
ประกาศสาํนักงานสาธารณสุขอําเภอแม่จรมิ
เรื่อง มาตรการป้ องกันการทุจริตและแก้ ไขการกระทาํผิดวินัยของข้ าราชการแ

ละบุคลากร ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม่จริม
................................................................... 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม่จรมิ ได้กําหนดนโยบายสําคัญหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายในก
ารป้องกันการ ทุจริต การบริหารโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการกระทําผดิวินัยของข้าราชการและบคุลากรที
่เป็ นปัญหาสําคญัและ พบบ่อย เพื่อเปนการเสริมสร้างให้ข้าราชการและบุคลากรมีพฤติกรรมซื่อสัตย์ สุจริตแ
ละ ป้องกันการเกิดปัญหาการทุจริตและการกระทําผิดวินัยของข้าราชการและบุคลากรในเชิงรุก โดยมีมาตรการ
ตามความเสี่ยงการทุจริตสําคัญที่พบบ่อยจากการวิเคราะห์ ความเสี่ยงการทุจริต ๔ มาตรการ ได้แก่  

(๑) มาตรการการจัดหาพัสดุ 
(๒) มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา 
(๓) มาตรการเบิกค่าตอบแทน 
(๔) มาตรการการใช้รถราชการ 

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเปา้หมายของการดําเนินการตามนโยบายสาํคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่
ได้รับ มอบหมายด้านการป้องกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาการกระทําผิดวินัยของข้าราชการและบุคลากร จ
ึงขอประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทําผิดวินัยซึ่งประกอบด้วย ๔ มาตรการดังกล่าวเพือให้
ข้าราชการและบุคลากรยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยมี องค์ประกอบดังนี้ 

นโยบายหลกั 
๑.ป้องกันไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วย

กฎหมาย 
๒.ส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรมในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
๓.มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอ่ืนใดให้สอดคล้องกับ

ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

แนวทางปฏบิตั ิ
๑.ข้าราชการและบุคลากรต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้ 
   ๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

/๑.๒ ระเบียบ... 



-๒- 

   ๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

   ๑.๓ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ 

   ๑.๔ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๑.๕ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

๒.หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
๓.หากพบว่ามีการกระทำผิด ต้องดำเนินการทางวินัย ทางละเมิด และทางอาญาอย่างเคร่งครัด 

จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

ประกาศ ณ วันที่    ๑๓   มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ 

(นายฉลองชัย  สิทธิวงั) 
สาธารณสุขอําเภอแม่จรมิ 



แนวทางและมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาการกระทําผิดวิน
ัย ของข้าราชการและบุคลากร

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม่จรมิ ได้กําหนดแนวทางและมาตรการในการป้องกันการทุ
จริตและแก้ไขปัญหาการ กระทําผิดวินัยของข้าราชการและบุคลากร ในปี 256๖ รายละเอียดดังนี้  

มาตรการที่ 1  มาตรการพัฒนาบุคลากรภายใต้แนวคิด จิตพอเพียงต้านทุจริต 
มีกิจกรรม วิธีการดําเนินการงาน และกําหนดตัวชี้วัด เพื่อให้บรรลุมาตรการที่ 1 

ดังนี้ 
1. โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง การเสริมสรา้งและพัฒนาทางดา้นจรยิธรรมและการมวีนิยั

รวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย การป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียง
ต้าน ทุจริต”สําหรับบุคลากร

วตัถปุระสงค์ 
๑.เพื่อให้บุคลากรทราบถึงปัญหาและสถานการณ์ ด้านการทุจริตที่ เกิดขึ้น รวมทั้งช่วยเสริ

มสร้างความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องการทุจริต เพื่อเป็นการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้เกิดการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ตามหลักธรรมาภิบาล 

๒. เพื่อใหบุ้คลากรของเข้าใจเรื่องผลประโยชนทับซ้อนและแนวทางการป้องกนัเพื่อสร้างจิตสํา
นกึ ปรับฐานความคิดในด้านคณุธรรมและความโปร่งใส สามารถแยกแยะระหว่าง ผลประโยชนส่วนตนกับผ
ลประโยชนส่วนรวม 

๓. เพื่อให้บุคลากร สามารถนํากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำ
ผิดวินัยแก่บุคลากร เพื่อให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ และนําไปปฏิบัติได้ 

วธิดีำเนินการ  จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ     เรื ่อง การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้าน 
จริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย การป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน ภายใต้แ
นวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”สาํหรับบุคลากร 

ตวัชีว้ดั ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ ๘๐ มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องท่ีจัดการอบรมและมีความพึงพอใจ 
มากกว่าร้อยละ ๘๕ 

ระยะเวลาด าเนินการ  วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
สถานที่   ห้องประชุม สสอ แม่จรมิ
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และ อสม จํานวน 13 คน
ผลการดำเนนิงาน 

1. บุคลากร ทราบถึงปัญหาและสถานการณ์ ด้านการทุจริตที่เกิดขึ้น
และมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการทุจริต 



๒. บุคลากรเข้าใจในเรื่องของผลประโยชนทับซ้อน และทราบถึง แนวทางการป้องกัน
 สามารถแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ ส่วนตัวออกจากส่วนรวมได้ 

๓. บุคลากร สามารถนํากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

๔. บุคลากรมีจิตสํานึกและค่านิยมทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิ
ให้กระทําผิดวินัย 

มาตรการที ่2  มาตรการการใชร้ถราชการ 
1. ประกาศนโยบายการขออนุมตัใิชร้ถสว่นกลางและรถสว่นตวัเพือ่ไปราชการ
วตัถปุระสงค์  
1. เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติมและระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้การเก็บรักษา การซ่อม
บำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2562 

2. เพื่อให้การใช้รถยนต์ราชการเป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้อง ป้องกันการกระทำผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

วธิดีำเนินการ 
1. ประกาศนโยบายการขออนุมัติใช้รถส่วนกลาง และรถส่วนตัวเพ่ือไปราชการ
2. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนภายใน เพื่อเผยแพร่แนวทางปฏิบัติให้ทุกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ

เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมและระเบียบสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง 
พ.ศ.2526 

3. กำหนดให้ผู้ไปราชการเสนอแบบฟอร์มการขออนุมัติไปราชการผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ (แบบ
ขออนุมัติการใช้รถ) 

4. การขอใช้รถราชการนั้น ผู้ขอจะต้องแสดงหลักฐานการไปราชการต่อผู้บังคับบัญชาเท่าที่จะ
สามารถแสดงได้ 

5. ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุง โดยมี
กระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด 

ตวัชีว้ดั 
1. เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานทุกระดับ รับทราบ และถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

รถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมและระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526 อย่างเคร่งครัด 

2. พนักงานขับรถถือปฏิบัติตามมาตรการการใช้รถราชการมากขึ้น



ระยะเวลาดำเนินการ   ดำเนนิการตั้งแต่เดือนตุลาคม 256๕ เป็นต้นไป 
ผลการด าเนินงาน 
กลุ่มงาน ดําเนินการประกาศนโยบายการขออนุมัติใช้รถ

ส่วนกลาง และแนวทางการขออนุญาตใช้รถยนต์ ราชการ ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติ 

2. จดัทำคู่มอืการใชร้ถยนตข์องทางราชการ กำหนดแผนงานและควบคมุการใชย้านพาหนะ
วตัถปุระสงค์  
1. เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การ
ซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526  

2. เพ่ือให้การใช้รถยนต์ราชการเป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้อง ป้องกันการกระทำผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

วธิดีำเนินการ 
1. จัดทำคู่มือการใช้รถยนต์ของทางราชการ ประชาสัมพันธ์ให้กับทุกหน่วยงาน และจัดทำบันทึกแจ้ง

ให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ 
2. ให้มีการจัดทำข้ันตอน (flow chart) การปฏิบัติงาน ตามแบบการควบคุมภายใน
3. ให้มีการรายงานในสมุดบันทึกการใช้รถยนต์ทุกครั้งที่มีการใช้รถยนต์ราชการ
4. มีสมุดประจำรถยนต์ส่วนกลาง บันทึกระยะทางไป-กลับ บันทึกเลขไมล์ทุกครั้งที่มีการเติมน้ำมัน

ควบคุมลงนามกำกับโดยผู้ไปราชการที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมรถ 
5. จัดทำทะเบียนคุมรถส่วนกลาง
6. จดบันทึกรายงานการใช้รถที่จัดทำทุกครั้ง 1 เล่มต่อคัน
ตวัชีว้ดั 
1. รถราชการทุกคันมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
2. ฝ่ายบริหารทั่วไปสามารถตรวจสอบการใช้รถ และควบคุมการใช้น้ำมันได้
ระยะเวลาดำเนินการ   ดำเนนิการตั้งแต่เดือนตุลาคม 256๕ เป็นต้นไป  
ผลการด าเนินงาน 
ดําเนินการจัดทําคู่มือการใช้รถยนต์ ของทางราชการ 

ประชาสัมพันธ์ให้กับทุกหน่วยงาน และจัดทำบันทึกแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ 

มาตรการที ่3  มาตรการการเบกิค่าตอบแทน 
1. ดำเนนิการตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ตอบแทน การปฏบิตังิานนอกเวลา

ราชการ พ.ศ.2550 ขอ้บังคบักระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที ่5 พ.ศ.2552 และฉบบัอืน่ๆ 
วตัถปุระสงค์  
เพ่ือให้การเบิกค่าตอบแทนถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบกฎหมายและควบคุมมิให้เกิดความ

เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริต 



วธิดีำเนินการ 
กำหนดนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน และแจ้งเวียนประกาศมาตรการ

ป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐเพ่ือถือปฏิบัติ 
ตวัชีว้ดั 
1. การเบิกเงินค่าตอบแทนถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้อง
ระยะเวลาดําเนินการ   ดําเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 256๕ เป็นต้นไป  
ผลการดําเนินงาน 
ดําเนินการแจ้งเวียนประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทําผิด

วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ  
จัดทำแนวทางขั้นตอนการเบิกค่าตอบแทนต่างๆ เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

มาตรการที ่4 มาตรการการจดัหาพสัดตุามทีก่ฎหมายกำหนด 
1. จดัหาพสัดุใชใ้นงานราชการเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและถกูตอ้งตามระเบยีบขอ้บงัคบั
วตัถปุระสงค์  
1. เพ่ือให้การจัดหาพัสดุใช้ในงานราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ

ข้อบังคับ 
2. พัฒนาองค์ความรู้ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
วธิดีำเนินการ 
1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุควรได้รับการพัฒนา และศึกษาหาความรู้ใหม่เก่ียวกับระเบียบข้อบังคับ

ในการปฏิบัติงาน 
2. แจ้งเวียนประกาศมาตรการเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับให้กับเจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติอย่าง

เคร่งครัด 
3. เน้นย้ำให้ดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
4. เจ้าหน้าที่พัสดุไมจ่ัดหาพัสดุก่อนได้รับการอนุมัติหรือยังไม่ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตวัชีว้ดั 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ

ข้อบังคับต่างๆ  
ระยะเวลาดำเนนิการ   ดำเนนิการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 
ผลการดำเนนิงาน 
พัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ จัดทำประกาศมาตรการเก่ียวกับระเบียบข้อบังคับในงานพัสดุ

แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัต ิ  

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม่จรมิ 
ผู้จัดทํา

กุมภาพันธ์  2566 




