
     

    

 
 

 ประกาศโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร 
เรื่อง มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต จังหวัดสกลนคร 

............................................................... 
 

 เพ่ือให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓       
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) รวมทั้ง
เป็นแนวทางในการส่งเสริมความโปร่งใสและปูองกันการทุจริต โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร            
จึงก าหนดมาตรการ ภายในเพ่ือปูองกันการทุจริต จ านวน ๗ มาตรการ ดังนี้ 

๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
เพ่ือให้เว็บไซต์ โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร   http://www.skko.moph.go.th/ 

dward/web/index.php?module=h_praarjanban   เป็นซ่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารการ
ด าเนินงาน ข่าวประซาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารทั่วไป เกิดประโยชน์โนการปฏิบัติราชการ รวมถึง ประโยชน์ต่อ
ประชาชนและทุกภาคส่วนต่างๆ และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง จึงก าหนดแนวทาง และชั้นตอน
การด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 

๑) แนวทางการด าเนินการ 
๑.๑) ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชบัญญัติ    

ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม อย่างเคร่งครัด 
๑.๒) ควรเลือกใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายเนื้อหาที่มีความถูกต้อง เหมาะสม และจะต้องไม่ละเมิด   

ลิฃสิทธิ์ หากจ าเป็นต้องน ามาเผยแพรให้ระบุแหล่งที่มาข้อมูลอ้างอิงแนบท้าย 
๑.๓) ข้อความและรูปภาพประกอบที่น ามาใช้จะต้องไม่ละเมิดลิฃสิทธ์ หากจ าเป็นต้องน ามา เผย

แพรให้ระบุแหล่งที่มาข้อมูลอ้างอิงแนบท้ายประกอบรายละเอียด 
๑.๔) กลุ่มงานภายในโรงพยาบาลต้องการเผยแพร่ประซาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซต์ 

http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=h_praarjanban  ให้ติดต่อไต้ที ่
เจ้าหน้าที่ IT กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน 
ธนากโร อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 

๒) ขัน้ตอนการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลของโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร ในฐานะ
ผู้รับผิดชอบเว็บไซต์  

     ๒.๑) ขั้นตอนที่ ๑ ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลจัดเตรียมและตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และ 
ความสมบูรณ์ของข้อมูล พร้อมลงลายมือซื่อในฐานะผู้รับผิดชอบ (ผู้รายงาน)ตามแนบแบบฟอร์มหมายเลข 1 

๒.๒) ขั้นตอนที่ ๒ เสนอให้ผู้บังทับบัญชาตามล าดับ ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียด เนื้อหา
ข้อมูล อนุมัติการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารพร้อมลงลายมือซื่อในฐานะผู้อนุมัติรับรองให้มีการน าข้อมูล ดังกล่าว
เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ไต้ 

๒.๓) ขั้นตอนที่ ๓ ผู้รับผิดชอบในการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ จะท าการตรวจทาน ความ
ครบถ้วนและสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนจะน าขึ้นเพ่ือเผยแพร่ โดยใช้รหัสผ่านตามหน้าที่ที่ไต้รับมอบหมาย ระบุซื่อ
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่านผู้ใช้งาน (Password) เข้าสู่ระบบแล้วด าเนินการบันทึกน าข้อมูล สารสนเทศ
ที่ต้องการเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร ต่อไป 
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3) ข้อมูลที่เผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ ประกอบด้วย  
   ๓.๑) ข้อมูลโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร 

  - ประวัติความเป็นมา 
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

  - โครงสร้างหน่วยงาน ข้อมูลผู้บริหาร อ านาจหน้าที่ 
  - ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 
  - แผนงานโครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  - ค ารับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
  - แสดงรายละเอียดซ่องทางท่ีผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสื่อสารกับ โรงพยาบาล          

พระอาจารย์แบน ธนากโร ได้ ประกอบด้วย ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้งหน่วยงาน        
ทีอ่ยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Address) 

  ๓.๒) กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้องเซ่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 
ประกาศ ระเบียบ มาตรฐาน คู่มือแนวปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เป็นด้น โดยต้องแสดงแหล่งที่มา 
ชองข้อมูลที่น ามาเผยแพร่ด้วย 

  ๓.๓) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เซ่น ผลงานวิจัย บทความ กรณีศึกษา 
ข้อมูลสถิติต่างๆ เป็นต้น โดยมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาและวัน เวลา ก ากับเพื่อประโยชน์ในการน าข้อมูลไปใช้ต่อ 

  ๓.๔) เว็บลิงค์ (Web Link) เซ่น หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรง หน่วยงานใต้สังกัดหรือ 
เว็บไซต์อ่ืนๆ ที่น่าสนใจ รวมถึงวิดีโอหรือเสียงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงาน 

  ๓.๔) ข้อมูลข่าวสารที่จัดไวให้ประซาซนตรวจดูได้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารชอง 
ราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอ่ืนที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ ราชการ
ก าหนด ตามมาตรา ๙ (๘) 

๓.๖) คู่มือส าหรับประซาซน Service information ข้อมูลการบริการตามภารกิจของโรงพยาบาล
พระอาจารย์แบน ธนากโร พร้อมค าอธิบายขั้นตอนบริการ โดยแสดงขัน้ตอนการให้บริการต่างๆแก่ประซาซนและ
ระบุระยะเวลา ในแต่ละขัน้ตอนของการให้บริการนั้นๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาซนในการติดต่อ
ราชการให้สามารถ ดาวน์[หลดเอกสาร คู่มือ แบบฟอร์ม ได้โดยง่าย 

๓.๗) ข่าวประซาสัมพันธ์ Public Relation ข่าวสารประซาสัมพันธ์ทั่วไป ประกาศของ
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร เข่น ประกาศรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
การจัดกิจกรรม การจัด ปีกอบรม เป็นต้น 

๒. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมกระบวนการที่ประชาซนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ 

เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาและประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องร่วมคิดแนวทาง ร่วมแก้ไข
ปัญหา ร่วมกระบวนการตัดสินใจและร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา โรงพยาบาลพระ
อาจารย์แบน ธนากโร  จึงก าหนดแนวทางให้ส่วนราชการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑) วิเคราะห์ทบทวนผลการด าเนินงานและข้อเสนอและจากการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา           
ให้สอดคล้อง กับภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ โดยวิเคราะห์ประชาชนกลุ่มเปูาหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทีเ่กี่ยวข้องกับภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร์ที่ส าคัญอย่างครอบคลุมและชัดเจน 
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๒) จัดให้มีซ่องทางหรือกระบวนการรับฟูงความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้ง

ด าเนินการส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ และรายงานสรุปผลความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ประกอบการ พิจารณาจัดท าโครงการ 

๓) เผยแพร่ประซาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผลด าเนินการรวมถึงแผนงาน/โครงการ ให้ประซาขน
ทั่วไป ได้รับทราบและมีส่วนร่วมตรวจสอบและติดตาม 

๓. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Public procurement) นับเนินกระบวนการส าคัญในการ

ซับเคลื่อน งบประมาณรายจ่ายเพื่อพัฒนาประเทศ ต้องด าเนินการตามระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร จึงก าหนดแนวปฏิบัติด าเนินการ ดังนี้ 

๑) จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีและประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรัมบัญชีกลาง เว็บไซต์ 
จังหวัดสกลนคร หรือเว็บไซต์ของส่วนราชการ 

๒) ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประซาซนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมและ 
ติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 

๓) มาตรฐานการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในการจัดท าและควบคุมประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
๓.๑) หัวหน้าเจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าหน่วยงานให้ท าหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ มี

ความรับผิดขอบควบคุมดูแลและจัดท าประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ส าหรับการปิดประกาศ และการจัดส่งตาม     
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๔๖๐ แล้วส่งมอบคู่ฉบับหรือส าเนาให้ผู้บันทึกทะเบียนคุม 
ประกาศท่ีได้รับการแต่งตั้งลงซื่อรับมอบต้นฉบับก่อนการปิดประกาศ 

๓.๒) ผู้บันทึกทะเบียนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บันทึกรายการลงในทะเบียนคุมประกาศทันที   
ในวันที่ได้รับคู่ฉบับหรือส าเนาประกาศนั้น ทุกประการ แล้วบันทึกเลขล าดับที่ตามทะเบียนประกาศประกวด 
ราคาไว้ด้านบนประกาศประกวดราคาฉบับที่จะปิดประกาศ 

การด าเนินการตามข้อ ๓.๑) และข้อ ๓.๒) ให้แล้วเสร็จภายในวันเดียวกับวันที่ออกประกาศ 
หรืออย่างข้าภายในวันท าการถัดไป ทั้งนี้ ต้องมีระยะเวลาเผยแพร่เนินไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

๔) การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีการจัดระบบบริหารจัดการเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อ 
จัดจ้างให้ซัดเจน โปร่งใส เพ่ือให้สามารถควบคุมตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โดยการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัด จ้าง
ของหน่วยงานรวมถึงการเผยแพร่สัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว อย่างเนินระบบ ตามเจตนารมณ์ซอง 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๔๖๐ การปิดหรือการปลดประกาศ ผู้บันทึก  
ทะเบียนประกาศ ส่งมอบประกาศฉบับที่บันทึกเลขล าดับที่ก ากับให้ผู้ปิดประกาศตามที่ได้รับแต่งตั้งทันทีในวันที่ 
บันทึกทะเบียนประกาศ โดยให้ผู้ปิดประกาศดังกล่าว ด าเนินการ ดังนี้  

     ๔.๑) ลงซื่อและวันเดือนปีรับมอบในทะเบียนประกาศ 
๔.๒) ลงซื่อและวันเดือนปีที่ปิดประกาศก ากับไว้ด้านบนประกาศฉบับที่จะน าไปปิดประกาศ 
๔.๓) น าประกาศไปปิดประกาศในตู้ปิดประกาศ 
การด าเนินการดังกล่าวให้กระท าเสร็จภายในวันเดียวกับวันที่ได้รับประกาศจากผู้บันทึก

ทะเบียนประกาศ หรืออย่างช้าภายในวันท าการถัดไป ทั้งนี้ ผู้ปิดประกาศและผู้ปลดประกาศ จะต้องมิใช่บุคคล
เดียวกัน 

/5) จัดท ารายงานเกี่ยวกับ... 
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       5) จัดท ารายงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ก าหนดอย่างเคร่งครัด ในระบบของกรมบัญชีกลาง ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย 
ดังนี้ 

 5.1) ชื่อรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง 
 5.2) วงเงินงบประมาณ  
 5.3) ราคากลาง 
 5.4) วิธีการซื้อหรือจ้าง 
 5.5) ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 
 5.6) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
 5.7) เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
 5.8) เลขท่ีและวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

๖) กรณีไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องถือเป็นความผิดทางวินัย และผู้นั้นต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วย การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ก าหนดต่อไป 

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม 
 มาตรการจัดหาพัสดุ 
 นโยบายหลัก 
 1. มุ่งเน้นการปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมสุจริต ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่
อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย 
 2. มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยนหรือโดยวิธีอ่ืนใดให้สอดคล้องกับ
ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงด าเนินการตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 แนวทางปฏิบัติ 
 1. ให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 2. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 4. มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
 5. หนังสือเวียนของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ 
 6. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วน
ราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557 
 - ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการบริหารจัดการด้วยยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาโดย
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการร่วมหรือคณะท างานย่อย พ.ศ. 2557 
 - ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการจัดท าแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา   
พ.ศ. 2557 
 

/7. ประกาศส านักงาน... 
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 7. ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พงศ. 2560 
 8. กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 9. ให้มีกระบวนการปูองกัน ตรวจสอบ และด าเนินการ การมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการเอื้อ
ประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ กับผู้รับจ้าง ผู้ขายหรือผู้มีความเก่ียวข้องในประโยชน์
ดังกล่าว 
 10. การจัดหาพัสดุในโครงการต้องจัดหาโดยงานพัสดุและต้องลงทะเบียนรับ–จ่ายพัสดุตามระเบียบ
พัสดุ 
 11. ห้ามเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช้เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดหาพัสดุก่อนกระบวนการจัดซื้อพัสดุ 
 12. มีการตรวจรับ ตรวจสอบ และส่งมอบพัสดุต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม จ านวนหรือปริมาณและคุณภาพ
และเพ่ือประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โครงการฯ และการด าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม 

๔. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
เพ่ือให้การด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของส่วนราชการในสังกัดโรงพยาบาล    

พระอาจารย์แบน ธนากโร  มีแนวทางการด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างมีรูปแบบในการปฏิบัติ จึงไต้
ก าหนดมาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑) การพิจารณาร้องเรียนการทุจริต ต้องอยู่ในองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
   ๑.๑) เรื่องท่ีน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนไต้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย            

อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ ที่ไม่ปฏิบัติ ละเว้นการปฏิบัติหรือเลือกปฏิบัติ ในเรื่อง  
(๑) กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  
(๒) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
(๓) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ  
(๔) ปฏิบัติหน้าที่ส่าช้าเกินสมควร 
(๕) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
(๖) ใช้ดุลยพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

๑.๒) เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่ 
บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏขัดแจ้ง ตลอดจนชาดพยานบุคคลแน่นอน  

๑.๓) ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
     (๑) ขื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมลติดต่อกลับ  
     (๒) ขื่อหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวช้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
     (๓) การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์

ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว หรือแจ้งซ่องทาง เบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างซัดเจน          
เพ่ือด าเนินการสืบสวน สอบสวน 

     (๔) ค าขอของผู้ร้องเรียน  
     (5) ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน  
     (๖) ระบุวัน เดือน ปี 
     (๗) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล (ถ้ามี) 

     ๑.๔) กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน
กรณี แวดล้อมปรากฏซัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น  

/1.2) เรื่องร้องเรียน... 
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 ๑.5) เรื่องร้องเรียนที่(อาจจะ)ไม่รับพิจารณา  

(๑) ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ  
(๒) ข้อร้องเรียนที,ไม่ระบุพยาน หรือหลักฐานที่เพียงพอ  
(๓) ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ ๑.๓  

๑.๖) ซ่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านซ่องทาง ดังนี้  
(๑) ส่งข้อร้องเรียน หรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่หน่วยงาน  
(๒) ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร   

http://www.skko.moph.go.th/ dward/web/index.php?module=h_praarjanban    
2) ขั้นตอนการพิจารณา 
    ๒.๑) ให้ศูนย์ด ารงธรรมโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร เป็นหน่วยงานหลักในการรับ

เรื่องร้องเรียน  
    ๒.๒) เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้ศูนย์ด ารงธรรมโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร  รวบรวม

ข้อมูลการร้องเรียนเสนอ ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มี
ลักษณะตามที่ก าหนดในประกาศนี้  

    ๒.๓) ถ้าเห็นว่าข้อร้องเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ว่าเหตุใดๆ ให้เจ้าหน้าที่แนะน าให้ผู้
ร้องเรียน แก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าเห็นว่าข้อที่ไม,สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้
ถูกต้องได้ หรือเป็นข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานหรือผู้ร้องเรียนไม่แก้ไขข้อร้องเรียนภายใน
ระยะเวลาที่ ก าหนดให้บันทึกไว้แล้วเสนอข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อผู้อ านวยการศูนย์ด ารงธรรมส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เพ่ือด าเนินการต่อไป  

๓) การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
    ๓.๑) ประเภทการร้องเรียนเกี่ยวพันกับหน่วยงานเดียว ศูนย์ด ารงธรรมโรงพยาบาลพระ

อาจารย์แบน ธนากโร วิเคราะห์ เรื่องแล้วมอบหมายให้ส่วนราชการที่มีอ านาจหน้าที่ ด าเนินการ ดังนี้ 
 (๑) มอบหมายเจ้าหน้าที่ท าความเข้าใจ ชี้แจงกับผู้ร้อง หากชี้แจงแล้ว ก็ให้ยุติเรื่อง แต่หาก

ยัง ไม่แล้วเสร็จต้องด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
(๒) กรณีร้องเรียนด้วยหนังสือ และผ่านซ่องทางอ่ืน ๆ ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ด ารงธรรม 

โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร ลงทะเบียนรับเรื่อง แล้วจ่ายให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องไปด าเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณา ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 

    ๓.๒) เรื่องร้องเรียนที่ต้องด าเนินการแก้ไขโดยการตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานรับผิดชอบ 
ให้คณะกรรมการ/คณะท างาน รับผิดขอบโดยมอบหมาย ฝุายเลขานุการเป็นเจ้าของเรื่อง ดังนี้ 

(๑) กรณีมาร้องเรียนด้วยตนเอง ให้คณะกรรมการๆ ชี้แจ้งแก่ผู้มาร้องเรียน หากชี้แจงท า
ความเข้าใจสามารถยุติเรื่องได้ ก็ให้ ยุติเรื่อง แต่หากยังไม่แล้วเสร็จต้องด าเนินการต่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ด ารง
ธรรม โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร ลงทะเบียนรับเรื่อง ส่งต่อเรื่องไปยังส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สกลนคร 
  (๒) กรณีร้องเรียนด้วยหนังสือ และผ่านซ่องทางอ่ืน ๆ ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ด ารงธรรม
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร ลงทะเบียนรับเรื่อง แล้วจ่ายให้ไปด าเนินการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
และพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 

 ๓.๓) เรื่องเก่ียวพันกับหลายกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจ าศูนย์ด ารงธรรม
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร เป็นผู้รับผิดชอบและประสานงานกลุ่มงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ต่อไป 

 
/4) การติดตาม.... 

“อยู่บ้าน  หยุดเชื้อ  เพ่ือชาติ” 

http://www.skko.moph.go.th/


-7- 
๔) การติดตามผลด าเนินการ 

๔.๑) การรายงานผลการด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้รายงานผลการด าเนินการ
ภายใน ๗ วันท าการนับจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

๕. มาตรการในการป้องกันการรับสินบน 
เพ่ือเป็นการปลูกผิงค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและ 

ความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร 
จึงก าหนดนโยบาย คุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือให้บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร   
ถือปฏิบตัิ ดังนี้  

๑. ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
๒. ไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของหน่วยงาน หรือประโยชน์ 

ของผู้ที่เกี่ยว1ข้องกับหน่วยงาน หรือประโยชน์ของผู้ที่เก่ียวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อนหรือผู้ที่ 
มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด 

๓. ไม่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะท าให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่เอกซนหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมี 
ประสงค์เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย 

๔) เมื่อผู้ไดพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาหรือ 
ตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนอ่ืน ๆ ของจังหวัด 

5) บุคลากรของโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร ค านึงถึงความเป็นธรรมและปกปูองเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิเสธการรับหรือ ให้สินบน โดยจะไม่ด าเนินด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น 

๖) ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด การ
ด าเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๗) 
การด าเนินการใด ๆ ตามมาตรการนี้ให้ไข้แนวทางปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติ อื่นใดที่ส่วน
ราชการเห็นสมควรก าหนดในภายหลังเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการนี้ต่อไป 

๘) หากเจ้าหน้าที่พบเห็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีการรับสินบนให้รายงานผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร ทันที 

๖. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติในการปูองกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ 

ส่วนรวม จังหวัดสกลนครจึงก าหนดแนวทางการ ดังนี้ 
๑. ห้ามมิให้บุคลากรของโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียใน

สัญญาที่ท ากับ หน่วยงานที่ บุคลากรผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ไนฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับ ดูแล 
ควบคุมหรือ ด าเนินคดี 

๒. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้งของส่วนราชการ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งคณะกรรมการที่ 
ได้รับการแต่งตั้งเพ่ือตรวจสอบความเกี่ยวข้องของบุคลากรกับผู้เสนองาน 

๓. บุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานจะปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการต่อไปนี้ไม่ได้ 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือคณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา หรือคณะกรรมการพิจารณา    
ผลการประกวดราคา หรือคณะกรรมการจัดซื้อโดยกรณีพิเศษ หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ หรือ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างใบการจักซ้ือจัดจ้างในครั้งนั้นไมได้ 

 
/4. เมื่อผลการตรวจสอบ.... 
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๔. เมื่อผลการตรวจสอบตาม ข้อ ๒ หรือผู้เสนองานคัดค้านว่าบุคลากรเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน 

รายอื่น ให้บุคลากรผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนั้นไว้ก่อนและแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อที่ผู้บังคับบัญชา 
ดังกล่าวจะได้มีค าสั่งต่อไป 

5. เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับรายงานใน ข้อ ๔ ให้รีบสั่งการเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมและ 
เป็นไปเพ่ือปกปูองรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ 

๖. ให้ข้าราชการหรือบุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร อย่างเคร่งครัด 

๗. ข้าราชการหรือบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร ผู้ไดไม่ถือปฏิบัติตาม 
แนวทางการปฏิบัติงานนี้ อาจถูก ด าเนินการทางวินัย หรือคดีอาญา หรือคดีแพ่ง 

7. มาตรการใช้รถราช 
นโยบายหลัก 
 มุ่งเน้นการสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริตไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อัน
มิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย 
แนวทางปฏิบัติ 
 1. ให้ด าเนินการตามระเบียบส านักยายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และแก้ไขเพ่ิมเติมและ
ระเบียบส านักงานปลัดกระทวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุงรถส่วนกลาง 
และรถรับรอง พ.ศ. 2526 โดยเคร่งครัด 
 2. การเก็บรักษารถราชการให้เก็บในสถานที่เก็บหรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้น และหากมีเหตุ
จ าเป็นไม่มีสถานที่เก็บท่ีปลอดภัย หรือมีราชการจ าเป็นเร่งด่วน ให้บันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการผู้มี
อ านาจ เป็นการชั่วคราวหรือเป็นครั้งคราว 
 3. ห้ามเจ้าหน้าที่น ารถราชการไปในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นน าไปใช้ทั้งในเวลาราชการและนอก
เวลาราชการ 
 4. ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายเงินค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบ ารุง 
โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และด าเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด 
 5. หากพบว่ามีการกระท าผิด จะต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด 

8. มาตาการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
 การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินโครงการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ตามความเป็นจริง ไม่จัดท าเอสารอันเป็นเท็จ หรือปลอมเอกสารเพ่ือขออนุมัติเบิกจ่ายเงินของทาง
ราชการ ซึ่งอาจมีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ทั้งทางแพ่งและทางอาญาให้เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินงานถือปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด ดังนี้ 
 1. การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทาง
ไปราชการ พงศ. 2526 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535 และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2534 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และ
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 
 2. การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศให้ถือปฏิบัติตาม 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 
2549 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 

/3. การจัดท าโครงการ.... 
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 3. การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนาต่างๆ ให้มีเปูาหมายและรายละเอียดการ
ด าเนินงานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคล้องการแก้ปัญหาและพัฒนางานของหน่วยงานหรือ
องค์การอย่างชัดเจน 
 4. การเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการด าเนินงานที่เป็นจริงทั้งด้านกิจกรรม จ านวนผู้เข้า
อบรม และการจัดการต่างๆ ที่สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5. จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงาน การด าเนินโครงการ โดยมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสียในหน่วยงานและภายนอกทุกโครงการ 

9. มาตรการค่าตอบแทน 
นโยบายหลัก  

1. มุ่งเน้นการปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนของตัวเองและผู้อ่ืน ไม่ให้
เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย 

2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรมในความรับผิดชองต่อหน้าที่ 
3. ให้หน่วยงานมีการควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติงานให้เป็นตามเงื่อนไขและ

เปูาประสงค์ การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข 
และระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง และชัดเจน 
แนวทางปฏิบัติ 

1.เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตาม 
  1.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

พ.ศ. 2550 
  1.2 ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับ

หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 
  1.3 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวง

สาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2559 
 โดยหลักเกณฑ์ข้อบังคับฉบับที่ 5 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า การจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ มีเจตนารมณ์เพ่ือการจ่าเงินค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการในลักษณะที่เป็น
เวรหรือเป็นผลัด ดังนั้น กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิเบิกค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว คือ ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่ม
แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และกลุ่มอื่นที่ต้องปฏิบัติงานในลักษณะที่เป็นเวรหรือเป็นผลัด 
เอกสารที่ประกอบการเบิกจ่าย มีดังนี้ 

1.) ค าสั่งอนุมัติให้ขึ้นปฏิบัติงานในและนอกเวลาราชการ 
2.) ตารางการปฏิบัติงานในและนอกเวลาราชการ 
3.) หลักฐานการลงลายมือชื่อการปฏิบัติงานในและนอกเวลาราชการ 
4.) ตารางใบรายงานผลการปฏิบัติงานในและนอกเวลาราชการ 

 หลักเกณฑ์ข้อบังคับ ฉบับที่ 11 การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มีเจตนารมณ์ 
เพ่ือการจ่ายเงินคา่ตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานในหน่วยบริการในลักษณะที่ให้บริการผู้ปุวย สนับสนุน
หรือร่วมบริการผู้ปุวย จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามกลุ่มวิชาชีพ สหวิชาชีพ ดังนั้น กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิเบิกเงิน 
ค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว คือ ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และกลุ่มอ่ืนที่ 
ต้องปฏิบัติงานในลักษณะที่ให้บริการ สนับสนุนหรือร่วมบริการผู้ปุวย ด้านการรักษา ส่งเสริม ฟื้นฟู  

/และคุ้มครองผู้บริโภค.... 
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และคุ้มครองผู้บริโภค เอกสารที่ประกอบการเบิก มีดังนี้ 

1.) ใบค าขอเบิกจ่ายค่าตอบแทน ฉ.11 ในแต่ละเดือนของผู้ขอเบิก 
2.) ใบส าคัญรับเงิน 
3.) ใบประกอบวิชาชีพโรคศิลป์ 
4.) ค าสั่งการปฏิบัติงาน 
5.) บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจ าเดือน 

2. ปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนของตัวเองและผู้อ่ืน ไม่ให้เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย 

3. ส่งเสริมให้หน่วยงานด าเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
4. ก าหนดมาตรการประหยัดประมาณรายจ่าย 
5. หากพบว่ามีการกระท าผิด จะต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด 

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
1. ข้าราชการและลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาเพียงครั้งเดียวใน 1 วัน 
2. ข้าราชการและลูกจ้างได้รับค่าตอบแทนอ่ืนในลักษณะเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันที่ต้องปฏิบัติ

ราชการนอกเวลาราชการปกติไม่ได้ จะเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้เมื่ องดเบิกเงิน
ค่าตอบแทนอ่ืน 

3. หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้เป็นไปตามแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด
หรือตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

4. การจ่ายเงินการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ นอกเหนือจากระเบียบนี้ ให้ท าความตกลงกับ
กระทรวงการคลังก่อน 

5. อัตราค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแพทย์ ในอัตราคนละ 1,100 บาท 
6. อัตราค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเภสัช ในอัตราคนละ 720 บาท 
7. อัตราค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพยาบาลวิชาชีพ ในอัตราคนละ 600 บาท, เวรบ่าย-

ดึก ในอัตรา 240 บาท,ส่งต่อผู้ปุวยนอกเขตจังหวัด ในอัตรา 600 บาท,เวรเสริมกรณีมีผู้ปุวยคลอด ในอัตรา
ชั่วโมงละ 75 บาท,ส่งต่อผู้ปุวยในจังหวัด ในอัตราครั้งละ 300 บาท,เวร On call refer ในอัตรา 150 บาท
,คลินิกความดัน – เบาหวาน ในอัตราชั่วโมงละ 75 บาท 

8. อัตราค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนักเทคนิค นักวิชาการสาธารณสุข ในอัตราคนละ 
600 บาท 

9. อัตราค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานเทคนิค  เจ้า
พนักงานเภสัชกรรม ในอัตราคนละ 480 บาท 

10. ลูกจ้างต าแหน่งอื่นๆ ในอัตราคนละ 300 บาท 

จึงประกาศเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ   วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕64 

    (นายรัฐพงศ์  วิริยะศักดิ์ไพศาล)   
          นายแพทย์ปฏิบัติการ  รักษาการในต าแหน่ง 
                                         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร 
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