
 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสขุอ าเภอภักดีชุมพล 
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน 6๕๖2 รับทราบมาตรการป้องกันการทุจริตใน
กระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอให้
กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผู้ใช้สิทธิ
ข้าราชการ นอกจากนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขยังได้ก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการ
ป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น
ปัญหาส าคัญและพบบ่อย ซึ่งประกอบด้วย มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทนมาตรการ
การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา และมาตรการการจัดหาพัสดุ นั้นเพื่อให้บุคลากร
ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภักดีชุมพล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลถือปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันทุจริตข้างต้นโดยเคร่งครัดและเพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและป้องกันการกระท าผิด
วินัย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภักดีชุมพล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจึงก าหนดแนวทางปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของบุคลากรในสังกัด ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการการักษาพยาบาล
ข้าราชการ ก าหนดให้หน่วยงาน ต้องส่งเสริมและควบคุมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล จัดให้มีระบบควบคุม
ภายในและระบบตรวจสอบภายในในระดับหน่วยบริการ เช่น ระบบตรวจสอบสิทธิบุคคล ระบบตรวจสอบการ
ใช้สิทธิ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการสวมสิทธิการช็อบปิ้งยา การเวียนใช้สิทธิ หรือการจ่ายยาโดย
มิได้มีอาการเจ็บป่วยจริง เป็นต้น 

ข้อ ๒ มาตรการการใช้รถราชการ ก าหนดให้การใช้รถยนต์ราชการของหน่วยงาน ในสังกัดจะต้องถือ
ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถยนต์ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษาการซ่อมบ ารุงรถส่วนกลางและรถ
รับรอง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยต้องมีการจัดท าเอกสารครบถ้วนตามท่ีระเบียบก าหนด เช่น บันทึกการใช้รถ แบบค า
ขอใช้รถ เป็นต้น มีระบบควบคุมการเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง ระบบควบคุมการบ ารุงรักษา ระบบควบคุมมิให้
เจ้าหน้าที่น ารถราชการไปใช้ในการส่วนตัว เช่น การใช้รถราชการไปและกลับระหว่างที่ท างานกับบ้านพักการ
น ารถราชการไปจอดในที่อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้รถราชการไปในกิจการหรือภารกิจที่มิใช่ราชการ 
เป็นต้น 

ข้อ ๓ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน ก าหนดให้การเบิกค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานให้
หน่วยงานหรือหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ เช่น หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข
การจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ หลักเกณฑ์วิธีการ และ
เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘หรือหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔(ฉบับที่ ๑๑) 



พ.ศ. ๒๕๕๔๙ เป็นต้น หรือการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทั่วไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕0 โดยในการ
เบิกค่าตอบแทนไม่ว่าในกรณี ใดๆ นอกจากจะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด
แล้ว จะต้องมีการควบคุมให้มีการปฏิบัติงานจริง การควบคุมระยะเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาที่เหมาะสมกับ
ภาระงาน มีระบบควบคุมการแลกเปลี่ยนเวรหรือการเรียกเวรเสริมให้ถูกต้อง เหมาะสม เพ่ือป้องกันมิให้มีการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนอันเป็นเท็จหรือทุจริตมนการเบิกค่าตอบแทนหรือไม่เหมาะสมกับประโยชน์ที่ทางราชการ
จะได้รับ เป็นต้น 

ข้อ 4 มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา รวมถึงการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ก าหนดให้การด าเนินการและการเบิกจ่ายเงินต้องถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.
๒๕๔๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม แล้วแต่กรณี โดยในการควบคุมการเบิกจ่ายให้ค านึงถึงข้อเท็จจริงและความ
เหมาะสม เป็นไปด้วยความประหยัดและเป็นประโยชน์ต่อราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องมีการอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา และเดินทางไปราชการจริง ทั้งนี้ เพื่อมีให้เกิดการเบิกจ่ายเงินอันเป็นเท็จหรือ
ทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน 

ข้อ ๕ มาตรการการจัดหาพัสดุ ก าหนดให้ในการจัดหาพัสดุต้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง มติ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด โดยค านึงถึงความ
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ในการจัดหาพัสดุจะต้องมีระบบควบคุมป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องอาศัย
โอกาสที่มีอ านาจหน้าที่ไปแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อ่ืนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือระบบ
ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องเป็นจริง มีความโปร่งใส เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดหา
พัสดุและป้องกันมีให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดหาพัสดุทั้งนี้ ให้ก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุมิให้เรียก รับ ยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน จาก
ผู้ขาย ผู้รับจ้าง คู่สัญญาของหน่วยงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อกระท าการ
หรือไม่กระท าการและไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ก็ตาม 

ข้อ ๖ ในการด าเนินการตามมาตรการข้อ ๑ ถึงข้อ ๕ ให้หน่วยงาน จัดให้มีระบบควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติอย่างทั่วถึง 

ข้อ ๗ หากพบว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท าผิด
จะต้องถูกด าเนินการทางวินัย อาญา และความรับผิดทางละเมิด แล้วแต่กรณี โดยให้ผู้บังคับบัญชารายงาน
ตามล าดับชั้น หากผู้บังคับบัญชารายใดพบเห็นการกระท าของเจ้าหน้าที่ซึ่งฝ่าฝืนมาตรการตามข้อ ๑ ถึงข้อ 
แล้วละเลยไม่รายงาน จะถือว่าผู้บังคับบัญชานั้นกระท าผิดวินัยด้วย 

ข้อ 8 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภักดีชุมพล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานบริการในสังกัดต้องไม่รับ หรือถามน าถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์
อ่ืนใดนอกเหนือจากทรัพย์สินอันควรได้ตามกฎหมาย เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยา ดังต่อไปนี้ 

8.๑ การรับของขวัญหรือประโยชน์ จากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมฐานะแห่งตน 
8.๒ การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืน ซึ่งมิใช่ญาติที่มีมูลค่าในการรับ จากแต่ละ

บุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 



ข้อ 9. หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามข้อ 1 ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพันจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภักดีชุมพล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานบริการในสังกัดมาแล้วไม่ถึง ๒ ปี ด้วย 

ข้อ 10. ห้ามข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภักดีชุมพล/โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานบริการในสังกัดให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลใน
ครอบครัวของผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน โดยการให้ของขวัญ
ตามปกติประเพณีนิยมนั้น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภักดีชุมพล ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่สถานบริการในสังกัด ให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได้ 

ข้อ 11. ห้ามข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภักดีชุมพล/โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานบริการในสังกัด ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของ
ตนรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและของขวัญชิ้นนั้นมี
ราคาหรือมูลค่าไม่กิน ๓,๐๐๐ บาท 

ข้อ 12 มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใด 
เพ่ิมเติมจากที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  
ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ข้อ 13 มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภักดีชุมพล/โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖4 

       
ลงชื่อ........................................................................... 

                                           (นายพุทธชัย  มาลัย) 
                                          สาธารณสุขอ าเภอภักดีชุมพล 

 


