
กิจกรรมการด าเนินงานของ “ชมรม STRONG โรงพยาบาลสรรคบุรีโปร่งใส” 

วัตถุประสงค ์
การรวมกลุ่ม “STRONG”ว่าจัดให้มีขึ้นเพ่ือสอดส่อง แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการบริหารงานอันไม่           

ชอบธรรม ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารงานขององค์กร เป็นการเสริมสร้าง
คุณธรรมในการด าเนินงาน พร้อมปลูกฝังค่านิยมตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข 3 ป. 1 ค. (ปลูก/ปลุก
จิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย) มุ่งเน้นการให้บริหารงานภายในโรงพยาบาลสรรคบุรีทุกส่วน
เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

1. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ประเด็นปัญหา เจ้าหน้าที่บางส่วนมาท างานสายบ่อยครั้ง บางส่วนลงลายมือชื่อในการสแกน

ลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าไม่สม่ าเสมอเป็นการผิดวินัยในการปฏิบัติราชการ 
ข้อเสนอแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่  
1. ก าชับ และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่มาท างานในเวลาราชการ ไม่เกินเวลา 08.30 น.และให้

สแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้า ที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือทุกครั้งทั้งเข้าและออก ในกรณีที่มาท างานสาย
จะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ทราบถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว  

2. ยื่นเอกสารการลาต่าง ๆ ตามระเบียบว่าด้วยการลาให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
3. เจ้าหน้าที่ทุกคนตระหนักว่าจะต้องปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน โดยค านึงถึงประโยชน์   

ของทางราชการเป็นส าคัญ 

2. ผลประโยชน์ทับซ้อน 
2.1 ความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการใช้รถทางราชการ 

ประเด็นปัญหา  แนวโน้มของปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้รถราชการ การใช้รถราชการของ
โรงพยาบาลสรรคบุรี แม้จะไม่ปรากฏว่ามีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือใช้รถราชการไปเพ่ือประโยชน์
ส่วนตน หรือของบุคคลอ่ืนใด แต่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหลายแห่งมีการตรวจสอบพบว่าใช้
รถยนต์ของทางราชการออกนอกเส้นทาง เช่น ไปธุระส่วนตัวในเวลาราชการ ดังนั้นการป้องกันความเสี่ยงใน
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นคือการก าหนดมาตรการในการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ของหน่วยงานให้
ครอบคลุมกระตุ้นเตือนปลูกจิตส านึกของเจ้าหน้าที่ในสังกัดอย่างสม่ าเสมอ  จึงจะเป็นการลดความเสี่ยงในการ
เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน  บุคลากรทุกระดับต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับเจตจ านงสุจริตขององค์กร  
ตามอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลที่ว่า รับผิดชอบ มีวินัย ใจซื่อสัตย์  รวมถึงได้เพ่ิมมาตรการให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบการใช้รถยนต์ราชการว่าด าเนินการถูกต้องชอบธรรมหรือไม่  
ข้อเสนอแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ 
1. การขอใช้รถยนต์ 

1.1 การขอใช้รถยนต์ในเขตจังหวัดชัยนาท 
แจ้งความประสงค์การขอใช้รถ โดยกรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อความการขอใช้รถ (กระดาษขาว)         

ให้ครบถ้วนโดยผ่านหัวหน้ากลุ่มงาน แล้วส่งที่งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป และขอล่วงหน้าอย่างน้อย          
1 วัน (ยกเว้นกรณีจ าเป็นเร่งด่วน) เพ่ือด าเนินการต่อไป 

 
 
 



1.2 การขออนุญาตใช้รถยนต์นอกเขตจังหวัดชัยนาท 
แจ้งความประสงค์การขอใช้รถ โดยกรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อความการขอใช้รถ  (กระดาษสี) ส่งที่            

งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป และขอล่วงหน้าอย่างน้อย  2  วัน (ยกเว้นกรณีจ าเป็นเร่งด่วน)                       
เพ่ือด าเนินการต่อไป 

1.3 การขอใช้รถยนต์นอกเขตจังหวัด 
(1) แจ้งความประสงค์การขอใช้รถ โดยกรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อความการขอใช้รถ (กระดาษสี) ส่งที่

งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป และขอล่วงหน้าอย่างน้อย  2  วัน (ยกเว้นกรณีจ าเป็นเร่งด่วน)  
(2) แนบหนังสือขออนุมัติให้ไปราชการ พร้อมต้นเรื่อง ให้งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป                 

เพ่ือด าเนินการต่อไป 
(3) ในกรณีที่ไปราชการต่างจังหวัด ผู้ขอใช้รถจะต้องเตรียมงบประมาณส ารองเพ่ือใช้ในการเติมน้ ามัน

ซื้อเชื้อเพลิง หรืออ่ืน ๆ ในกรณีฉุกเฉิน 
(4) ขอทราบการอนุมัติการใช้รถในวันรุ่งขึ้น/ก่อนวันออกเดินทางได้ที่งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
(5) ถ้าไม่ได้รับบริการ เนื่องจากรถยนต์ติดราชการ หรือความจ าเป็นอ่ืนๆ ให้เสนอรองผู้อ านวยการ

โรงพยาบาลสรรคบุรี (รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงพยาบาล) เพ่ือแก้ปัญหาต่อไป 
2. ผู้ควบคุมการใช้รถ 

ในระหว่างการใช้รถยนต์ไปราชการ ผู้ขอใช้รถเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมการใช้รถให้ พนักงานขับรถยนต์ 
ขับรถให้อยู่ในเส้นทางที่ขออนุญาต ด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท ถูกต้องตามเทคนิคการใช้รถยนต์             
และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด พนักงานขับรถยนต์ ไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าดังกล่าวเป็นผลท าให้
รถยนต์เกิดความเสียหาย หรืออุบัติเหตุ จะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป และควร 
ระมัดระวังสิ่งต่อไปนี้ 

(1) ต้องไม่บรรทุกเกินอัตราที่ก าหนด 
(2) ต้องไม่สูบบุหรี่  หรือเสพของมึนเมาในรถ 
(3) ไม่ควรบรรทุกของที่มีกลิ่นรุนแรง เช่น อาหารทะเล หรือสิ่งที่อาจจะรบกวนผูโ้ดยสารคนอ่ืน  ๆ
(4) ไม่ควรให้ พนักงานขับรถยนต์ ขับรถติดต่อกันเกิน 8 ชม. ควรได้รับการพักผ่อนเป็นระยะ 
(5) ไม่ใช้รถยนต์ออกนอกเส้นทางที่ขออนุญาต 

3. การอนุญาตใช้รถยนต์ 
 โรงพยาบาลสรรคบุรี จะพิจารณาอนุญาตให้ใช้รถยนต์เฉพาะงานราชการที่จ าเป็นเท่านั้น โดยถือ
นโยบายประหยัดและปลอดภัยให้สอดคล้องกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ  พ.ศ. 2523  
โดยเคร่งครัดดังนี ้

(1) สถานที่ไปราชการที่เป็นเส้นทางเดียวกัน วันเดียวกันควรใช้รถยนต์ร่วมกันเพ่ือความประหยัด 
(2) การเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด ถ้ามีจ านวนผู้โดยสารน้อยกว่า 3 คน ให้ใช้บริการ

ยานพาหนะประจ าทางแทนการใช้รถยนต์ของโรงพยาบาลสรรคบุรี ยกเว้น (กรณี ข้อ 3 – 7) 
(3) วันขอใช้รถตรงกับวันหยุดราชการ หรือเทศกาลที่มีการใช้รถยนต์มาก 
(4) มีภาระมาก 
(5) ไม่มีรถประจ าทางผ่าน 
(6) งานราชการเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน 
(7) กรณี มีความจ าเป็น ให้เสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาลสรรคบุรีอนุมัติเป็นราย ๆ ไป 

 



4. ข้อปฏิบัติหลังการใช้รถยนต์ของโรงพยาบาลสรรคบุรี 
เก็บสิ่งของและสัมภาระให้ครบและเรียบร้อย  ถ้าเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากใช้รถออกนอก

เส้นทางท่ีขออนุญาต ผู้ขอใช้รถต้องรับผิดชอบทุกกรณี 
5. หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานขับรถยนต์ 

พนักงานขับรถยนต์  จะขับรถของโรงพยาบาลสรรคบุรีได้จะต้องได้รับอนุญาตดังนี้ 
(1)  ถ้าอยู่ในเขตจังหวัด รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลสรรคบุรีเป็นผู้อนุญาต 

 (2) ถ้านอกเขตจังหวัด ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสรรคบุรีเป็นผู้อนุญาต หรือรองผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลสรรคบุรีที่ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลสรรคบุรี 
 (3)  รักษาสภาพรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมที่จะใช้งานได้ 
 (4)  ตรวจเช็ค ระดับน้ ามันเครื่อง, น้ ามันเบรก น้ ามันคลัทซ์ น้ ามันเฟืองท้าย น้ ากลั่นในแบตเตอรี่  
และน้ าในหม้อน้ า 
 (5)  ระบบไฟฟ้า, ระบบช่วงล่าง เช่น ลูกหมาก โชคอัพ ระบบเบรก ลูกยางต่างๆ ยางทุกเส้น สายพาน
ทุกชนิด และคลัทซ์ 
 (6)  ศึกษาเส้นทางการเดินทางให้ประหยัด และปลอดภัย 
 (7)  ตลอดระยะเวลาการใช้รถจะต้องรับผิดชอบดูแลรถให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีเสมอ ในขณะจอด
รถจะต้องจอดรถในที่ปลอดภัย และคอยระวังดูแลรถอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา 
 (8)  จะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 
 (9)  จะต้องไม่ดื่มสุรา และของมึนเมาก่อนการขับรถอย่างน้อย 12 ชั่วโมง และระหว่างการขับรถ 
 (10) จะต้องไม่สูบบุหรี่ในรถ ดื่มเครื่องดองของเมา และไม่เสพของผิดกฎหมาย เช่น ยาบ้า 
 (11) จะต้องขับรถอย่างทะนุถนอม และอยู่ในเส้นทางที่อนุญาตเท่านั้น 
 (12) ห้ามน ารถยนต์ไปให้ผู้อ่ืนขับโดยเด็ดขาด ยกเว้นกรณีจ าเป็น เช่น ป่วยกะทันหัน 
 (13) จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการเดินทางให้ครบ 
 (14) จะต้องตรงต่อเวลาเตรียมพร้อมทั้งคนทั้งรถก่อนก าหนดการเดินทางอย่างน้อย 1 ชั่วโมงทุกครั้ง 
 (15) ความเสียหายของรถ หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากความผิด หรือความประมาทของ พนักงาน                 
ขับรถยนต์ หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และค าแนะน าของผู้ควบคุมรถ พนักงานขับรถยนต์ จะต้องรับผิดชอบ
ค่าเสียหาย 
 (16) หลังจากเสร็จภารกิจให้รายงานการเดินทางต่อหัวหน้ากลุ่มงานบริหารในวันรุ่งขึ้น 
 

2.2 เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการเดินขายของ 
ประเด็นปัญหา เจ้าหน้าที่บางส่วนใช้เวลาราชการ เดินจ าหน่ายสินค้าต่างๆ ภายในโรงพยาบาล 
ข้อเสนอแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่  
เห็นควรก าหนดหลักเกณฑ์การถือปฏิบัติเป็นการทั่วไป ให้เจ้าหน้าที่ท่ีเดินขายของในเวลาราชการดังนี้  
ครั้งที่ 1 ด าเนินการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรและให้ผู้กระท าผิดลงลายมือชื่อไว้ในแบบบันทึก                

พร้อมถ่ายภาพส าเนาแนบบันทึกเป็นหลักฐาน รีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นรับทราบในโอกาสแรก 
ครั้งที่ 2 แจ้งผู้บังคับบัญชาชั้นต้นตรวจสอบรวบรวมข้อเท็จจริง  สรุปรายงานให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสรรคบุรี

ทราบและมีผลในการพิจารณาความดีความชอบและทางวินัย 


