
 

 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด 

    ------------------------------------------------------- 

  ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดนโยบายส าคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษในการป้องกันการทุจริต การบริหารที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการ
กระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย เพ่ือเป็นการเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีพฤติกรรมซื่อสัตย์และป้องกันการเกิดปัญหาการทุจริตและการกระท า
ผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐเชิงรุก โดยมีมาตรการตามปัญหาส าคัญที่พบบ่อย 4 มาตรการ ได้แก่  (1) 
มาตรการการใช้รถราชการ (2) มาตรการการเบิกค่าตอบแทน (3) มาตรการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดู
งาน ประชุม และสัมมนา (4) มาตรการจัดหาพัสดุ เพ่ือให้การปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวเป็นอย่างถูกต้อง
และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ  จึงออกประกาศส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอแม่ทะเพ่ือให้บุคลากรทุกกลุ่มงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ  ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
 

  1. มาตรการการใช้รถราชการ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

  1.1 การใช้รถราชการ หรือรถส่วนกลาง ให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และแก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. 2526 โดยเคร่งครัด 

  1.2 การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของส่วนกลางราชการเท่านั้น
และหากมีเหตุจ าเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจ าเป็นและเร่งด่วน ให้ท าบันทึกขออนุญาต
หัวหน้าส่วนราชการเป็นการชั่วคราว หรือเป็นครั้งคราว 

  1.3 ห้ามข้าราชการหรือบุคลากรน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอ่ืน
น าไปใช้ ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่
เหมาะสมหรือไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ 

  1.4 ให้ผู้บังคับบัญชา ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อม
บ ารุงโดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด 

  2. มาตรการการเบิกค่าตอบแทนโดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

  2.1 ให้จัดท าคู่มือ มาตรฐาน และกระบวนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ  ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนต่างๆ 

/2.2 ให้กลุ่มงาน.. 
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  2.2 ให้กลุ่มงานและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
แม่ทะ  มีการก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไข และเป้าประสงค์ การ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข และระเบียบเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง
ให้ถูกต้อง และชัดเจน 

  2.3 ให้มีการก ากับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ เพ่ือ
ใช้ประกอบในการบริหารจัดการ และการพัฒนามาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

  3. มาตรการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาโดยมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้  

  3.1 จัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ ให้มีเป้าหมายและ
รายละเอียดการด าเนินงานฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคล้องการแก้ปัญหาและพัฒนางาน
ของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน 

  3.2 การเบิกจ่ายค่าใช่จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการด าเนินงานที่เป็นจริง ทั้งด้าน
กิจกรรม จ านวนผู้เข้าอบรม ระยะเวลา และการจัดการต่างๆ ที่สอดคล้องและเป็นตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 

  3.3 จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงาน การด าเนินโครงการ 
โดยมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วยเสียในหน่วยงานและภายนอกทุกโครงการ 

  4. มาตรการจัดหาพัสดุ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

  4.1 มีกระบวนการประชาสัมพันธ์ หรือประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุตามโครงการ
หรือกิจกรรมพัฒนาต่างๆ ก่อนด าเนินการจัดหา ทั้งในหน่ วยงาน หรือสื่อสารต่างๆ ให้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

  4.2 มีการตรวจรับ ตรวจสอบ และส่งมอบพัสดุต่างๆ ให้เป็นไปตามจ านวน หรือประมาณ
และคุณภาพ เพ่ือประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โครงการ และการด าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม 

  4.3 มีกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ และการด าเนินการ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ
การเอ้ือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ กับผู้รับจ้าง ผู้ขายและ/หรือ ผู้มีความเกี่ยวข้องใน
ประโยชน์ดังกล่าว 

 

 

 

 



  ให้ทุกกลุ่มงานและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  
แม่ทะ พัฒนาระบบ ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ ประชาชน และช่องทางการสื่อสาร ร้องเรียนปัญหา เพ่ือการป้องกันการทุจริต และ
การกระท าผิดวินัย ตามมาตรการในประกาศนี้ พร้อมสรุปรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ต่อ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ ทุก  3  เดือน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 17  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(นายวิชิตพงษ์  วงศ์เรือน) 
สาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 

 



ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 

สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน :ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ  จังหวัดล าปาง 
วัน/เดือน/ปี :  17  กุมภาพันธ์ 2564 
หัวข้อ:  ก าหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. มาตรการป้องกันการการรับสินบนการให้และรับของขวัญ 
2. มาตรการป้องกันการรับสินบนในการะบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล

ข้าราชการ ตามมติรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 
3. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
5. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
6. มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย สว่นสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพ่ิมเติมจากท่ี

หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
7. หนังสือชี้แจงมาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล 

 
Linkภายนอก: ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ   www.maethahealth.com 
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                           ผู้รับผิดชอบ                                                 ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                                                                               
 
                       (นางสุมล  เจตะภัย)                                         (นายวิชิตพงษ์  วงศ์เรือน) 
                นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                 สาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 
                      17 กุมภาพันธ์ 2564                                         17 กุมภาพันธ์ 2564                                          

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

                                                       (นางสุมล  เจตะภัย) 
             นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                                                       17 กุมภาพันธ์ 2564                                            
 

http://www.maethahealth.com/

