
ประกาศโรงพยาบาลสันป่าตอง 
เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

*********************************** 

          ด้วย  โรงพยาบาลสันป่าตอง   จังหวัดเชียงใหม่  ได้ให้ความส าคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งนโยบายและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ภายใต้วิสัยทัศน์ กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต โดยมุ่งหมายให้การ
บริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงานใน โรงพยาบาลสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ มีความเป็นเลิศด้วย
ระบบธรรมาภิบาล โปร่งใส ในการด าเนินงานรวมทั้งเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

          โรงพยาบาลสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประกาศเจตนารมณ์การบริหารงานเพ่ือป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของ โรงพยาบาลสันป่าตอง ถือปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดดังนี้ 
          1. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ความ
โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งสนองความต้องการบริการแก่ประชาชนอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 

2. ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ไม่ยอมรับและ 
ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 

3. ไม่กระท าการใด ๆ ที่จะน ามาซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อน หรือส่งผลต่อการทุจริต การให้หรือการรับ 
ประโยชน์จากผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การให้หรือรับของขวัญของก านัล การเลี้ยงรับรอง การให้หรือรับสินบน หรือ
การให้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงหรือทางอ้อม 

4. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกี่ยวข้อง 
กับหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือ
บุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  

5. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน  
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ ในทุกรูปแบบและทุกช่องทาง 

6. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคลากรหรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการ 
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลหรือหลักฐาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

                               ประกาศ ณ  วันที่   26  ธันวาคม  พ.ศ. 2561 

 

 

         นายวิรัช   กลิ่นบัวแย้ม 

            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันป่าตอง 

 

 

 



ประกาศ โรงพยาบาลสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
เรื่อง  มาตรการป้องกันทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัย 

*************************** 

                    ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงสาธารสุข ได้ประกาศมาตรการเร่งด่วนเชิงรุก เพื่อการป้องกัน
การทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ 2560 ในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 
(Agenda Based) 4  มาตรการส าคัญ คือ (1  มาตรการใช้รถราชการ (2  มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
(3  มาตรการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา (4  มาตรการจัดหาพัสดุ เพื่อให้การ
ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โรงพยาบาลสันป่าตอง จึงออก
ประกาศ โรงพยาบาลสันป้าตอง เพ่ือให้บุคลากรของทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลสันป่าตอง   ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

           1. มาตรการการใช้รถยนต์ราชการ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
        1.1 การใช้รถราชการ หรือรถส่วนกลาง ให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  

 ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และแก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย
หลักเกณฑก์ารใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. 2526 โดยเคร่งครัด 

        1.2 การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้น  
และหากมีเหตุจ าเป็นไม่มีสถานที่เก็บท่ีปลอดภัย หรือมีราชการจ าเป็นและเร่งด่วน ให้ท าบันทึกขออนุญาต
หัวหน้าส่วนราชการเป็นการชั่วคราว หรือเป็นครั้งคราว 

        1.3 ห้ามข้าราชการหรือบุคลากรน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว  หรือให้บุคคลอื่น 
น าไปใช้ ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่
เหมาะสมหรือไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ 

         1.4 ให้ผู้บังคับบัญชา ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อม 
บ ารุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และด าเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด 
                     2. มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
                         2.1 ใหจ้ัดท าคู่มือ มาตรฐาน และกระบวนการปฏิบัติงานในหน่วยงาน/กลุ่มงานต่าง ๆ 
ในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ  
                         2.2 ใหห้น่วยงานฯมีการก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรอง การปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
เงื่อนไข และเป้าประสงค์ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข และระเบียบ
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่เก่ียวข้องให้ถูกต้อง และชัดเจน 
                         2.3 ใหม้ีการก ากับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
เพ่ือใช้ประกอบในการบริหารจัดการ และการพัฒนามาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 
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                      3. มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติดังนี้ 
                      3.1 การจดัท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่าง ๆ ให้มีเป้าหมาย และ
รายละเอียดการด าเนินงานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา สอดคล้องการแก้ปัญหาและพัฒนางาน
ของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน 
                        3.2 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะต้องเป็นไปตามผลการด าเนินงานที่เป็นจริงทั้งด้าน
กิจกรรมฯ จ านวนผู้เข้าอบรมฯ ระยะเวลา และการจัดการต่าง ๆ ที่สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
                       3.3 จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงาน การด าเนิน
โครงการฯ โดยมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในหน่วยงานหรือภายนอกทุกโครงการ 
                   4. มาตรการจัดหาพัสดุ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
                      4.1 มีกระบวนการประชาสัมพันธ์ หรือประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุตาม
โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ ก่อนด าเนินการจัดหาฯ ทั้งในหน่วยงาน หรือสื่อสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง 
                       4.2 มีการตรวจรับ ตรวจสอบ และส่งมอบพัสดุต่าง ๆ ให้เป็นไปตามจ านวน หรือปริมาณ
และคุณภาพ และเพ่ือประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โครงการฯและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
                       4.3 มีกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ และด าเนินการ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการ
เอ้ือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ กับผู้รับจ้าง ผู้ขาย และ/หรือ ผู้มีความเก่ียวข้องใน
ประโยชน์ดังกล่าว 
                    5. ให้ทุกกลุ่มงานในโรงพยาบาลสันป่าตอง พัฒนาระบบ ก ากับ ดูแลตรวจสอบ และประเมิน 
ผลการด าเนินงาน รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย หรือประชาชน และช่องทางการสื่อสาร 
ร้องเรียนปัญหา เพ่ือการป้องก้นการทุจริต และการกระท าผิดวินัย ตามมาตรการในประกาศนี้ 

                   จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

                               ประกาศ  ณ  วันที่    26  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2561 

 

 

         นายวิรัช   กลิ่นบัวแย้ม 

            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันป่าตอง 


