
  

                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลกันทรวิชัย  โทร.๐ ๔๓๗8 ๙205 ต่อ 115  

ที ่  มค ๐๐๓๒.301/253 วันที ่ 6  มีนาคม  ๒๕๖2          

เรื่อง   มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิด 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

    ด้วย โรงพยาบาลกันทรวิชัย  ได้จัดท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ือก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการ
ป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่รัฐกระท าผิดวินัยที่
เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ในการบรรลุ
เป้าหมายตามนโยบายส าคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ(Agenda Based)   4 มาตรการ
ส าคัญ คือ (1) มาตรการจัดหาพัสดุ (2) มาตรการการใช้รถราชการ  (3) มาตรการการเบิกค่าตอบแทน (4) 
มาตรการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา  

   ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
โรงพยาบาลกันทรวิชัย  จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และประกาศมาตรการ
ป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดเพ่ือให้บุคลากรของทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม ถือปฏิบัติ 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิด รายละเอียดปรากฏดังเอกสาร ที่แนบเรียนมาพร้อม
นี้ และขออนุญาตเผยแพร่ บนเว็บไซตโ์รงพยาบาลกันทรวิชัย  ต่อไป  

   
   
 

  (นางรุ่งนภา  ทองช านิ) 
        นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

              
              

- อนุญาต 

 

(นายเจษฐา  พัชรเวทิน) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิด 

---------------------------------------- 
 

  ด้วย โรงพยาบาลกันทรวิชัย ได้จัดท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ือก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกัน
การทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่รัฐกระท าผิดวินัยที่เป็น
ปัญหาส าคัญและพบบ่อย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ในการบรรลุเป้าหมาย
ตามนโยบายส าคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ(Agenda Based)   4 มาตรการส าคัญ คือ
(1)มาตรการจัดหาพัสดุ (2)มาตรการการใช้รถราชการ (3)มาตรการการเบิกค่าตอบแทน (4)มาตรการจัดท า
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เพ่ือให้การปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง
และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงออกประกาศเพ่ือให้บุคลากรของ
ทุกหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกันทรวิชัย ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1. มาตรการจัดหาพัสดุ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
1.1  มีกระบวนการประชาสัมพันธ์ หรือประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุตาม

โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาต่างๆ ก่อนด าเนินการจัดหาฯทั้งในหน่วยงาน หรือสื่อสารต่างๆให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หรือระเบียบฯที่เก่ียวข้อง 

1.2  มีการตรวจรับ ตรวจสอบ และส่งมอบพัสดุต่างๆให้เป็นไปตามจ านวนหรือปริมาณและ
คุณภาพ และเพ่ือประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โครงการฯ และการด าเนินกิจกรรมต่างๆอย่างเหมาะสม 

1.3  มีกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ และด าเนินการการมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ       
มีเอ้ือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ กับผู้รับจ้าง ผู้ขายและ/หรือผู้มีความเกี่ยวข้อง     
ในประโยชน์ดังกล่าว 
 

2. มาตรการการใช้รถราชการ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
2.1  การใช้รถราชการ หรือรถส่วนกลาง ให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี   

ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และแก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526 โดยเคร่งครัด 

2.2  การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้น 
หากมีเหตุจ าเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจ าเป็นและเร่งด่วน ให้ท าบันทึกขออนุญาตหัวหน้า
ส่วนราชการเป็นการชั่วคราว หรือเป็นครั้งคราว 

2.3 ห้าม... 
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2.3  ห้ามข้าราชการหรือบุคลากรน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอ่ืน
น าไปใช้ ทัง้ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
หรือไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ 

2.4  ให้ผู้บังคับบัญชา ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อม
บ ารุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด 

 

3. มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
3.1  ให้หน่วยงานฯมีการก ากับดูแล ตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม

เงื่อนไขและเป้าประสงค์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข และระเบียบการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนที่เก่ียวข้องให้ถูกต้อง และชัดเจน 

3.2  ให้มีการก ากับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เพ่ือ
ใช้ประกอบในการบริหารจัดการและการพัฒนามาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

4. มาตรการจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
4.1  การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆให้มีเป้าหมายและ

รายละเอียดการด าเนินงานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคล้องการแก้ปัญหาและพัฒนางาน
ของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน 

4.2  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการด าเนินงานที่เป็นจริงทั้งด้าน
กิจกรรมฯจ านวนผู้เข้าอบรมฯระยะเวลาและการจัดการต่างๆที่สอดคล้องและเป็นตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

4.3  จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงาน การด าเนิน
โครงการฯโดยมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหน่วยงานและภายนอกทุกโครงการ 

ให้ทุกกลุ่มงานและหน่วยงานย่อยในสังกัด โรงพยาบาลกันทรวิชัย พัฒนาระบบก ากับดูแล 
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานรวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือประชาชน 
และช่องทางการสื่อสาร ร้องเรียนปัญหา เพ่ือการป้องกันการทุจริต และการกระท าผิดวินัย ตามมาตรการใน
ประกาศนี้ พร้อมสรุปรายงานผลการด าเนินงาน ต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย ปีละสองครั้ง 

  จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

       ประกาศ ณ วันที่  6  มีนาคม พ.ศ. 2562 

 
                (นายเจษฐา  พัชรเวทิน) 
        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
 
 
 

 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลกันทรวิชัย  โทร.๐ ๔๓๗8 ๙205 ต่อ 115  

ที ่  มค ๐๐๓๒.301/254 วันที ่ 6  มีนาคม  ๒๕๖2          

เรื่อง   มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิด 
เรียน  หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน  

   ด้วย โรงพยาบาลกันทรวิชัย  ได้จัดท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ือก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการ
ป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่รัฐกระท าผิดวินัยที่
เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ในการบรรลุ
เป้าหมายตามนโยบายส าคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ(Agenda Based)   4 มาตรการ
ส าคัญ คือ(1)มาตรการจัดหาพัสดุ (2)มาตรการการใช้รถราชการ (3)มาตรการการเบิกค่าตอบแทน (4) 
มาตรการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา  

   เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวฯ โรงพยาบาลกันทรวิชัย   จึงได้ออกมาตรการ
ป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานป้องกันการทุจริต และ
แก้ไขการกระท าผิดวินัยของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด โรงพยาบาลกันทรวิชัย และได้จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน จึงขอแจ้งผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด ดังรายละเอียดในประกาศฯท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป 
 

 

(นายเจษฐา  พัชรเวทิน) 
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ราชการ  โรงพยาบาลกันทรวิชัย  โทร.๐ ๔๓๗8 ๙205 ต่อ 115  

ที ่  มค ๐๐๓๒.301/255                        วันที ่ 15  มีนาคม  ๒๕๖2 

เรื่อง   รายงานผลการด าเนนิงานตามมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิด 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

    ด้วย โรงพยาบาลกันทรวิชัย ได้ก าหนดกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน เพ่ือก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และเป็นการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่รัฐกระท าผิดวินัยนั้น  

   ในการนี้ โรงพยาบาลกันทรวิชัย จึงขอรายงานผลการด าเนินงานตาม กรอบแนวทางการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ดังนี้ 

   1. ได้จัดประชุมฯเพ่ือให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรในหน่วยงานเสร็จสิ้น
แล้วเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 การจัดประชุมบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
   2. ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
และเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบ 
   3. ได้มีการจัดท าประกาศโรงพยาบาลกันทรวิชัย  เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไข
การกระท าผิด ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
   4. บุคลากรในโรงพยาบาลกันทรวิชัย ถือปฏิบัติตามกรอบแนวทางโดยเคร่งครัด ไม่พบข้อ
ร้องเรียน หรือการกระท าผิดของบุคลากรในสังกัด 
   5. ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์    
ทับซ้อนในหน่วยงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานบนเว็บไซต์ 
โรงพยาบาลกันทรวิชัย  ต่อไป  

   
 

  (นางรุ่งนภา  ทองช านิ) 
        นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

              
             - ทราบ 

- อนุญาต 

 

(นายเจษฐา  พัชรเวทิน) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

 
 



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

ตามประกาศโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561  

ส าหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานในโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลกันทรวิชัย 

วัน/เดือน/ปี  6 มีนาคม 2562 

หัวข้อ ประกาศโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิด 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
โรงพยาบาลกันทรวิชัย  ประกาศโรงพยาบาลกันทรวิชัย เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการ
กระท าผิด เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลกันทรวิชัยถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

Link ภายนอก .................................... 

หมายเหตุ          ............................................................................................................................. ................... 
..................................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

รุ่งนภา  ทองช านิ 
(นางรุ่งนภา  ทองช านิ) 

ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 
วันที ่6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

ผู้อนุมัติรับรอง 

เจษฐา  พัชรเวทิน 
(นายเจษฐา  พัชรเวทิน) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
พรพิมล  ซองเหล็กนอก 

(นางสาวพรพิมล  ซองเหล็กนอก) 
ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 
วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

 
 

 


