
 
ประกาศโรงพยาบาลห้างฉัตร 

เร่ือง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ 
ในสังกัดโรงพยาบาลห้างฉัตร  

------------------- 
 ด้วยโรงพยาบาลห้างฉัตร ได้ประกาศมาตรการปูองกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิด  วินัย

ของเจ้าหน้าท่ีรัฐในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพื่อเสริมสร้างให้
เจ้าหน้าท่ีรัฐในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข การบริหารท่ีโปร่งใส ตรวจสอบ  ได้ มีพฤติกรรม
ซื่อสัตย์ สุจริต และปูองกันการเกิดปัญหาการทุจริตและการกระท าผิดวินั ยของเจ้าหน้าท่ี ในเชิงรุก ตาม
มาตรการส าคัญ 4 มาตรการ คือ  

(1) มาตรการการใช้รถราชการ  
(2) มาตรการการเบิก ค่าตอบแทน  
(3) มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา และ  
(4) มาตรการการจัดหาพัสดุ  
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีในสังกัดยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว เป็นไป อย่าง

ถูกต้อง เรียบร้อย และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โรงพยาบาลห้างฉัตร จึงขอออกประกาศมาตรการ  ปูองกัน
การทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีในสังกัดหน่วยงาน ดังนี้  

1. มาตรการการใช้รถราชการ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้  
1.1 การใช้รถราชการหรือรถส่วนกลาง ให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่า

ด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุงรถส่วนกลาง และรถรับรอง พ.ศ. 2526  

1.2 การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานท่ีเก็บหรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้น และ
หากมีเหตุจ าเป็นไม่มีสถานท่ีเก็บท่ีปลอดภัย หรือมีราชการจ าเป็นและเร่งด่วน ให้ท าบันทึกขออนุญาต  ต่อ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร เพื่อน าไปเก็บท่ีอื่นเป็นการช่ัวคราวและเป็นครั้งคราว  

1.3 ห้ามข้าราชการหรือบุคลากรน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่น 
น าไปใช้ท้ังในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานท่ีปฏิบัติงาน โดยเฉพาะน ารถราชการไป ใช้ใน
สถานท่ีท่ีไม่เหมาะสม และไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ  

1.4 ให้ผู้บังคับบัญชา ก ากับ ดูแล ตรวจสอบการใช้รถราชการ การเบิกจ่ายค่าน้ ามัน เช้ือเพลิง 
การเบิกจ่ายคาซ่อมบ ารุง ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

 2. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
 2.1 การเบิกจ่ายค่าตอบแทน จากเงินงบประมาณ ให้ถือปฏิบั ติตามระเบียบ 

กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 
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 2.2 การเบิกจ่ายค่าตอบแทน จากเงินบ ารุง ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวง สาธารณสุข

ว่าด้วยค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้าย ข้อบังคับกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ทุกฉบับ
ท่ีเกี่ยวข้อง  

2.3 ให้ผู้บังคับบัญชา ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเบิก จ่ายเงิน
ของเจ้าหน้าท่ี เพื่อใช้ประกอบการบริหารจัดการและพัฒนามาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มี 
ประสิทธิภาพ  

3. มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา มีแนวทาง ปฏิบัติดังนี้  
3.1 การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุมและสัมมนาต่าง ๆ ให้ก าหนด 

เปูาหมายและรายละเอียดการด าเนินงานท่ีแสดงถึงความสอดคล้องกับภารกิจ หรือเป็นการพัฒนา หน่วยงาน 
หรือแก้ปัญหาการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างชัดเจน  

3.2 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุมและสัมมนา ต่างๆ ให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ ประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2549 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือกระทรวงการคลัง และแนวทางการเบิก  ค่าใช้จ่ายของ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปางท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ โดยค านึงถึงความจ าเป็น เหมาะสม และประหยัด ภายใน
วงเงินงบประมาณท่ีได้รับ โดยยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก  

3.3 ให้ผู้บังคับบัญชา ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเบิก จ่ายเงิน
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบการ เบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย
ให้เกิดประสิทธิภาพ  

4. มาตรการการจัดหาพัสดุ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
4.1 การจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวงการคลังท่ีเกี่ยวข้อง และภายในอ านาจท่ีได้รับมอบ อ านาจจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดล าปาง ตามค าส่ังจังหวัดล าปาง ท่ี 5951/2562 ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การมอบอ านาจ
การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจ าปี  

4.2 ให้พัฒนาความรู้เกี่ยวกับการพัสดุแก่เจ้าหน้าท่ีในสังกัด โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ี ผู้รับผิดชอบ
งานด้านการพัสดุทุกระดับอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ  

4.3 ให้จัดวางกระบวนการปูองกัน ตรวจสอบ และด าเนินการ เพื่อปูองกัน  ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน หรือการเอื้อประโยชน์ในการด าเนินการด้านการพัสดุ  

5. ให้หน่วยงานจัดวางระบบควบคุม ก ากับ การตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการ ตาม
มาตรการในข้อ 1-4 โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียหรือประชาชน และเพิ่มช่องทางการ ส่ือสาร 
การร้องเรียนปัญหา เพื่อปูองกันการทุจริตและการกระท าผิดวินัยท่ีเกิดขึ้นจากการไม่ถือปฏิบัติ ตามประกาศนี้  

/7. หาก... 
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6. ใหห้น่วยงานด าเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง  
7. หากมีการฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว และพบว่าเป็นการกระท าความผิด  ให้

ด าเนินการทางวินัย ทางละเมิด และทางอาญากับผู้กระท าผิดอย่างเคร่งครัด  

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  

ประกาศ ณ วันท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2565  

 
 
 

       (นายนพรัตน์ วัชรขจรกุล)  
       นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรมปูองกัน)  

           รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร 


