
                                       
 

ประกาศส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบา้นธิ 
เร่ือง  มาตรการป้องกนัการรับสินบนการใหแ้ละรับของขวญัแก่ผูบ้งัคบับญัชาในเทศกาลปีใหม่ 

 
...................................................................................................................................................... 

 
ดว้ยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ เป็น

รูปแบบหน่ึงของการขดักนัระหวา่งประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเร่ืองท่ีเช่ือมโยงเก่ียวเน่ือง
กบัจริยธรรมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ อนัเป็นสาเหตุส าคญัท าใหเ้กิดความเสียหายต่อการบริหารงานและภาพลกัษณ์ของ
องคก์ร 

การใหแ้ละรับของขวญัแก่ผูบ้งัคบับญัชาในเทศกาลปีใหม่ของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา ๑๐๓ เจา้หนา้ท่ีของรัฐ
จะรับทรัพยสิ์นไดเ้ม่ือการรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นได ้มีกฎหมายหรือกฎ ขอ้บงัคบัท่ีออกโดยอาศยั
อ านาจตามบทบญัญติั      แห่งกฎหมายอนุญาตใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐรับได ้และการรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด
โดยธรรมจรรยา     ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด ซ่ึงการรับทรัพยสิ์นในกรณีน้ีอาจจะเรียกวา่ “สินน ้าใจ” ดงันั้น การรับ
สินน ้าใจ เจา้หนา้ท่ีของรัฐจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  หากเจา้หนา้ท่ีของรัฐละเลย 
หรือไม่สามารถแยกแยะไดว้า่การรับทรัพยสิ์นนั้น เป็นเร่ืองสินน ้าใจหรือสินบนแลว้ จะท าใหเ้จา้หนา้ท่ีผูน้ั้นปฏิบติั
ผดิกฎหมายและมีโทษต่อเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูรั้บทรัพยสิ์นนั้นดว้ย  

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบา้นธิ ตระหนกัและมีความมุ่งมัน่     ท่ีจะปฏิบติังานให้โปร่งใส ยดึมัน่
ในคุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงไดจ้ดัท ามาตรการป้องกนัการรับสินบน เพื่อเป็นแนวปฏิบติัใน
การป้องกนัการรับการใหแ้ละรับของขวญัแก่ผูบ้งัคบับญัชาในเทศกาลปีใหม่ดงัต่อไปน้ี 

๑. หา้มเจา้หนา้ท่ีของรัฐใหข้องขวญัแก่ผูบ้งัคบับญัชาหรือบุคคลในครอบครัวของผูบ้งัคบับญัชา
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการใหข้องขวญัแก่กนั โดยการใหข้องขวญัตามปกติประเพณีนิยม
นั้น เจา้หนา้ท่ีของรัฐจะใหข้องขวญัหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได ้

๒. หา้มเจา้หนา้ท่ีของรัฐยนิยอมหรือรู้เห็นเป็นใจใหบุ้คคลในครอบครัวของตนรับของขวญั 
หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ เวน้แต่เป็นการรับของขวญัหรือ 



ประโยชน์อ่ืนใดท่ีให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวญันั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 
๓. ควรใชบ้ตัรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใชบ้ตัรแสดงความยนิดีแทนการให้ 

ของขวญัเพื่อเป็นการป้องกนัการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทศันคติในการประหยดัให้แก่
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

๔. ในกรณีท่ีเป็นการรับทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีของรัฐมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง
ท่ีตอ้งรับไวเ้พื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล ซ่ึงในการรับน้ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูรั้บฯ 
จะตอ้งแจง้รายละเอียดขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์นั้นต่อผูบ้งัคบับญัชา  ซ่ึงเป็นหวัหนา้ส่วน
ราชการ ผูบ้ริหารสูงสุดของรัฐวสิาหกิจ หรือผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานสถาบนั หรือองคก์รท่ีเจา้หน้าท่ีของรัฐผู ้
นั้นสังกดัในทนัทีท่ีสามารถกระท าได ้เพื่อให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูบ้ริหารสูงสุด วินิจฉัย วา่มีเหตุผลความจ าเป็น 
ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะให้เจา้หนา้ท่ีของรัฐผูน้ั้นรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์นั้นไว ้ก็ใหคื้นทรัพยสิ์นหรือ
ประโยชน์นั้นแก่ผูใ้หใ้นทนัที หากเป็นกรณี ท่ีไม่สามารถคืนไดก้็ใหส่้งมอบทรัพยสิ์นหรือประโยชน์ฯ ใหก้บั
หน่วยงานท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูน้ั้นสังกดัโดยเร็ว  

๕. การฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการใหห้รือรับของขวญั       ของ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ เจา้หนา้ท่ีของรัฐผูน้ั้น เป็นผูก้ระท าความผดิทางวินยั ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งด าเนินการ
ทางวนิยัเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูน้ั้น 

๖. เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีไดมี้การรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีเป็นการฝ่าฝืนการรับทรัพยสิ์นฯ ตาม
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๓ จะตอ้งรับโทษตาม
มาตรา ๑๒๒ มีโทษจ าคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

 
 

                 ประกาศ  ณ  วนัท่ี           ๑       ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑           
   

    
      (นายสังวรณ์  ศรีวชิยั) 
                                                                                สาธารณสุขอ าเภอบา้นธิ 
 
 
 
 



 

 
 

ประกาศส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบา้นธิ 
เร่ือง  มาตรการป้องกนัการรับสินบนในกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง 

……………………………………….. 
                      เพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานดา้นการพสัดุและเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานสังกดัส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบา้นธิ   
ปฏิบติัตนตามกรอบจรรยาบรรณของผูป้ฏิบติังานใหมี้ความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได ้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
เป็นไปดว้ยความชอบธรรมตามหลกัระบบคุณธรรม ( Merit System) จึงก าหนดมาตรการป้องกนัการรับสินบนใน
กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งไว ้ ดงัน้ี 
                   ๑.บุคลากรในหน่วยงานตอ้งวางตวัเป็นกลางกบัผูข้าย  ผูรั้บจา้ง  ผูเ้สนองาน  หรือผูช้นะการประมูล  
หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีเขา้มามีนิติสัมพนัธ์ 
                   ๒. บุคลากรในหน่วยงานสนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูด้  าเนินงานจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยความคุม้ค่า  
โปร่งใส  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และตรวจสอบไดทุ้กเวลา 
                   ๓. บุคลากรในหน่วยงานตอ้งไม่เรียก  รับ  หรือยอมรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม  จากผูข้าย  ผูรั้บจา้ง  ผูเ้สนองาน  หรือผูช้นะการประมูล  หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีเขา้มามีนิติสัมพนัธ์และ
ตอ้งไม่เขา้ไปมีส่วนไดเ้สียทั้งทางตรงหรือทางออ้ม  เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูอ่ื้น  ซ่ืงเป็นการขดักนัระหวา่ง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกบัประโยชน์ส่วนรวม  ทั้งน้ีไม่วา่การกระท านั้นจะเกิดข้ึนก่อน  ขณะ  หรือหลงัการปฏิบติั
หนา้ท่ี 
                  ๔. บุคลากรในหน่วยงานปฏิบติัต่อผูข้าย  ผูรั้บจา้ง  หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  ท่ีเขา้มามีนิติสัมพนัธ์กบัทาง
ราชการเก่ียวกบัการพสัดุ  รวมถึงการรับฟังผูม้าร้องเรียน  ร้องทุกข ์ ดว้ยความเป็นธรรม  เอ้ือเฟ้ือมีน ้าใจ  แต่ทั้งน้ีการ
ปฏิบติัดงักล่าวตอ้งไม่เป็นปฏิปักษต่์อการแข่งขนัอยา่งเสรีและเป็นธรรม 
                  ๕. บุคลากรในหน่วยงานใหค้วามร่วมมือกบัทุกฝ่ายในการเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งกบังานดา้นพสัดุใหเ้ป็นท่ียอมรับ 
                  ๖. บุคลากรในหน่วยงานตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีโดยยดึถือกฎหมาย  กฎ  ระเบียบปฏิบติัของทางราชการอยา่ง
เคร่งครัด 



                 ๗. บุคลากรในหน่วยงานด าเนินการใชจ่้ายเงิน  ทรัพยสิ์นของหน่วยงานส่วนรวมของราชการเป็นหลกั
โดยค านึงถึงความถูกตอ้ง  ยุติธรรม  และความสมเหตุผลประกอบดว้ย 
                  ๘. ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งใชดุ้ลพินิจโดยชอบดว้ยกฎหมายในการปฏิบติังาน  และส่งเสริมสนบัสนุนให้
ค  าปรึกษา  แนะน า  รับฟังความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังานอยา่งมีเหตุผล 
                 ๙. ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งควบคุม  ก ากบัดูแล  ตรวจสอบใหผู้ป้ฏิบติังานประพฤติปฏิบติัตามแนวทางในการ
ปฏิบติัเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานดา้นการจดัซ้ือจดัจา้งอยา่งเคร่งครัด 

 
ประกาศ  ณ  วนัท่ี      ๑         ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

      
 
                                                                                (นายสังวรณ์  ศรีวชิยั) 
                                                                                สาธารณสุขอ าเภอบา้นธิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ประกาศส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบา้นธิ 

เร่ือง  มาตรการป้องกนัการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพยสิ์นบริจาค 
.......................................... 

  ดว้ยส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบา้นธิ  จงัหวดัล าพนู  ให้ความส าคญักบัการด าเนินงานเป็นองคก์ร
คุณธรรมบริหารงาน  ดว้ยความซ่ือสัตย ์ สุจริต  ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  ตามนโยบายรัฐบาลและ
ยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  รวมทั้งนโยบายและมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุขท่ีมุ่งเนน้การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตผา่นกระบวนการประเมินตุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) อยา่งมีประสิทธิภาพ  ใน
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  โดยมุ่งเนน้ใหมี้การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล  โปร่งใส  ตรวจสอบได ้ เกิดความเป็น
ธรรมแก่ประชาชนผูม้ารับบริการ  ดงันั้น  ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบา้นธิ  จึงขอประกาศเจตนารมณ์สุจริตและ
ป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้นในการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองคก์รคุณภาพคู่คุณธรรม  บริหารงาน
ดว้ยความซ่ือสัตย ์ สุจริต  ป้องกนัการทุจริต  และประพฤติมิชอบ  ขจดัซ่ืงผลประโยชน์ทบัซอ้น  จึงใหผู้บ้ริหารและ
บุคลากรทุกระดบัในสังกดัปฏิบติั  ดงัน้ี 
  การแสดงเจตนารมณ์สุจริต 
  ๑.ส่งเสริมและสนบัสนุนการปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตย ์ สุจริต  มีคุณธรรมและความโปร่งใส  
เสมอภาค  เป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบติั  และสร้างวฒันธรรมดา้นทุจริต  โดยนอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นหลกัยดึในการบริหารงานและการด าเนินชีวติ 
  ๒.ปฏิบติัตามนโยบายการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  โดยปลูกฝังทศันคติ  ค่านิยม  ไม่
ยอมรับและต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ 
  ๓.ส่งเสริมและสนบัสนุน  ใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกหน่วยงานยดึแนวทางปฏิบติัตามจรรยาบรรณกระทรวง
สาธารณสุข (MOPH Code of  Conduct)  และขอ้บงัคบัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ยจรรยาบรรณ
ขา้ราชการ  ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐   
  ๔.ยดึมัน่ในความถูกตอ้ง  ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย  เม่ือพบเห็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยถือ
เป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งแจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชาหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง  และใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 



  ๕.ใหย้ดึมัน่และปฏิบติัตามประกาศส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  มาตรการป้องกนั
การทุจริตและแกไ้ข  การกระท าผดิวนิยัของเจา้หนา้ท่ีของรัฐในสังกดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๖.ส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินการจดัซ้ือ  จดัจา้ง  ให้เกิดความโปร่งใสทุกขั้นตอนและให้
บุคลากร  ผูมี้ส่วนไดเ้สีย  เขา้มามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวงั  ป้องกนั  และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในทุกรูปแบบและทุกช่องทาง 
  ๗.ใหค้วามเป็นธรรมต่อบุคลากรหรือบุคคลอ่ืนใด  ท่ีร้องเรียน  แจง้เบาะแสหรือหลกัฐานเร่ืองการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน  หรือผูใ้หค้วามร่วมมือในการเป็นพยาน  หรือให้
ขอ้มูล  พยานหลกัฐานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
  ๘.เปิดเผยและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารสู่สาธารณชนและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  ๙.สร้างวฒันธรรมองคก์รตามท่ีก าหนดในอตัลกัษณ์ใหเ้ป็นองคก์รท่ีปราศจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  ขจดัซ่ืงผลประโยชน์ทบัซอ้น  ยดึมัน่ในประโยชน์ส่วนรวมขององคก์รเป็นท่ีหน่ึง 
  ๑๐.กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการและลงโทษตามกฎหมายกบัผูทุ้จริตอยา่งจริงจงั 
  การป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น 
  ๑.ไม่หาประโยชน์ให้ตนเอง  หรือ  การใชอ้  านาจหนา้ท่ีเพื่อตนเอง  เช่น  ขา้ราชการใชอ้  านาจหนา้ท่ี
ท าใหบ้ริษทัตวัเองไดง้านรับเหมาจากรัฐ  เป็นคู่คา้ท าธุรกิจกบัรัฐ  หรือฝากลูกหลานเขา้ท างาน 
  ๒.ไม่รับผลประโยชน์  คือ  การรับสินบน  รับของขวญั  หรือของก านลัท่ีมีค่าอ่ืนๆ ซ่ึงส่งผลต่อการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี 
  ๓.ไม่รับของแถมหรือผลประโยชน์ในการปฏิบติังานท่ีเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง 
  ๔.ไม่ใชท้รัพยสิ์นของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน  เช่น  การน ารถยนตข์องทางราชการไป
ใชส่้วนตวั  การใชโ้ทรศพัทข์องทางราชการติดต่อเร่ืองส่วนตวั ฯลฯ 
  ๕.ไม่กระท าการใดๆ อนัจะน ามาซ่ึงผลประโยชน์ทบัซอ้น  หรือส่อไปในทางทุจริต  เช่น  การให ้ 
เรียก  รับ  หรือยอมจะรับทรัพยสิ์นหรือผลประโยชน์อ่ืนใดส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้นโดยมิชอบ  ทั้งทางตรงและโดย
ออ้ม 
  จึงประกาศมาใหท้ราบโดยทัว่กนั 
     ประกาศ  ณ  วนัท่ี     ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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ประกาศส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบา้นธิ 

เร่ือง  มาตรการป้องกนัการทุจริตและแกไ้ขการกระท าผดิวนิยัของเจา้หนา้ท่ีรัฐในสังกดั 
.......................................... 

  ดว้ยส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบา้นธิ  จงัหวดัล าพนู  ให้ความส าคญักบัการด าเนินงานเป็นองคก์ร
คุณธรรมบริหารงาน  ดว้ยความซ่ือสัตย ์ สุจริต  ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  ตามนโยบายรัฐบาลและ
ยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  รวมทั้งนโยบายและมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุขท่ีมุ่งเนน้การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตผา่นกระบวนการประเมินตุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) อยา่งมีประสิทธิภาพ  ใน
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  โดยมุ่งเนน้ใหมี้การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล  โปร่งใส  ตรวจสอบได ้ เกิดความเป็น
ธรรมแก่ประชาชนผูม้ารับบริการ  ดงันั้น  ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบา้นธิ  จึงขอประกาศมาตรการในการปฏิบติั
หนา้ท่ีราชการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองคก์รคุณภาพคู่คุณธรรม  บริหารงานดว้ยความซ่ือสัตย ์ สุจริต  ป้องกนัการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ  ขจดัซ่ืงผลประโยชน์ทบัซ้อน  จึงให้ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกระดบัในสังกดัปฏิบติั  ดงัน้ี 
  มาตรการการใช้รถราชการ 
 1. การใช้รถราชการหรือรถส่วนกลาง ให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ 
พ.ศ.2523 และแก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา 
การซ่อมบ ารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526 โดยเคร่งครัด 
 2. การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้นและหากมีเหตุจ าเป็นไม่
มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจ าเป็นและเร่งด่วน ให้ท าบัญทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการเป็นการชั่วคราว 
หรือเป็นครั้งคราว 
 3. ห้ามข้าราชการหรือบุคลากรน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอ่ืนน าไปใช้ ทั้งในเวลา
ราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการ 
 4. ให้ผู้บังคับบัญชา ก ากับดูแล ตรวจสอบการใช้รถ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบ ารุง โดยมีกระบวนการ
ตรวจสอบ รับรอง และด าเนินการต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด 
มาตรการเบิกค่าตอบแทน 
 1. ให้จัดท าคู่มือมาตรฐาน และกระบวนการปฏิบัติงานในส่วนราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
บ้านโฮ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ 



 2. ให้หน่วยงานมีการก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไข และเป้าประสงค์
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข และระเบียบเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ ยวข้องให้
ถูกต้องและชัดเจน 
 3. ให้มีการก ากับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือใช้ประกอบในการ
บริหารจัดการ และการพัฒนามาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
มาตรการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา 
 1. การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ ให้มีเป้าหมายและรายละเอียดการ
ด าเนินงานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคล้องการแก้ปัญหาและพัฒนางานของหน่วยงานหรือ
องค์กรอย่างชัดเจน 
 2. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆจะต้องเป็นไปตามผลการด าเนินงานที่ เป็นจริง ทั้งด้านกิจกรรม จ านวนผู้เข้า
อบรม ระยะเวลา และการจัดการต่างๆ ที่สอดคล้องและเป็นตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 3. จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงาน การด าเนินโครงการ โดยมีส่วนร่วมของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในหน่วยงานและภายนอกทุกโครงการ 
 
  จึงประกาศมาใหท้ราบโดยทัว่กนั 
     ประกาศ  ณ  วนัท่ี       ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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