
 

ประกาศโรงพยาบาลเถิน 
เรื่อง   มาตรการปูองกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ 

ในสังกัด โรงพยาบาลเถิน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง  
------------------- 

  ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศมาตรการปูองกันการทุจริตและแก้ไข
การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ เพื่อเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  การบริหารที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้  มีพฤติกรรมซื่อสัตย์ สุจริต และปูองกันการเกิดปัญหาการทุจริตและการกระท าผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่ในเชิงรุก ตามมาตรการส าคัญ ๔ มาตรการ คือ (๑) มาตรการการใช้รถราชการ (๒) มาตรการ
การเบิกค่าตอบแทน (๓) มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา และ    
(๔) มาตรการการจัดหาพัสดุ 
  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว เป็นไป
อย่างถูกต้อง เรียบร้อย และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โรงพยาบาลเถิน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ล าปาง จึงขอออกประกาศมาตรการปูองกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ในสังกัด
หน่วยงาน ดังนี้ 
  ๑. มาตรการการใช้รถราชการ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
     ๑.๑ การใช้รถราชการหรือรถส่วนกลาง ให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุงรถส่วนกลาง และรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ 
     ๑.๒ การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บหรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้น 
และหากมีเหตุจ าเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจ าเป็นและเร่งด่วน ให้ท าบันทึกขออนุญาต
ต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าปาง เพื่อน าไปเก็บที่อื่นเป็นการช่ัวคราวและเป็นครั้งคราว 
     ๑.๓ ห้ามข้าราชการหรือบุคลากรน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่น
น าไปใช้ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะน ารถราชการไป
ใช้ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม และไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
     ๑.๔ ให้ผู้บังคับบัญชา ก ากับ ดูแล ตรวจสอบการใช้รถราชการ การเบิกจ่ายค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง การเบิกจ่ายคาซ่อมบ ารุง ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
  ๒. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
     ๒.๑ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน จากเงินงบประมาณ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
     ๒.๒ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน จากเงินบ ารุง ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้าย
ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 



-๒- 
 
    ๒.๓ ให้ผู้บังคับบัญชา ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเบิก
จ่ายเงินของเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ประกอบการบริหารจัดการและพัฒนามาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มี
ประสิทธิภาพ 
  ๓. มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา  มีแนวทาง
ปฏิบัติดังนี้ 
     ๓.๑ การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุมและสัมมนาต่าง ๆ ให้ก าหนด
เปูาหมายและรายละเอียดการด าเนินงานที่แสดงถึงความสอดคล้องกับภารกิจ หรือเป็นการพัฒนา
หน่วยงาน หรือแก้ปัญหาการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างชัดเจน 
     ๓.๒ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุมและสัมมนา
ต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือกระทรวงการคลัง และแนวทางการเบิก
ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลเถิน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปางที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความ
จ าเป็น เหมาะสม และประหยัด ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ โดยยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็น
หลัก 
     ๓.๓ ให้ผู้บังคับบัญชา ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเบิก
จ่ายเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบการ
เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพ 
  ๔. มาตรการการจัดหาพัสดุ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
     ๔.๑ การจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง และภายในอ านาจที่ได้รับมอบ
อ านาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง ตามค าสั่งจังหวัดล าปาง ที่ ๔๖๗๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม 
๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอ านาจการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างประจ าปี 
     ๔.๒ ให้พัฒนาความรู้เกี่ยวกับการพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานด้านการพัสดุทุกระดับอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 
     ๔.๓ ใ ห้จัดวางกระบวนการปูองกัน ตรวจสอบ และด า เนินการ เพื่อ ปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการเอื้อประโยชน์ในการด าเนินการด้านการพัสดุ 
  ๕. ให้หน่วยงานจัดวางระบบควบคุม ก ากับ การตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการ
ตามมาตรการในข้อ ๑-๔ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียหรือประชาชน และเพิ่มช่องทางการ
สื่อสาร การร้องเรียนปัญหา เพื่อปูองกันการทุจริตและการกระท าผิดวินัยที่เกิดขึ้นจากการไม่ถือปฏิบัติ
ตามประกาศนี้   
  ๖. ให้หน่วยงานด าเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
  ๗. หากมีการฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว และพบว่าเป็นการกระท าความผิด   
ให้ด าเนินการทางวินัย ทางละเมิด และทางอาญากับผู้กระท าผิดอย่างเคร่งครัด 
   

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
    ประกาศ ณ วันที่      มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
 
 

   (นายสราวุธ  แสงทอง) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเถิน 



 
 

   
 

ส่วนราชการ  โรงพยาบาลเถิน  กลุ่มงานบริหารฯ โทร  ๐๕๔๒๙๒๐๑๖-๗ 
ท่ี   ลป ๐๐๓๒/                           วันที่      มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 

เร่ือง    ขออนุมัติก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการปูองกนัการรับสินบน 
 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเถิน 
 
  ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศมาตรการปูองกันการทุจริตและแก้ไข
การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ เพื่อเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีพฤติกรรมซื่อสัตย์ 
สุจริตและปูองกันการเกิดปัญหาการทุจริตและการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่เชิงรุก ตามมาตรการ
ส าคัญ ๔ มาตรการ คือ (๑) มาตรการการใช้รถราชการ (๒) มาตรการการเบิกค่าตอบแทน (๓) มาตรการ
การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา และ (๔) มาตรการการจัดหาพัสดุ 

 กลุ่มงานบริหารทั่วไป   พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรออกประกาศมาตรการปูองกันการ
ทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ได้ยึดถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว เป็นไปอย่างถูกต้อง เรียบร้อย และเป็นไปในแนวทาง
เดยีวกัน จึงขออนุญาตน าประกาศมาตรการทั้ง ๔ มาตรการ มาตรการปูองกันการรับสินบน และคู่มือการ
ปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเถิน หรือสื่อสารเผยแพร่ใน
ช่องทางอื่น  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พิจารณาอนุมัติลงนามในประกาศ และส่ังการต่อไป  
 
 
 
           (นางปิยะพร  วุฑฒิโกวิทย์) 
        นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

 

บันทึกข้อความ 


