
 

 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 
เรื่อง มาตรการปองกันการทุจริตและแกไขการกระทำผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ไดแก มาตรการการใชรถราชการ การเบิกคาตอบแทน การจัดทำโครงการฝกอบรม การศึกษาดูงาน การเรี่ยไร รวมทั้ง
มาตรการปองกันการทุจริตจากกระบวนการจัดซื้อจัดจาง ตาม พรบ.วาดวยการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560 

…………………………………………………………………………………. 
ดวยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล ไดประกาศมาตรการเรงดวนเชิงรุก เพื่อปองกันการทุจริต และแกไข

การกระทำผิดวินัยของเจาหนาที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการบรรลุเปาหมายตามนโยบายสำคัญ
เรงดวน หรือภารกิจที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda Based) 4 มาตรการสำคัญ คือ (1) มาตรการการใชรถราชการ 
(2) มาตรการการเบิกจายคาตอบแทน (3) มาตรการจัดทำการโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา (4) 
มาตรการจัดหาพัสดุ เพื่อใหเกิดการปฏิบัติตามประกาศดังกลาวเปนไปอยางถูกตองและเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล จึงออกประกาศ เพื่อใหบุคลากรของหนวยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล และทุก
หนวยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล ถือปฏิบัติ ดังนี ้

1. มาตรการการใชรถราชการ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
1.1  การใชรถราชการ หรือรถสวนกลาง ใหดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยรถราชการ 

พ.ศ.2523 และแกไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข วาดวยหลักเกณฑการใช 
การเก็บรักษา การซอมบำรุงรถสวนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526 โดยเครงครัด 

1.2  การเก็บรักษารถราชการ ใหเก็บในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของสวนราชการเทานั้น และหากมีเหตุ
จำเปนไมมีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจำเปนเรงดวน ใหทำบันทึกขออนุญาตหัวหนาสวน
ราชการเปนการชั่วคราว หรือเปนครั้งคราว 

1.3  หามขาราชการหรือบุคคลนำรถราชการไปใชในธุระสวนตัว หรือใหบุคคลอื่นนำไปใช ทั้งในเวลาราชการ 
และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ไมเหมาะสม หรือเกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติราชการ 

1.4  ใหผู บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การใชรถ การเบิกจายคาเชื ้อเพลิง คาซอมบำรุง โดยมี
กระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดำเนินการตางๆ ใหเปนไปตามระเบียบโดยเครงครัด 

2. มาตรการการเบิกจายคาตอบแทน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
2.1  ใหจัดทำคู มือ มาตรฐาน และกระบวนการปฏิบัติงานในหนวยงาน/กลุ มงานตางๆ ในสำนักงาน

สาธารณสุขอำเภอพล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายคาตอบแทน
ตางๆ 

2.2  ใหหนวยงานฯ มีการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรอง การปฏิบัติงานใหเปนไปตามเงื ่อนไข และ
เปาประสงค การเบิกจายคาตอบแทนตางๆ ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข และระเบียบการ
เบิกจายคาตอบแทนที่เกี่ยวของ ใหถูกตอง และชัดเจน 

2.3  ใหมีการกำกับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจายงบประมาณ เพื่อใชประกอบใน
การบริหารจัดการ และการพัฒนามาตรการการเบิกจายคาตอบแทนใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
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3. มาตรการการจัดทำโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี ้
3.1  การจัดทำโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตางๆ ใหมีเปาหมาย และรายละเอียดการ

ดำเนินงานฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคลองการแกไขปญหาและพัฒนางานของ
หนวยงานหรือองคกรอยางชัดเจน 

3.2  การเบิกจายคาใชจายตางๆ จะตองเปนไปตามผลการดำเนินงานที่เปนจริงทั้งดานกิจกรรมฯ จำนวนผูเขา
อบรมฯ ระยะเวลา และการจัดการตางๆ ที่สอดคลองการแกไขปญหาและพัฒนางานของหนวยงานหรือ
องคกรอยางชัดเจน 

3.3  จัดใหมีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงาน การดำเนินโครงการฯ โดยมีสวนรวม
ของผูมีสวนไดเสียในหนวยงานและภายนอกทุกโครงการ 

4. มาตรการจัดหาพัสดุ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
4.1  มีกระบวนการประชาสัมพันธ หรือประกาศการจัดซื้อ-จัดจาง หรือจัดหาพัสดตุามโครงการหรือกิจกรรม

พัฒนาตางๆ กอนการดำเนินการจัดหาฯ ทั ้งในหนวยงาน หรือการสื ่อสารตางๆ ใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2559 หรือระเบียบที่เกี่ยวของ 

4.2  มีการตรวจรับ ตรวจสอบ และสงมอบพัสดุตางๆ ใหเปนไปตาม จำนวนหรือปริมาณและคุณภาพ และ
เพื่อประโยชนตามวัตถุประสงคโครงการฯ และการดำเนินกิจกรรมตางๆอยางเหมาะสม 

4.3  มีกระบวนการการปองกัน ตรวจสอบ และดำเนินการ การมีผลประโยชนทับซอน หรือการเอื้อประโยชน
ของเจาหนาที่ผูเกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุ กับผูรับจาง ผูขาย และ/หรือ ผูมีความเกี่ยวของในประโยชน
ดังกลาว 

ใหทุกกลุมงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล พัฒนาระบบกำกับ ดูแล 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งการสราง การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย หรือประชาชน และชองทาง
การสื่อสาร รองเรียนปญหา เพื่อการปองกันการทุจริต และการกระทำผิดวินัย ตามมาตรการในประกาศนี้ พรอมสรุป
รายงานใหสาธารณสุขอำเภอพล ทราบ 

จึงประกาศใหทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด 

  ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน  มกราคม พ.ศ.2564 
 

                 

        (นางทัศนีย  ทินราช)    
            สาธารณสุขอำเภอพล 
 
 
 
 
 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 
แนบทาย ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 
พ.ศ. 2564 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนวยงาน : ..สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล.. 
วัน/เดือน/ป : .  6 มกราคม 2564...................................... 
  หัวขอ: ..มาตรการปองกันการทุจริตและแกไขการกระทำผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล มาตรการปองกันการทุจริตและแกไขการกระทำผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดแก มาตรการการใชรถราชการ การเบิกคาตอบแทน การจัดทำ
โครงการฝกอบรม การศึกษาดูงาน การเรี่ยไร รวมทั้งมาตรการปองกันการทุจริตจากกระบวนการจัดซื้อจัดจาง 
ตาม พรบ.วาดวยการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560 

Linkภายนอก: ........ ........ http://www.phonpho.go.th/.......................................... 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
 
                        

                        

(  / ) อนุมัติ           

(   ) ไมอนุมัติ ระบุเหตุผล....................................                   

                      

(..นายวชิราวุธ  ผลบุญภิรมย..)                       (นางทัศนีย  ทินราช) 

ตำแหนง ...นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ...... ตำแหนง สาธารณสุขอำเภอพล 

วันที่...๖..เดือน..มกราคม...พ.ศ. ..256๔.......       วันที่...๖..เดือน..มกราคม...พ.ศ. ..256๔.......       
 

ผูรับผิดชอบการนำขอมูลขึ้นเผยแพร 

 

(นายวชิราวุธ  ผลบุญภิรมย) 
ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วันที่...๖..เดือน..มกราคม...พ.ศ. ..256๔.......       

 


