
 

 

 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ 
เร่ือง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของบุคลากร 

 ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
_________________________ 

 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุก ในการ
ป้องกันการทุจริต เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย ซึ่งประกอบด้วย มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทน มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา และ
มาตรการการจัดหาพัสดุ นั้น 

 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ  ได้ถือปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการทุจริตข้างต้นโดยเคร่งครัด ป้องกันการกระท าทุจริตประพฤติมิชอบ และป้องกัน
การกระท าผิดวินัยส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ  จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

1. มาตรการการใช้รถราชการ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
1.1 การใช้รถราชการ  หรือรถส่วนกลาง       ให้ด าเนินการตามระเบียบส านัก 

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถยนต์ราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. 
2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด 

1.2 การเก็บรักษารถราชการ    ให้เก็บในสถานที่เก็บ      หรือบริเวณของส่วน 
ราชการเท่านั้นหากมีเหตุจ าเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจ าเป็นและเร่งด่วน ให้ท า
บันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการเป็นการช่ัวคราว หรือเป็นคร้ังคราว 

1.3 ห้ามข้าราชการหรือบุคลากร     น ารถราชการไปใช้ในกิจการหรือภารกิจที่ 
มิใช่ราชการ ห้ามน า ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นน าไปใช้ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลา
ราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน 

1.4 ให้ผู้บังคับบัญชา ก ากับ ดูแล ตรวจสอบการใช้รถ การเก็บรักษา  การซ่อม 
บ ารุงรวมถึงการเบิกจ่ายน้ ามันเช้ือเพลิง  โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และด าเนินการต่าง ๆ ให้
เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด 
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2. มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
2.1 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ  

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ทั้งวิธีการและเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

2.2 มีการจัดท าคู่มือ มาตรฐาน และกระบวนการปฏิบัติงาน การเบิกจ่าย 
ค่าตอบแทนส าหรับหน่วยงานในสังกัด     ให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดย
เคร่งครัด 

2.3 มีการก ากับดูแล ตรวจสอบ และรับรอบการปฏิบัติงาน รวมถึงการเบิกจ่าย 
ค่าตอบแทนให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข และระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่
เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

3. มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา รวมถึง 
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

3.1 การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา จะต้อง 
ปฏิบัติใหถู้กต้อง   ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด    มีความสอดคล้องกับแผนงานและ
นโยบายที่ก าหนด 

3.2 การเบิกจา่ยค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการด าเนินงานที่เป็นจริง  
ทั้งด้านกิจกรรม จ านวนคน ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม และการจัดการต่างๆ มีความถูกต้อง ตามระเบียบ 
กฎหมาย 

3.3 มีระบบการควบคุมก ากับ ดูแลตรวจสอบ สรุป ประเมินผล และรายงาน 
การด าเนินโครงการ อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. มาตรการการจัดหาพัสดุ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
4.1 กระบวนการจัดหาพัสดุตามแผนงาน โครงการต่างๆ  ต้องปฏิบัติให้เป็นไป 

ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง มติ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
โดยเคร่งครัด   มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้โดยค านึงถึงความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

4.2 มีการตรวจรับ ตรวจสอบ ส่งมอบพัสดุต่างๆ ให้เป็นไปตามจ านวน ปริมาณ 
และคุณภาพที่ก าหนดในสัญญา    เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์      มีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม 

4.3 มีกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ และด าเนินการ เกี่ยวกับการมี 
ผลประโยชน์ทับซ้อน  หรือการเอื้อประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ ผู้รับจ้าง ผู้ขาย
หรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ  ผู้รับจ้าง  ผู้ขายหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ดังกล่าว 
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5. ให้ทุกกลุ่มงานในสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ และหน่วยงานในสังกัด พัฒนา 
ระบบการก ากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
เสียหรือประชาชน และช่องทางการส่ือสาร ร้องเรียนปัญหา  เพื่อป้องกันการทุจริตและกระท าผิดวินัย 
ตามมาตรการในประกาศนี้ พร้อมทั้งสรุปรายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ 
ทราบทุก 6 เดือน 

6. หากพบว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการที่ก าหนด เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท า 
ผิดจะต้องถูกด าเนินการทางวินัย อาญา และความรับผิดทางละเมิด แล้วแต่กรณี โดยให้ผู้บังคับบัญชา
รายงานตามล าดับช้ัน หากผู้บังคับบัญชารายใดพบเห็นการกระท าของเจ้าหน้าที่ ซึ่งฝ่าฝืนมาตรการตาม
ข้อ 1 ถึงข้อ 4 แล้วละเลยไม่รายงานจะถือว่าผู้บังคับบัญชานั้นกระท าผิดวินัยด้วย 
 

ประกาศ ณ วันที่  13  มกราคม  พ.ศ. 2565 

 

 

(นายสรรเสริญ  เส้งขาว) 
สาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ 

 


