
 
 

 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
เร่ือง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ----------------------  
 ตามท่ี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้ด าเนนินการ คครงการ
ประเนมินคุณธรรมและความคปร่งใสในการด าเนนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)  ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ด้านการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล
และคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ คครงการประเนมินคุณธรรมและความคปร่งใส ก าหนดเนป็นตัวช้ีวัดท่ี ๔๔ 
ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเนกณฑ์การประเนมิน ITA (ร้อยละ ๙๐) นั้น 
 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิด
วินัยของเนจ้าหน้าท่ีรัฐ ฉบับลงวันท่ี ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดนคยบายส าคัญเนร่งด่วนหรือภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมายเนป็นพิเนศษในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานท่ีคปร่งใสส่งเนสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมี
ธรรมาภิบาล ตรวจสอบได้ จ านวน ๔ ด้าน เนพื่อเนป็นการเนสริมสร้างให้เนจ้าหน้าท่ีรัฐในสังกัดมีพฤติกรรมซื่อสัตย์
สุจริตและป้องกันการเนกิดปัญหาทุจริตและการกระท าผิดวินัยของเนจ้าหน้าท่ีรัฐในเนชิงรุกตามหนังสือส านักงาน
ปลัดกระทรวง ท่ี สธ ๐๒๑๘.๐๓.๑/ว ๒๕๑ ลงวันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดังนี้ 

๑. มาตรการการใช้รถราชการ 
๒. มาตรการการเนบิกจ่ายค่าตอบแทน 
๓. มาตรการการจัดท าคครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม และสัมมนา 
๔. มาตรการการจัดหาพัสดุ 

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเนภอแก่งกระจาน จังหวัดเนพชรบุรี จึงประกาศมาตรการการป้องกันการทุจริตและ
แก้ไขการกระท าผิดวินัยของเนจ้าหน้าท่ีรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓ เนพื่อให้เนจ้าหน้าท่ีรัฐในสังกัดยึดถือเนป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. มาตรการการใช้รถราชการ 
 ๑.๑ กรณีใช้รถส่วนกลางเนพื่อกิจการอันเนป็นส่วนรวมของส่วนราชการหรือเนพื่อประคยชน์ของทาง
ราชการ ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามหลักเนกณฑ์ เนงื่อนไข วิธีการในทางปฏิบัติงาน เนรื่อง การควบคุมการใช้
ยานพาหนะ การเนก็บรักษาและซ่อมบ ารุง ตามระเนบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
ฉบับแก้ไขเนพิ่มเนติม ระเนบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเนกณฑ์การใช้รถ การเนก็บรักษา การ
ซ่อมบ ารุงรถราชการส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ คดยเนคร่งครัด 
 ๑.๒ กรณีใช้รถส่วนกลางเนพื่อสวัสดิการของเนจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานตามขนบธรรมเนนียมประเนพณี
อันดีงาม พิธีกรรมทางศาสนา อาทิเนช่น งานอุปสมบท งานมงคลสมรส และงานศพของบุคคลในครอบครัว
เนจ้าหน้าท่ี (ได้แก่ บิดา มารดา สามี ภริยา บุตร) หรือเนพื่อกิจกรรมส่วนรวมอื่นๆ ให้ผู้ร้องขอยืมรถส่วนกลางถือ
ปฏิบัติตามระเนบียบว่าด้วยการใช้รถส่วนกลางเนพื่อสวัสดิการของหน่วยงานยื่นหนังสือถึงผู้มีอ านาจอนุมัติ 
 ๑.๓ ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดมีการจัดท าผัง Flow Chart การใช้รถราชการและถือปฏิบัติตาม 
พร้อมท้ังให้ขออนุมัติใช้รถราชการผ่านผู้บังคับบัญชาและมีการบันทึกขออนุญาตใช้รถราชการทุกครั้ง 
 ๑.๔ แต่งต้ังคณะกรรมการ ก ากับดูแล ตรวจสอบการใช้รถ การเนบิกจ่ายน้ ามันเนช้ือเนพลิง การซ่อมบ ารุง 
ให้เนป็นไปตามระเนบียบฯ พร้อมรายงานผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป 

๒. มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 ๒.๑ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเนงินค่าตอบแทนเนจ้าหน้าท่ี
ท่ีปฏิบัติงานให้หน่วยงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ และหลักเนกณฑ์แนบ
ท้ายข้อบังคับ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ ระเนบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเนบิกจ่ายเนงินค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเนวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และระเนบียบของทางราชการท่ีเนกี่ยวข้องคดยเนคร่งครัด ดังนี้ 



- ๒ - 
 
 ๒.๒ ให้ผู้รับผิดชอบงาน ระดับ รพ.สต. จัดท าค าส่ังขออนุญาตปฏิบัติงานนอกเนวลาราชการเนสนอ
ให้ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติค าส่ังให้ปฏิบัติงานนอกเนวลาราชการ 
 ๒.๓ ให้ผู้รับผิดชอบงานระดับ รพ.สต. สรุปวิเนคราะห์ปริมาณงานและชุดขออนุมัติปฏิบัติงานนอก
เนวลาราชการ เนสนอให้ผู้รับผิดชอบงานการเนงินระดับ สสอ.ตรวจสอบ พร้อมรายงานให้ ผู้ช่วย สสอ.ตรวจสอบ
พร้อมเนสนอให้ สสอ.ลงนามอนุมัติให้เนบิก-จ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเนวลาราชการ 
 ๒.๔ ให้ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเนภอ ท าหน้าท่ีก ากับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกเนวลาราชการ
ในระดับรพ.สต. ให้เนป็นไปตามระเนบียบฯ 
 ๒.๕ ให้ ผอ.รพ.สต. ตรวจสอบเนอกสารการเนบิก -จ่าย และการลงนามในชุดอนุมัติให้ครบถ้วน 
ถูกต้อง ก่อนลงนามการจ่ายเนช็ค ทุกครั้ง 
 ๒.๖ แต่งต้ังคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบการเนบิกค่าตอบแทนฯ อย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง 
พร้อมรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
 ๓. มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม และสัมมนา 
 ๓.๑ การจัดท าคครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม และสัมมนา ให้ผู้ท่ีเนกี่ยวข้องด าเนนิน
คครงการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามความเนป็นจริง ไม่จัดท าเนอกสารอันเนป็นเนท็จ หรือปลอมเนอกสาร ลายมือช่ือ 
จ านวน เนพื่อขออนุมัติเนบิกจ่ายเนงินของทางราชการ ซึ่งอาจมีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ท้ังทางเนพ่งและทาง
อาญา ให้เนจ้าหน้าท่ีผู้ด าเนนินงานถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเนบียบทางราชการคดยเนคร่งครัด ดังนี้ 
  ๓.๑.๑ การเนบิกเนงินค่าใช้จ่ายในการเนดินทางไปราชการ ให้ถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายเนดินทางในการไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับท่ีแก้ไขเนพิ่มเนติม และระเนบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเนทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และฉบับแก้ไข
เนพิ่มเนติม ส าหรับกรณีเนจ้าหน้าท่ีผู้ไปเนข้ารับการอบรมท่ีส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานอื่นจัดฝึกอบรม ให้ผู้เนข้ารับ
การฝึกอบรมรายงานผลการฝึกอบรม เนสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานภายใน ๖๐ วัน นับต้ังแต่ส้ินการฝึกอบรมตามข้อ ๒๘ 
  ๓.๑.๒ การเนบิกจ่ายเนงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเนทศ 
ให้ถือปฏิบัติตามระเนบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเนทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และฉบับท่ีแก้ไขเนพิ่มเนติม คดยให้มีการประเนมินผลการฝึกอบรมตามข้อ ๒๓ และรายงาน
ผลให้หัวหน้าหน่วยงานทราบภายใน ๖๐ วัน นับแต่เนสร็จส้ินการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม 
  ๓.๑.๓ แต่งต้ังคณะกรรมการ  ติดตาม ตรวจสอบ การเนบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามคครงการการ
ฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา พร้อมรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
 ๔. มาตรการการจัดหาพัสดุ 
 ๔.๑ ให้ผู้มีอ านาจและหน้าท่ีด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ยึดถือแนวทางปฏิบัติตนตาม
กรอบจรรยาบรรณ แสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี หลีกเนล่ียงการปฏิบัติงานแล้วเนกิดผล
ประคยชน์ทับซ้อน ยึดหลักธรรมาภิบาล คปร่งใส ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและหาการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเนบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเนบียบข้อบังคับของราชการท่ีเนกี่ยวข้อง 

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๔ เนดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

(นายสุขประเนสริฐ  ทับสี) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาราชการแทน 

สาธารณสุขอ าเนภอแก่งกระจาน 
 



 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ช่ือหน่วยงาน : …ส านักงานสาธารณสุขอ าเนภอแก่งกระจาน จังหวัดเนพชรบุรี…………………………..………………… 

วัน/เนดือน/ปี : ๒๐ ตุลาคม  ๒๕๖๒…………………………………………………………….. 

หัวข้อ : ๑. ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเนภอแก่งกระจาน จังหวัดเนพชรบุรี 
เนรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเนจ้าหน้าท่ีรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รายละเนอียดข้อมูล (คดยสรุปหรือเนอกสารแนบ) : ส านักงานสาธารณสุขอ าเนภอแก่งกระจาน จังหวัดเนพชรบุรี ได้จัดท า
ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเนภอแก่งกระจาน จังหวัดเนพชรบุรี 
เนรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเนจ้าหน้าท่ีรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ตามเนอกสารท่ีแนบมา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com……………………………………………………. 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 

(นายไพทูร    ศิลปศร) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

          วันท่ี..๒๐......เดือน ตุลาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........ 

ผู้อนุมัติรับรอง 

 

                  (นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
          ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

วันท่ี..๒๐......เดือน ตุลาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........ 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

(นางสาวศุภณัฏฐ์   โสภณจิรโรจน์ ) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

วันท่ี..๒๐......เดือน ตุลาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........ 

 

 

 

 

 



 

ค ำอธิบำยแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์โรงพยำบำลแก่งกระจำนจังหวัดเพชรบุรี 

หัวข้อ ค ำอธิบำย 

หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้จัดท าและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

วัน/เดือน/ป ี วันเดือนปีท่ีขอน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

หัวข้อ ก าหนดหัวข้อท่ีจะน าขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความส าคัญ 

ท่ีมาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน ๒ บรรทัด 

รายละเอียดข้อมูล เลือกใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายท่ีมีความกระชับ 
ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายและสะกดค าให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม 

กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด 

Link ภายนอก ให้ระบุ Link ท่ีอ้างอิงหรือน ามาใช้ในการเผยแพร่ ในเว็ปไซด์โรงพยาบาล 

แก่งกระจาน www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของหน่วยงาน  

สสอ.แก่งกระจาน 

หมายเหตุ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
(ผู้รายงาน) 

ระบุลงลายมือช่ือผู้ได้รับมอบหมาย 
(เจ้าของข้อมูล) 

ผู้อนุมัติรับรอง ระบุลงลายมือช่ือของหัวหน้าหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

แก่งกระจาน 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูล 
ขึ้นเผยแพร่ (Web Editor) 

ระบุลงลายมือช่ือผู้ท าการ Upload ข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ โรงพยาบาล
แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเนภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเนพชรบุรี  งานบริหารท่ัวไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ท่ี  พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/ว ๖๘๖  วันท่ี   ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๒ 
เร่ือง    ส่งประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเนภอแก่งกระจาน จังหวัดเนพชรบุรี เนรื่อง มาตรการป้องกนัการทุจริต 

และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเนจ้าหน้าท่ีรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เนรียน  ผู้อ านวยการครงพยาบาลส่งเนสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 

 ตาม  แนวทางการด าเนนินงานตามคครงการประเนมินคุณธรรมและความคปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ก าหนดให้หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของเนจ้าหน้าท่ีเนพื่อการบริหารงานท่ีคปร่งใส และกลุ่มมีกิจกรร
ท่ีแสดงถึงความพยายามท่ีจะปรับปรุงการบริหารของหน่วยงานให้มีความคปร่งใสยิ่งขึ้น (EB ๑๙)  นั้น 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเนภอแก่งกระจาน ได้มีการจัดท าประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเนภอแก่งกระจาน 
จังหวัดเนพชรบุรี เนรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเนจ้าหน้าท่ีรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ชองส านักงานสาธารณสุขอ าเนภอแก่งกระจาน ขึ้น ถือเนป็นแนวทางปฏิบัติ 

 ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเนภอแก่งกระจาน  ขอส่งประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเนภอ
แก่งกระจาน จังหวัดเนพชรบุรี เนรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเนจ้าหน้าท่ีรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติ และครงพยาบาลส่งเนสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งทราบและเนผยแพร่
ในเนว็ปไซด์ครงพยาบาลแก่งกระจาน ให้ค้นหาและศึกษาต่อไป รายละเนอียดตามเนอกสารท่ีแนบมา 

 จึงเนรียนมาเนพื่อทราบและด าเนนินการต่อไป 
 
 
 

(นายสุขประเนสริฐ   ทับสี) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รักษาราชการแทน 

สาธารณสุขอ าเนภอแก่งกระจาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


