
                                
ประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าความผิดวินัยของบุคลากร                                     
ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

  ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุก                
ในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ             
ที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย ซึ่งประกอบด้วย มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน  
มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา และมาตรการการจัดหาพัสดุ นั้น 

 เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
ทุจริตข้างต้นโดยเคร่งครัด และเพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และป้องกันการกระท าผิดวินัย 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนจึงก าหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต  และแก้ไข              
การกระท าผิดวินัยของบุคลากรในสังกัด ดังต่อไปนี้  
  ข้อ 1. มาตรการการใช้รถราชการ ก าหนดให้การใช้รถยนต์ราชการของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดล าพูน จะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถยนต์ราชการ พ.ศ. 2523  และ           
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา                     
การซ่อมบ ารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. 2526 โดยต้องมีการจัดท าเอกสารครบถ้วนตามที่ระเบียบ
ก าหนด เช่น บันทึกการใช้รถ แบบค าขอใช้รถ เป็นต้น มีระบบควบคุมการเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง                     
ระบบควบคุม การบ ารุงรักษา ระบบควบคุมมิให้เจ้าหน้าที่น ารถราชการไปใช้ในการส่วนตัว เช่น การใช้                 
รถราชการไปและกลับระหว่างที่ท างานกับบ้านพัก การน ารถราชการไปจอดในที่ อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต               
หรือการใช้รถราชการไปในกิจการ หรือภารกิจที่มิใช่ราชการ เป็นต้น 
  ข้อ 2. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน ก าหนดให้การเบิกค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 
ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2544 เช่น หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548, หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ าย
ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552 หรือหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงิน ค่าตอบแทน
แนบท้ ายข้อบั งคับกระทรวงสาธารณ สุขว่าด้ วยการจ่ าย เงินค่ าตอบแทนเจ้ าหน้ าที่ ที่ ปฏิบั ติ งาน                          
ให้กับหน่วยบริการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2559 เป็นต้น หรือ                   
การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทั่วไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 โดยในการเบิกค่าตอบแทนไม่ว่าในกรณี ใดๆ                   
นอกจากจะต้องพิจารณาให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดแล้ว จะต้องมีการควบคุม                          
ให้มีการปฏิบัติงานจริง การควบคุมระยะเวลาเการปฏิบัติงานนอกเวลาที่เหมาะสมกับภาระงาน มีระบบควบคุม
การแลกเปลี่ยนเวร หรือการเรียกเวรเสริมให้ถูกต้อง เหมาะสม เพ่ือป้องกันมิให้มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทน              
อันเป็นเท็จหรือทุจริตในการเบิกค่าตอบแทนหรือไม่เหมาะสมกับประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ เป็นต้น 

 

วข้อ 3 มาตรการ... 
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  ข้อ 3. มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา รวมถึง                  
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ก าหนดให้การด าเนินการ  และการเบิกจ่ายเงินต้องถือปฏิบัติ              
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย                        
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แล้วแต่กรณี โดยในการควบคุมการเบิกจ่าย                 
ให้ค านึงถึงข้อเท็จจริงและความเหมาะสม เป็นไปด้วยความประหยัดและเป็นประโยชน์ต่อราชการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจะต้องมีการอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา และเดินทางไปราชการจริง ทั้งนี้  เพ่ือมิให้เกิด                       
การเบิกจ่ายเงินอันเป็นเท็จหรือทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน   
 ข้อ 4. มาตรการการจัดหาพัสดุ ก าหนดให้ในการจัดหาพัสดุต้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง มติ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด โดยค านึงถึง
ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ในการจัดหาพัสดุจะต้องมีระบบควบคุมป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
อาศัยโอกาสที่มีอ านาจหน้าที่ไปแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้ อ่ืนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม                
หรือระบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องเป็นจริง มีความโปร่งใส เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริต                 
ในกระบวนการจัดหาพัสดุและป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดหาพัสดุ  
 ทั้งนี้ ให้ก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุมิให้ เรียก รับ ยอมจะรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง คู่สัญญาของหน่วยงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือกระท าการหรือไม่กระท าการและไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบ        
ด้วยหน้าที่ก็ตาม  
 ข้อ 5. ในการด าเนินการตามมาตรการข้อ 1. ถึงข้อ 4. ให้หน่วยงานและหน่วยบริการ                
ในสังกัดทุกแห่งจัดให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่               
ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติอย่างทั่วถึง 
 ข้อ 6. หากพบว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการตามข้อ 1. ถึงข้อ 4. เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง             
ในการกระท าผิดจะต้องถูกด าเนินการทางวินั ย  อาญา และความรับผิดทางละเมิด แล้ วแต่กรณี                          
โดยให้ผู้บังคับบัญชารายงานตามล าดับชั้น หากผู้บังคับบัญชารายใดพบเห็นการกระท าของเจ้าหน้าที่ซึ่งฝ่าฝืน
มาตรการตามข้อ 1.  ถึงข้อ 4. แล้วละเลยไม่รายงาน จะถือว่าผู้บังคับบัญชานั้นกระท าผิดวินัยด้วย  
  ข้อ 7 ให้ทุกกลุ่มงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน และหน่วยงานในสังกัด                   
พัฒนาระบบการก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน รวมทั้ งสร้างการมีส่วนร่วม                      
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือประชาชน และช่องทางการสื่อสาร ร้องเรียน ปัญหา เพ่ือป้องกันการทุจริต                 
และกระท าผิดวินัย ตามมาตรการในประกาศนี้ พร้อมทั้งสรุปรายงานผลการด าเนินงานเสนอนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดล าพูน ทุกสิ้นไตรมาส 
  ประกาศ ณ วันที่       มกราคม  พ.ศ. 2564    
 
 
 
 
 
 


