
   

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน                            . 

ที ่นน 0032.301/1060                     วันที่   15 มีนาคม  2564                             . 

เรื่อง  รายงานผลการกำกับติดตามและผลการดำเนินงานตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนฯ             . 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
 

  เรื่องเดิม 
  ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประยุกต์กรอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยนำกรอบการประเมินมาปรับใช้ใน
ประเมินคุณธรรมละความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค ในปีงบประมาณ 2563 ในส่วนดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 8 การรับ
สินบน 
  ข้อเท็จจริง 

 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง เรียบร้อย และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จึงขอออกประกาศ
มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน ดังนี้ 

o มาตรการการใช้รถราชการ  
o มาตรการการเบิกค่าตอบแทน  
o มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา 
o มาตรการการจัดหาพัสดุ 
2.   กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้ดำเนินการกำกับติดตาม และจัดทำรายงานสรุปผลการ

ดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เรียบร้อยแล้ว 
  ข้อเสนอ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาอนุญาตให้นำรายงานสรุปผลฯ ดังกล่าว เผยแพร่บน
เว็บไซต์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
          
 
                                                                (นางโชติกา   ติฉัน) 
                                                                            นักวิชาการพัสดุ 

    
 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
ทราบ/อนุญาต 

 
 
 

(นายกิติศักดิ์   เกาตรสินสมบัติ) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
       - เห็นควรให้นำเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชปัว 
       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 
 
                    (นางสาวสุรียพ์รรณ   วังแสง) 
                   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 



   

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มาตรการ กลุ่มเป้าหมาย การควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการตา่งๆ 

สถิติการกระทำ
ผิดวินัย ความรับ
ผิดทางละเมิด 

อาญา 

การเปลี่ยนแปลง
หลังการปฏิบัติตาม

มาตรการ 

หมาย
เหตุ 

1. มาตรการการใช้รถราชการ บุคลากร
โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

1.1 การใช้รถราชการหรือรถส่วนกลาง ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การ
ซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง และรถรับรอง พ.ศ. 2526 
1.2 การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บหรือบริเวณของส่วนราชการ
เท่านั้น และหากมีเหตุจำเป็นไม่มีสถานที่เก็บปลอดภัย หรือมีราชการจำเป็น
เร่งด่วน ให้ทำบันทึกขออนุญาตต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน เพื่อนำไป
เก็บที่อื่นเป็นการชั่วคราวและเป็นคร้ังคราว 
1.3 ห้ามข้าราชการหรือบุคลากรนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้
บุคคลอ่ืนนำไปใช้ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่
ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะนำรถราชการไปใช้ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม และไม่เก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติราชการ 
1.4 ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ตรวจสอบการใช้รถราชการ การเบิกจ่ายค่า
น้ำมันเชื้อเพลิง การเบิกจ่ายค่าซ่อมบำรุง ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
 
 
 
 
 
 

ไม่พบ มีการปฏิบัติให้
เป็นไปตามประกาศ
ฯ อย่างถูกต้อง 

 



 

2. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน บุคลากร
โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

2.1 การเบิกจ่ายค่าตอบแทน จากเงินบำรุง ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสขุว่าด้วย
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ทุกฉบับที่เก่ียวข้อง 
2.2 ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
เบิกจ่ายของเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ประกอบการบริหารจัดการและพัฒนามาตรการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพ 

ไม่พบ มีการปฏิบัติให้
เป็นไปตามประกาศ
ฯ อย่างถูกต้อง 

 

3. มาตรการการจัดทำโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม
และสัมมนา 

บุคลากร
โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

3.1 การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ ให้
กำหนดเป้าหมายและรายละเอียดการดำเนินงานที่แสดงถึงความสอดคล้องกับ
ภารกิจ หรือเป็นการพัฒนาหน่วยงาน หรือแก้ปัญหาการดำเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างชัดเจน 
3.2 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุมและ
สัมมนาต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม หนังสือกระทรวงการคลัง และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชปัวที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความจำเป็น เหมาะสมและ
ประหยัด ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ โดยยึดถือประโยชน์ของทางราชการ
เป็นหลัก 
3.3 ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ 
เพื่อพัฒนาระบบการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพ 
 
 
 

ไม่พบ มีการปฏิบัติให้
เป็นไปตามประกาศ
ฯ อย่างถูกต้อง 

 



   

 
4. มาตรการการจัดหาพัสด ุ บุคลากร

โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

4.1 การจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบญัญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎระเบียบอ่ืนๆที่
เก่ียวข้อง 
4.2 ให้พัฒนาความรู้เกี่ยวกับการพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานดา้นพสัดุทุกระดับอย่างต่อเนื่อง สมำ่เสมอ 
4.3 ให้จัดวางกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ และดำเนนิการ เพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทบัซ้อน หรือการเอ้ือประโยชน์ในการดำเนนิการดา้นพัสดุ 
 
5. ให้หน่วยงานจัดวางระบบควบคุม กำกับ การตรวจสอบและประเมินผลการ
ดำเนินการตามมาตรการในข้อ 1-4 โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และเพิ่มช่องทางการสื่อสาร การร้อนเรียน เพื่อป้องกันการทุจริตและการ
กระทำผิดวนิัยที่เกิดขึ้นจากการไม่ถือปฏิบัติตามประกาศนี้ 
6. ให้หน่วยงานดำเนนิการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
7. หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏบิัติตามมาตรการดังกล่าว และพบว่าเป็นการกระทำ
ความผิดให้ดำเนนิการทางวินัย ทางละเมิด และทางอาญากับผูก้ระทำผิดอย่าง
เคร่งครัด 

ไม่พบ มีการปฏิบัติให้
เป็นไปตามประกาศ
ฯ อย่างถูกต้อง 

 

 


