บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (076) 361234 ต่อ 6506, 6507
ที่ ภก 0032.202/Plan
วันที่
01 มีนาคม 2562
เรื่อง มาตรการการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทาความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ รายงานการดาเนินการ
มาตรการการใช้รถของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือ
สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ความเป็นมา
ด้วย กระทรวงสาธารณสุข ได้กาหนดมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เป็นกลไกในการสร้าง
ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ มีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ผ่านกระบวนการ การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
เพื่อยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม
ข้อพิจารณา
ในการนี้ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความประสงค์
จะนาข้อมูลเอกสารหลักฐานตามแบบสารวจไปใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
ให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน จึงขอเผยแพร่ เอกสารบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ดังนี้
1. มาตรการการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทาความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่
(ถือประกาศเรื่องเดิม)
2. แบบรายงานการดาเนินการตามมาตรการสาคัญ 4 มาตรการ
(1. มาตรการการใช้รถของของโรงพยาบาล ฝ่ายบริหารทั่วไป)
ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศฯ และอนุมัติการเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
บุญมา ติ้วสกุล
(นางสาวบุญมา ติ้วสกุล)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
ความเห็นผู้อานวยการ
อนุมัติ
เฉลิมพงษ์ สุคนธผล
(นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

แบบรายงานการดาเนินการตามมาตรการสาคัญ 4 มาตรการ
ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1. มาตรการการใช้รถของโรงพยาบาล ฝ่ายบริหารทั่วไป
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ควบคุม กำกับ ดูแล เพื่อควำมถูกต้อง
กำรใช้รถยนต์รำชกำร ตำมระเบียบและ
อย่ำงเป็นระบบ
ควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

วิธีการดาเนินงานตาม
กิจกรรม
ตำมเอกสำรแนบ

ผลที่ได้รับจากการดาเนิน
กิจกรรม
- มีกำรขออนุมัติถูกต้อง
ตำมระเบียบรำชกำร
- จัดให้ใช้รถร่วมกัน
เพื่อควำมประหยัดพลังงำน
และประหยัดเวลำ
- ผู้รับบริกำรถึงที่หมำย
ถูกต้อง ทันเวลำ
- ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ
> 94.8%

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

- ใบขอใช้รถกรอกข้อมูล
ไม่ครบถ้วน

1. ขอควำมร่วมมือให้
ผู้ใช้บริกำรตรวจสอบข้อมูล
ให้ครบถ้วนก่อนนำส่ง
ใบขอใช้รถ
2. ตรวจสอบสภำพรถ
ก่อนออกเดินทำง
และควรมีอุปกรณ์สำรอง
ที่พร้อมใช้งำน

- รถยำงรั่ว
ระหว่ำงกำรเดินทำง

เฉลิมพงษ์ สุคนธผล
(นำยเฉลิมพงษ์ สุคนธผล)
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลวชิระภูเก็ต

หมายเหตุ

เอกสารแนบ

มาตรการการใช้รถของโรงพยาบาล ฝ่ายบริหารทั่วไป
วิธีการดาเนินงานตามกิจกรรม
1. ผู้ขอใช้บริการรถยนต์ราชการ จะต้องยื่นแบบฟอร์มที่กรอกรายละเอียด ถูกต้อง ชัดเจน ตรงตามเวลาที่ขอใช้รถ
ต่องานยานพาหนะ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- การขอใช้รถในอาเภอเมือง ต้องยื่นเรื่องขอใช้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
- การขอใช้รถภายในจังหวัด ต้องยื่นเรื่องขอใช้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทาการ
- การขอใช้รถเดินทางไปต่างจังหวัด ต้องยื่นเรื่องขอใช้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4 วันทาการ
เพื่อตรวจสภาพรถและเสนอเรื่องพิจารณาอนุมัติให้ทันก่อนเดินทาง
- กรณีการขอใช้รถเร่งด่วน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอานาจอนุมัติ
2. ผู้ขอใช้รถต้องระบุ วัน เวลา สถานที่ และเวลาที่นัดหมายให้ชัดเจน โดยเฉพาะขอใช้รถรับ – ส่ง ที่สนามบิน
จะต้องระบุเที่ยวบินและเวลาเครื่องบิน เข้า – ออก ให้ชัดเจนพร้อมทั้งแจ้งหมายเลขโทรศัพ ท์ผู้เดินทาง
ในใบขอใช้รถด้วย
3. กรณีเดินทางไปราชการต่างจังหวัด ต้องมีผู้ร่วมเดินทางอย่างน้อย 3 คน (ยกเว้นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ผู้บริหาร
ที่ได้รับมอบอานาจอาจจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป)
4. แบบฟอร์มการขอใช้บริการรถยนต์ราชการ จะต้องผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากผู้บังคับบัญชา ระดับผู้อานวยการ
หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน
5. หากผู้ขอใช้รถประสงค์จะยกเลิกการใช้รถ เปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที ต้องแจ้งงานยานพาหนะทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนถึงเวลาการใช้รถไม่น้อยกว่า 1 วันทาการ
6. ผู้ขอใช้รถจะต้องรั กษาเวลาอย่างเคร่งครัด ตามที่ได้ระบุในใบขอใช้รถ และต้องไม่ใช้รถออกนอกเส้นทาง
ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มขอใช้รถ ถ้าใช้รถนอกเส้นทางผู้ขอใช้รถต้องรับผิดชอบ
7. ผู้ขอใช้รถสามารถโทรศัพท์สอบถามผลการขอใช้รถและค่าใช้จ่ายต่างๆทางโทรศัพท์หมายเลข 6005
- ผู้จัดรถจะโทรศัพท์แจ้งผลภายในวันทาการถัดไป กรณีผู้ขอใช้รถล่วงหน้าไม่เกิน 3 วัน จะแจ้งผลไปที่ผู้ประสานงาน
ของหน่วยงานที่เบอร์โทรศัพท์ภายในหน่วยงาน
- ผู้จัดรถจะโทรศัพท์แจ้งผลภายในวันทาการถัดไป กรณีผู้ขอใช้รถล่วงหน้าเกิน 3 วัน สามารถตรวจสอบ
ผลการจัดรถได้ภายใน 2 – 3 วันทาการถัดไป จะแจ้งผลไปที่ผู้ประสานงานของหน่วยงานที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน
ของหน่วยงาน
- ผู้จัดรถจะโทรศัพท์แจ้งผลภายในวันทาการถัดไป กรณีผู้ขอใช้รถล่วงหน้าเกิน 15 วัน สามารถตรวจสอบ
ผลการจัดรถก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน โดยจะแจ้งผลไปที่ผู้ประสานของหน่วยงานที่เบอร์โทรภายใน
ของหน่วยงาน
8. กรณีที่งานยานพาหนะไม่สามารถจัดรถให้ได้ จะส่งเรื่องคืนให้ผู้ขอใช้บริการภายใน 2 วันทาการ งานยานพาหนะ
จะช่วยประสานงานการเช่ารถให้หากผู้ขอใช้ต้องการ โดยผู้ขอใช้จะต้องรับผิดชอบค่าเช่ารถ
9. รถยนต์ราชการที่จะต้องใช้พนักงานขับรถ 2 คน ได้กาหนดตามระยะทางไว้ดังต่อไปนี้
- รถยนต์ 4 ล้อ ระยะทางตั้งแต่ 600 กิโลเมตรขึ้นไป (ต่อเที่ยว)
- รถยนต์ 6 ล้อ ระยะทางตั้งแต่ 500 กิโลเมตรขึ้นไป(ต่อเที่ยว)
/10. ผู้ขอใช้บริการ...

10. ผู้ขอใช้บริการรถยนต์ราชการ กรณีต่างอาเภอหรือต่างจังหวัด จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
11. เพื่อเป็นการประหยัด ในกรณีผู้ขอใช้บริการรถยนต์ไปราชการเส้นทางเดียวกันและอยู่ในวิสัยที่จะเดินทาง
ร่วมกันได้ งานยานพาหนะขอสงวนสิทธิ์ที่จะจัดรถ ให้ไปร่วมกันได้
12. การขอใช้ร ถราชการ เพื่อสวัสดิการแก่บุคลากรของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อนุญาตให้ บุคลากรของ
โรงพยาบาลขอใช้รถยนต์ราชการเพื่อเข้าร่วมประเพณี ในขอบเขตและโอกาส ดังนี้
- ผู้มีสิทธิขอใช้รถยนต์ราชการจะต้อง เป็นบุคลากรของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
- โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จะจัดรถให้ใช้เพื่อเป็นสวัสดิการในการบาเพ็ญกุศลศพของบุคลากรในครอบครัว
(บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตร)
- รถยนต์ราชการที่อนุญาตให้ใช้เป็นสวัสดิการ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาล
13. ค่าน้ามันเชื้อเพลิงให้จ่ายตามความเป็นจริง โดยจะต้องเติมน้ามันเต็มถังทุกครั้งทั้งก่อนและหลังการใช้รถยนต์ราชการ
14. ในกรณีที่มีการขอใช้รถยนต์ราชการมากกว่า 1 วันให้ใช้วิธีการคิดนับวันที่ใช้ดังต่อไปนี้ ให้นับ 24 ชั่วโมง
เป็น 1 วัน เศษของวันถ้าครบ 6 ชั่วโมง ให้คิดเป็น 1 วัน ถ้าไม่ครบ 6 ชั่วโมงให้คิดเป็นครึ่งวัน
15. การขอบริการใช้รถยนต์จากหน่วยงานภายนอกให้อยู่ในดุลยพินิจ ของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสูงสุด
ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
16. ผู้มีอานาจอนุมัติการใช้รถยนต์ราชการ คือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ที่ได้รับมอบหมายสูงสุดของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ซึ่งสามารถอนุมัตกิ ารใช้รถยนต์ไปราชการได้
17. ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทาของผู้ขอใช้บริการรถยนต์
หรือผู้ร่วมเดินทาง ให้ผู้ขอใช้รถยนต์รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถยนต์ให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตามเดิม
ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสาเหตุอื่นให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
18. ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือปัญหาในการขอบริการใช้รถราชการทุกประเภท ที่มิได้กาหนดไว้ในประกาศนี้
ให้ผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีอานาจตีความวินิจฉัย สั่งการ และปฏิบัติตามเห็นสมควร
และให้ถือเป็นที่สุด

จิราวรรณ งานสถิร
(นางจิราวรรณ งานสถิร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชือ่ หน่วยงาน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
วัน/เดือน/ปี 01 มีนาคม 2562
หัวข้อ
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒5๖1
สาหรับกลุ่มงานในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
รายละเอียดข้อมูล
1. ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทา
ความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่(ถือประกาศเรื่องเดิม)
2. แบบรายงานการดาเนินการตามมาตรการสาคัญ 4 มาตรการ
(1. มาตรการการใช้รถของของโรงพยาบาล ฝ่ายบริหารทั่วไป)
Linkภายนอก : ไม่มี
หมายเหตุ:……………………………………………………………………………………………………………………………….......
.................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
นัดถะณา โคตรมณี
(นางสาวนัดถะณา โคตรมณี)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
วันที่ 01 เดือน มีนาคม พ.ศ 2562

ผู้อนุมัติรับรอง
บุญมา ติ้วสกุล
(นางสาวบุญมา ติว้ สกุล)
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์
และแผนงานโครงการ
วันที่ 01 เดือน มีนาคม พ.ศ 2562

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
วุฒิชัย ช่างคิด
(นายวุฒชิ ัย ช่างคิด)
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ 01 เดือน มีนาคม พ.ศ 2562

-2คาอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
หัวข้อ
คาอธิบาย
หน่วยงาน
หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้จัดทา
และเผยแพร่ข้อมูล
วัน/เดือน/ปี

วันเดือนปีที่ขอนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่

หัวข้อ

กาหนดหัวข้อที่จะนาขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความสาคัญ
ที่มาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด

รายละเอียดข้อมูล

เลือกใช้คาอธิบาย/คาบรรยายที่มีความกระชับใช้ภาษา
ที่เข้าใจง่ายและสะกดคาให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด

Link ภายนอก

ให้ระบุ Link ที่อ้างอิงหรือนามาใช้ในการเผยแพร่

หมายเหตุ

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล (ผู้รายงาน)

ระบุลงลายมือชื่อหรือชื่อของผู้รับผิดชอบที่ได้มอบหมายจาก
หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน

ผู้อนุมัติรับรอง

ระบุลงลายมือชื่อของหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน
ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(Web Master)

ระบุลงลายมือชื่อผู้ทาการ Upload ข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน
ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

