




กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสันทราย 
 

มาตรการ ลักษณะ/ประเภท กรอบแนวทางในการป้องกัน ก ากับติดตาม                   
มาตรการป้องกันการทุจริต  
 และแก้ไขการประท าผิดวินัย 
 ของบุคลากรโรงพยาบาลสัน 
 ทราย 

ป้องการการทุจริตและการ
กระท าผิดวินัยของ
บุคลากรโรงพยาบาล    
สันทรายได้แก่ มาตรการ
การใช้รถราชการ,
มาตรการการเบิก
ค่าตอบแทน,มาตรการการ
จัดท าโครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุมและ
สัมมนาที่กฎหมายก าหนด 
และมาตรการการจัดหา
พัสดุ ตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

มาตรการการใช้รถ 
 1.ให้ด าเนินการตามระเบียบ  
 ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ 
 ราชการ พ.ศ.2523 และแก้ไข
เพิ่มเตมิและระเบียบส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย
หลักเกณฑก์ารใช้ การเก็บรักษา 
การซ่อมบ ารุงรถส่วนกลางและรถ
รับรอง พ.ศ.2526 โดยเคร่งครัด 
2.การเก็บรักษารถราชการ ให้
เก็บในสถานที่เก็บหรือบรเิวณ
ของส่วนราชการเท่านั้น  
และหากมีความจ าเป็นไม่มี
สถานที่เกบ็ทีป่ลอดภัย หรือมี
ราชการจ าเป็นเรง่ด่วน ให้บันทึก
ขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการผู้
มีอ านาจ เป็นการช่ัวคราวหรือ
เป็นครัง้คราว 
3. ห้ามเจ้าหน้าที่น ารถราชการไป
ใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคล
อื่นน าไปใช้ทั้งใน 
เวลาราชการและนอกเวลา
ราชการ 

1.ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม 
ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้
รถ การเบิกจ่ายเงินค่า 
เช้ือเพลิง ค่าซ่อมบ ารุงโดยมี
กระบวนการตรวจสอบ 
รับรอง และด าเนินการต่าง ๆ 
ให้เป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการโดยเคร่งครัด 

 2. ปฏิบัตติามระเบียบ  
 ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ 
ราชการ พ.ศ.2523 และ
แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบ
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การใช้ การเกบ็รกัษา การ
ซ่อมบ ารุงรถส่วนกลางและรถ
รับรอง พ.ศ.2526 
3. มาตรฐานการใช้รถ 
 
 

  มาตรการมาตรการเบิก
ค่าตอบแทน 
ให้ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัว่าด้วยการเบกิ
จ่ายเงินค่าตอบแทนการ 
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.
2550  ข้อบังคับกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีท่ี่
ปฏิบัติงานใหก้ับหน่วยบรกิารใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
2544 และระเบียบการเบกิ
จ่ายเงินค่าตอบแทนทีเ่กี่ยวข้องให้
ถูกต้องและชัดเจน 

1.ให้มีการควบคุม ก ากับ ดูแล 
ตรวจสอบ และรับรองการ
ปฏิบัติงานตามสายงานบงัคับ
บัญชา ทั้งนี้ใหเ้ป็นไปตาม
เงื่อนไขและเป้าประสงค์ การ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ 
ตามระเบียบระทรวงการคลงั 
ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข 
และระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องให้
ถูกต้องและชัดเจน 
 
 



มาตรการ ลักษณะ/ประเภท กรอบแนวทางในการป้องกัน ก ากับติดตาม                   
  มาตรการการจัดท าโครงการ

ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม 
และสัมมนา 
1.การจัดท าโครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุมและสมัมนา
ต่าง ๆ ให้มีเป้าหมายและ
รายละเอียดการด าเนินงาน
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม
และสมัมนา ที่สอดคล้องกับการ
แก้ปัญหาในพื้นที่ ตาม
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล  และ
พัฒนางานของหน่วยงานอย่าง
ชัดเจน 
 
 

1.ด าเนินการตามระเบี ยบ
กระทรวงการคลั ง ว่าด้ วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม         
ก า ร จั ด ง าน  แ ล ะก าร จั ด
ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.
2549 และแก้ไขเพิ่มเติม 
2.มีการควบคุมก ากับ ติดตาม 
สรปุระเมินผลและรายงาน
ความก้าวหน้า การด าเนิน
โครงการ รอบ 6 เดือน และ
รายงานผลการจัดกิจกรรม
ตามโครงการเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการสง่ให้ งานพฒันา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข กลุม่
งานประกันสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ทางการแพทย ์

3.จัดท าคู่มือด าเนินการ
แผนงานโครงการ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการด าเนิน
โครงการตั้งแต่เริ่มจนถึงสิ้นสุด
โครงการ 

  มาตรการการจัดซื้อจัดจา้ง 
1.ให้มีกระบวนการปอ้งกัน 
ตรวจสอบ และด าเนินการ การมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ 
การเอื้อประโยชน์จากเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ กับ
ผู้รับจ้ าง ผู้ขาย และ/หรือผู้ มี
ความเกี่ ย วข้อง ในประโยชน์
ดังกล่าว 
2. การจัดหาพัสดุในโครงการ 
ต้องจัดหาโดยงานพัสดุ และต้อง
ลงทะเบียนรับ-จ่ายพัสดุ  
ตามระเบียบพัสด ุ
 
 

ด าเนินการตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม 
,พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการ
บ ริห ารพั ส ดุภ าครั ฐ  พ .ศ .
2560 (มาตรา13) 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการ ลักษณะ/ประเภท กรอบแนวทางในการป้องกัน ก ากับ ติดตาม 
  3. ห้ามเจ้าหน้าทีท่ี่มิใช้

เจ้าหน้าที่พสัดุ จัดหาพสัดุก่อน
กระบวนการจัดซื้อพสัด ุ
 

 

  

หมายเหตุ  มีการก ากับติดตามอย่างต่อเนือ่ง  
 ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 
 ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 


