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่าย
ของเจ้าหน้าที่ เพ่ือใช้ประกอบการบริหารจัดการและพัฒนามาตรการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพ 

 
3. มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุมและสัมมนา  มีแนวทาง

ปฏิบัติดังนี้ 
3.1 การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ ให้กำหนด

เป้าหมายและรายละเอียดการดำเนินงานที่แสดงถึงความสอดคล้องกับภารกิจ หรือ
เป็นการพัฒนาหน่วยงาน หรือแก้ปัญหาการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้
เกิดประสิทธิภาพอย่างชัดเจน 

3.2 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุมและสัมมนา
ต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การ
จัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หนังสือ
กระทรวงการคลัง และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชปัวที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความจำเป็น เหมาะสมและประหยัด ภายใน
วงเงินงบประมาณท่ีได้รับ โดยยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 

3.3 ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเบิก
จ่ายเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ เพ่ือ
พัฒนาระบบการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพ 

 
4. มาตรการการจัดหาพัสดุ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

4.1 การจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎระเบียบอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

4.2 ให้พัฒนาความรู้ เกี่ยวกับการพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ ในสังกัด โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานด้านพัสดุทุกระดับอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ 

4.3 ให้จัดวางกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ และดำเนินการ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน หรือการเอ้ือประโยชน์ในการดำเนินการด้านพัสดุ 

5. ให้หน่วยงานจัดวางระบบควบคุม กำกับ การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการ
ตามมาตรการในข้อ 1-4 โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพ่ิมช่อง



ทางการสื่อสาร การร้อนเรียน เพ่ือป้องกันการทุจริตและการกระทำผิดวินัยที่เกิดขึ้นจาก
การไม่ถือปฏิบัติตามประกาศนี้ 

6. ให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
7. หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว และพบว่าเป็นการกระทำความผิดให้

ดำเนินการทางวินัย ทางละเมิด และทางอาญากับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด 
 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
  ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

 
 
    (นายกิติศักดิ์   เกษตรสินสมบัติ) 
                               ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน                                                                       
วัน/เดือน/ปี  : 15 มีนาคม 2564                                                                                      . 
หัวข้อ :  หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ และวาง
ระบบเพ่ือจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน                                          . 
                                                                                                                               . 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 

2. แนวการปฏิบัติเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์
ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 

3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 
 
 
 
 
Link ภายนอก : ไม่มี                                                                                                     . 
หมายเหตุ :                                                                                                                . 
                                                                                                                              . 
        ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                              ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

           (นางโชติกา   ติฉัน)                                                             (นายกิติศักดิ์   เกษตรสินสมบัติ) 
             นักวิชาการพัสดุ                                                     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

        วันที่ 15 มีนาคม 2564                                                วันที่ 15 มีนาคม 2564 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลเผยแพร่ 

 
 

(นางโชติกา   ติฉัน) 
นักวิชาการพัสดุ 

                                                   วันที่ 15 มีนาคม 2564 
 


