
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารโรงพยาบาลสอยดาวจังหวัดจันทบุรี  โทร. ๐ ๓๙๓8 ๑376 ต่อ 103                                      

ที ่  จบ ๐๐๓๒.๐๐๑/ วันที ่        กุมภาพันธ์  2562         

เรื่อง  กรอบแนวทาง มาตรการป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ซับซ้อน และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐ ในโรงพยาบาลสอยดาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสอยดาว 

เรื่องเดิม 
ตามที่โรงพยาบาลสอยดาวจังหวัดจันทบุรี ได้มีค าสั่งที่ 48/๒๕60 ลงวันที่ 23 มีนาคม         

๒๕60 และค าสั่งที่ 49/๒๕60 ลงวันที่ 31 มีนาคม ๒๕60 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานก าหนดมาตรการป้องกัน
การทุจริต และผลประโยชน์ซับซ้อน และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดโรงพยาบาลสอย
ดาวจังหวัดจันทบุรี เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ซับซ้อน แก้ไขการกระท าผิดวินัย
ของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่เป็นปัญหา
ส าคัญและพบบ่อย ในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 
(Agenda Based) ประกอบด้วย 4 มาตรการส าคัญ คือ (1) มาตรการการใช้รถราชการ (2) มาตรการการเบิก
ค่าตอบแทน (3) มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา (4) มาตรการการ
จัดหาพัสดุ นั้น         

ข้อพิจารณา 
คณะท างานก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ซับซ้อน และแก้ไขการ

กระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดโรงพยาบาลสอยดาวจังหวัดจันทบุรี ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
1. จัดท าประกาศโรงพยาบาลสอยดาวจังหวัดจันทบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และ

ผลประโยชน์ซับซ้อนและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ โรงพยาบาลสอยดาวจังหวัดจันทบุรี  
2. จัดท าคู่มือการปฏิบัติตามทุจริต และผลประโยชน์ซับซ้อนและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของ

เจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 

ข้อเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในประกาศฯ และหนังสือแจ้ง

เวียนหน่วยงานในสังกัดเพ่ือถือปฏิบัติตามประกาศฯ และคู่มือฯ ที่เสนอมาพร้อมนี้ 

 

(นางสาวชาดา  หอมสวัสดิ์)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

 

 
                                          

  



 
 
 
 
 

 

ประกาศโรงพยาบาลสอยดาวจังหวัดจันทบุรี 
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ 

             ………………………………………. 
ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วน          

เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่เป็นปัญหาส าคัญ
และพบบ่อย ในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 
(Agenda Based) ประกอบด้วย 4 มาตรการส าคัญ คือ (1) มาตรการการใช้รถราชการ (2) มาตรการ       
การเบิกค่าตอบแทน (3) มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา                   
(4) มาตรการการจัดหาพัสดุ เพ่ือเป็นการสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหาร
ราชการ จนเกิดเป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริต เป็นพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ส าเร็จเป็นรูปธรรม 
สร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้   จึงได้
ก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐโรงพยาบาลสอยดาวจังหวัด
จันทบุรี ดังนี้ 

1.  มาตรการการใช้รถราชการ 
   1.1 การใช้รถราชการ หรือรถส่วนกลาง ให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี         
ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526 โดยเคร่งครัด 
   1.2 การเก็บรักษารถส่วนกลางให้อยู่ในความควบคุมและรับผิดชอบของส่วนราชการ โดยเก็บ
รักษาในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของส่วนราชการ และหากมีเหตุจ าเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมี
ราชการจ าเป็นและเร่งด่วน ให้ท าบันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) เป็นการชั่วคราว 
หรือเป็นครั้งคราว  
   1.3 ห้ามน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระอ่ืน หรือให้บุคคลอ่ืนน าไปใช้ทั้งในและนอกเวลา
ราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ  
ยกเว้นการสนับสนุนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
จันทบุรีพิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณีได้ โดยเบิกค่าเชื้อเพลิง และค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถจากเงินสวัสดิการ 
หรือเงินอ่ืนตามความเหมาะสม 
   1.4 ให้งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ก ากับ ดูแล ตรวจสอบการใช้รถราชการตามใบขอ
อนุญาต (แบบ 3) เปรียบเทียบกับบันทึกการใช้รถ (แบบ 4) ว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริงหรือไม่             
การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง  ค่าซ่อมบ ารุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไป
ตามระเบียบโดยเคร่งครัด 
   1.5 ในการใช้รถราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องค านึงถึงความประหยัด 
ปลอดภัย เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ และไม่ก่อให้เกิดการทุจริต  
 

2. มาตรการ... 
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2. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน 
2.1 ให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปจัดท าคู่มือ มาตรฐาน และกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม

ระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ 
2.2 ให้ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนมีการก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรอง

การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไข และเป้าประสงค์ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุข และระเบียบการเบิกจ่าค่าตอบแทนที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องและชัดเจน 

2.3 ให้มีการก ากับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือใช้
ประกอบในการบริหารจัดการ และการพัฒนามาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  
โดยรายงานต่อประธานคณะท างานก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 

3. มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
3.1 การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาต่างๆ ให้มีเป้าหมายและ

รายละเอียดการด าเนินงานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนา
งานของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน 

3.2 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการด าเนินงานที่เป็นจริงทั้งด้าน
กิจกรรม จ านวนผู้เข้ารับการอบรม ระยะเวลา และการจัดการต่างๆ ที่สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

3.3 ให้มีการก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงาน การด าเนินโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา โดยรายงานต่อประธานคณะท างานก าหนดมาตรการป้องกันการ
ทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 

4. มาตรการการจัดหาพัสดุ 
4.1 มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นไปตามระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนต่างๆ        

ที่เกี่ยวข้องทางด้านพัสดุของกรมบัญชีกลาง ส านักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ฯลฯ   

4.2 มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางปฏิบัติที่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  

4.3 มีกระบวนการประชาสัมพันธ์ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ตามเว็บไซด์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เว็บไซด์หน่วยงาน เว็บไซด์กรมบัญชีกลาง สถานีวิทยุ 
และเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น 

4.4 มีกระบวนการป้องกัน  ตรวจสอบ  และด าเนินการ กรณีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ ผู้รับจ้าง ผู้ขาย และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

4.5 มีการตรวจรับ ตรวจสอบ และส่งมอบพัสดุ ให้เป็นไปตามจ านวนหรือปริมาณ และ
คุณภาพ และเพ่ือประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โครงการฯ และการด าเนินกิจกรรมต่างๆอย่างเหมาะสม 



 
 

5. ให้ทุก... 
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5. ให้ทุกกลุ่มงานในโรงพยาบาลสอยดาวจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานในสังกัด ถือปฏิบัติ
ตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 

6. ให้ทุกกลุ่มงานในโรงพยาบาลสอยดาวจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานในสังกัด พัฒนาระบบ
การก ากับ ดูแล ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย   หรือ
ประชาชน และช่องทางการสื่อสาร ร้องเรียนปัญหา เพ่ือป้องกันการทุจริตและการกระท าผิดวินัย         ตาม
มาตรการในประกาศนี ้

จงึประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

                           ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕61 

                   (ลงชื่อ)    
 (นายธวัช  คงคาลัย) 

 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสอยดาวจังหวัดจันทบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รองฯ (ด้านบริหาร)    ........................วันที่......../........../........ 
หัวหน้ากลุ่มงาน         ........................วันที่......../........./....... 
หัวหน้างาน                ........................วันที่......../........./....... 
เจ้าหน้าที่                    .........................วันที่......../........./...... 
 


