
 

 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ การเบิกค่าตอบแทน การจัดท าโครงการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การเรี่ยไร รวมทั้ง
มาตรการป้องกันการทุจริตจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 

…………………………………………………………………………………. 
ด้วยส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล ได้ประกาศมาตรการเร่งด่วนเชิงรุก เพ่ือป้องกันการทุจริต และแก้ไข

การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญ
เร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) 4 มาตรการส าคัญ คือ (1) มาตรการการใช้รถราชการ 
(2) มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน (3) มาตรการจัดท าการโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา (4) 
มาตรการจัดหาพัสดุ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล จึงออกประกาศ เพ่ือให้บุคลากรของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล และทุก
หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1. มาตรการการใช้รถราชการ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
1.1  การใช้รถราชการ หรือรถส่วนกลาง ให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ 

พ.ศ.2523 และแก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ 
การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526 โดยเคร่งครัด 

1.2  การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้น และหากมีเหตุ
จ าเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจ าเป็นเร่งด่วน ให้ท าบันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วน
ราชการเป็นการชั่วคราว หรือเป็นครั้งคราว 

1.3  ห้ามข้าราชการหรือบุคคลน ารถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอ่ืนน าไปใช้ ทั้งในเวลาราชการ 
และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่เหมาะสม หรือเก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการ 

1.4  ให้ผู้บังคับบัญชา ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบ ารุง โดยมี
กระบวนการตรวจสอบ รับรอง และด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด 

2. มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
2.1  ให้จัดท าคู่มือ มาตรฐาน และกระบวนการปฏิบัติงานในหน่วยงาน /กลุ่มงานต่างๆ ในส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอพล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ต่างๆ 

2.2  ให้หน่วยงานฯ มีการก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรอง การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไข และ
เป้าประสงค์ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข และระเบียบกา ร
เบิกจ่ายค่าตอบแทนที่เก่ียวข้อง ให้ถูกต้อง และชัดเจน 

2.3  ให้มีการก ากับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ เพ่ือใช้ประกอบใน
การบริหารจัดการ และการพัฒนามาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
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3. มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
3.1  การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาต่างๆ ให้มีเป้าหมาย และรายละเอียดการ

ด าเนินงานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคล้องการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานของ
หน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน 

3.2  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการด าเนินงานที่เป็นจริงทั้งด้านกิจกรรมฯ จ านวนผู้เข้า
อบรมฯ ระยะเวลา และการจัดการต่างๆ ที่สอดคล้องการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานของหน่วยงานหรือ
องค์กรอย่างชัดเจน 

3.3  จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงาน การด าเนินโครงการฯ โดยมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสียในหน่วยงานและภายนอกทุกโครงการ 

4. มาตรการจัดหาพัสดุ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
4.1  มีกระบวนการประชาสัมพันธ์ หรือประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุตามโครงการหรือกิจกรรม

พัฒนาต่างๆ ก่อนการด าเนินการจัดหาฯ ทั้งในหน่วยงาน หรือการสื่อสารต่างๆ ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2559 หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง 

4.2  มีการตรวจรับ ตรวจสอบ และส่งมอบพัสดุต่างๆ ให้เป็นไปตาม จ านวนหรือปริมาณและคุณภาพ และ
เพ่ือประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โครงการฯ และการด าเนินกิจกรรมต่างๆอย่างเหมาะสม 

4.3  มีกระบวนการการป้องกัน ตรวจสอบ และด าเนินการ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการเอ้ือประโยชน์
ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ กับผู้รับจ้าง ผู้ขาย และ/หรือ ผู้มีความเกี่ยวข้องในประโยชน์
ดังกล่าว 

ให้ทุกกลุ่มงานในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล พัฒนาระบบก ากับ ดูแล 
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน รวมทั้งการสร้าง การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย หรือประชาชน และช่องทาง
การสื่อสาร ร้องเรียนปัญหา เพ่ือการป้องกันการทุจริต และการกระท าผิดวินัย ตามมาตรการในประกาศนี้ พร้อมสรุป
รายงานให้สาธารณสุขอ าเภอพล ทราบ 

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

  ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน  มกราคม พ.ศ.2565 
 

               

           (นายชุวิทย์  ช านิงาน) 
                       สาธารณสุขอ าเภอพล 

 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 
แนบท้าย ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 
พ.ศ. 2565 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนว่ยงาน : ..ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล.. 
วัน/เดือน/ปี : .  6 มกราคม 2565...................................... 
  หัวข้อ: ..มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. ประกาศ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ การเบิกค่าตอบแทน การจัดท า
โครงการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การเรี่ยไร รวมทั้งมาตรการป้องกันการทุจริตจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตาม พรบ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 

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

                        

(  / ) อนุมัติ           

(   ) ไม่อนุมัติ ระบุเหตุผล....................................                    

                          

(..นายวชิราวธุ  ผลบุญภิรมย์..)                       (นายชวุิทย์  ช านิงาน) 
ต าแหน่ง ...นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ...... ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอพล 

วันที่...๖..เดือน..มกราคม...พ.ศ. ..2565.......       วันที่...๖..เดือน..มกราคม...พ.ศ. ..2565.......       
 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 

(นายวชิราวุธ  ผลบุญภิรมย์) 
ต าแหน่ง นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 

   วนัที่...๖..เดือน..มกราคม...พ.ศ. ..2565.......       

 


