
 

  

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลเชียงยืน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร.๐ ๔๓๗8 1045 ต่อ 101 

ที ่  มค ๐๐๓๒.301/32 วันที ่ 18  กุมภาพันธ์  ๒๕๖5          

เรื่อง   โปรดลงนามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิด และขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 

    ด้วย โรงพยาบาลเชียงยืน ได้จัดท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกัน
การทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่รัฐกระท าผิดวินัยที่เป็น
ปัญหาส าคัญและพบบ่อย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการบรรลุเป้าหมาย
ตามนโยบายส าคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based)  2 มาตรการส าคัญ คือ 
(1) มาตรการการใช้รถยนต์ราชการ  และ (2) มาตรการการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร 

   ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
โรงพยาบาลเชียงยืน จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และประกาศมาตรการ
ป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดเพ่ือให้บุคลากรของทุกหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน ถือ
ปฏิบัติ 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศโรงพยาบาลเชียงยืน เรื่อง 
มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิด รายละเอียดปรากฏดังเอกสาร ที่แนบเรียนมาพร้อมนี ้และ
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ประกาศฯท่ีหน้าเว็บไซต์ โรงพยาบาลเชียงยืนต่อไป  

   
 
     ว่าที่ร้อยตรี 

   (ปริญญา  สัญพ่ึง) 
     นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 
     ( / )  อนุมัติ 
     (   )  ไม่อนุมัติ เนื่องจาก    
 
 
 
             (นายณัฐวุฒิ มาสาซ้าย) 
                นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) 
                                          รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน  
 
 

 



 
 

 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลเชียงยืน 
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิด 

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

  ด้วย โรงพยาบาลเชียงยืน ได้จัดท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกัน
การทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่รัฐกระท าผิดวินัยที่เป็น
ปัญหาส าคัญและพบบ่อย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ในการบรรลุเป้าหมาย
ตามนโยบายส าคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ(Agenda Based)  2 มาตรการส าคัญ คือ
(1) มาตรการการใช้รถยนต์ราชการ และ (2) มาตรการการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร เพ่ือให้การปฏิบัติตามประกาศ
ดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โรงพยาบาลเชียงยืน จึงออกประกาศเพ่ือให้บุคลากร
ของทุกหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1. มาตรการการใช้รถยนต์ราชการ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
1.1  การใช้รถราชการ หรือรถส่วนกลาง ให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี   

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

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

1.3  ห้ามข้าราชการหรือบุคลากรน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอ่ืน
น าไปใช้ ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
หรือไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ 

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

 

2. มาตรการการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
2.1  เจ้าหน้าที่ท่ีจะถ่ายเอกสาร จะต้องน ากระดาษของกลุ่มงาน/งานตนเองมาถ่ายเท่านั้น 
2.2  ต้องเขียนขอใช้เครื่องถ่ายเอกสารที่กลุ่มงานบริหารทั่วไปทุกครั้ง 

 
ให้ทุกกลุ่มงาน... 
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 ให้ทุกกลุ่มงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน และหน่วยงานในสังกัด พัฒนาระบบก ากับดูแล ตรวจสอบ
และประเมินผลการด าเนินงานรวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือประชาชน และ
ช่องทางการสื่อสาร ร้องเรียนปัญหา เพ่ือการป้องกันการทุจริต และการกระท าผิดวินัย ตามมาตรการใน
ประกาศนี้ พร้อมสรุปรายงานผลการด าเนินงานทั้งในระดับจังหวัด และหน่วยงานในสังกัด ต่อผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลเชียงยืน ปีละสองครั้ง 

 

    จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 
        ประกาศ ณ วันที่  18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 
 

             (นายณัฐวุฒิ มาสาซ้าย) 
              นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) 
                                          รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน 

ตามประกาศโรงพยาบาลเชียงยนื 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 

ส าหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน 

แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเชียงยืน 
วัน/เดือน/ปี  18 กุมภาพันธ์ 2565 
หัวข้อ มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิด 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

Link ภายนอก - 
หมายเหตุ - 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมลู 

               ว่าท่ีร้อยตรี ปริญญา  สัญพึ่ง 

(ปริญญา  สญัพึ่ง) 
ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 

วันท่ี 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

ผู้อนุมัตริับรอง 

ณัฐวุฒิ มาสาซ้าย 
(นายณัฐวุฒิ มาสาซ้าย) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 

วันท่ี 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมลูขึ้นเผยแพร่ 

                                                   ว่าท่ีร้อยตรี ปริญญา  สญัพึ่ง 

(ปริญญา  สญัพึ่ง) 
ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 

วันท่ี 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 


