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  ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 12 กันยายน  2560  รับทราบมาตรการป้องกันการทุจริต
ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ       
ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณา
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผู้ใช้สิทธิ
ข้าราชการ นอกจากนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขยังได้ก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุก         
ในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานท่ีโปร่งใส และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐ     
ท่ีเป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย ซึ่งประกอบด้วย มาตรการการใช้รถราชการ  มาตรการการเบิกค่าตอบแทน  
มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา และมาตรการการจัดหาพัสดุ นั้น 

 เพื่อใหห้น่วยงาน หน่วยบริการ ตลอดจนบุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา
ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันทุจริตข้างต้นโดยเคร่งครัดและเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตประพฤติ      มิ
ชอบและป้องกันการกระท าผิดวินัย จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติ          ตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไข
การกระท าผิดวินัยของบุคลากรในสังกัด ดังต่อไปนี้  
  ข้อ 1 มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิก จ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ              
การรักษาพยาบาลข้าราชการ ก าหนดให้หน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัดต้องส่งเสริมและควบคุมการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผล จัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในในระดับหน่วยบริการ เช่น ระบบ
ตรวจสอบสิทธิบุคคล ระบบตรวจสอบการใช้สิทธิ ท้ังนี้  เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการสวมสิทธิ        
การช็อบป้ิงยา การเวียนใช้สิทธิ หรือการจ่ายยาโดยมิได้มีอาการเจ็บป่วยจริง  เป็นต้น   
  ข้อ 2 มาตรการการใช้รถราชการ  ก าหนดให้การใช้รถยนต์ราชการของหน่วยงานและหน่วย
บริการในสังกัดจะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถยนต์ราชการ พ.ศ. 2523         
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา      
การซ่อมบ ารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. 2526 โดยต้องมีการจัดท าเอกสารครบถ้วนตามท่ีระเบียบ
ก าหนด เช่น บันทึกการใช้รถ แบบค าขอใช้รถ เป็นต้น มี ระบบควบคุมการเบิกจ่ายน้ ามันเช้ือเพลิง ระบบ
ควบคุมการบ ารุงรักษา ระบบควบคุมมิให้เจ้าหน้าท่ีน ารถราชการไปใช้ในการส่วนตัว เช่น การใช้รถราชการไป
และกลับระหว่างท่ีท างานกับบ้านพัก การน ารถราชการไปจอดในท่ีอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้รถ
ราชการไปในกิจการหรือภารกิจท่ีมิใช่ราชการ เป็นต้น 
  ข้อ 3 มาตรการการเบิกค่าตอบแทน  ก าหนดให้การเบิกค่าตอบแทนของเจ้าหน้าท่ี           
ท่ีปฏิบัติงานให้หน่วยงานหรือหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 เช่น หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงิ น
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2552  
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 2)       
พ.ศ. 2548 หรือหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวง 

สาธารณสุข... 
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สาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ  ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2544 (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2559 เป็นต้น หรือการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการท่ัวไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
พ.ศ. 2550 โดยในการเบิกค่าตอบแทนไม่ว่าในกรณี ใด ๆ นอกจากจะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดแล้ว  จะต้องมีการควบคุมให้มีการปฏิบัติงานจริง การควบคุมระยะเวลาการปฏิบัติงาน
นอกเวลาท่ีเหมาะสมกับภาระงาน มีระบบควบคุมการแลกเปล่ียนเวรหรือการเรียกเวรเสริมให้ถูกต้อง 
เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอันเป็นเท็จหรือทุจริตในการเบิกค่าตอบแทนหรือไม่
เหมาะสมกับประโยชน์ท่ีทางราชการจะได้รับ เป็นต้น 
  ข้อ 4 มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา รวมถึงการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ก าหนดให้การด าเนินการและการเบิกจ่ายเงินต้องถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ      
พ.ศ. 2549 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง       
ไปราชการ พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี โดยในการควบคุมการเบิกจ่ายให้ค านึงถึงข้อเท็จจริง
และความเหมาะสม เป็นไปด้วยความประหยัดและเป็นประโยชน์ต่อราชการ โดยพาะอย่างยิ่งจะต้อง             
มีการอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา และเดินทางไปราชการจริง ท้ังนี้ เพื่อมิให้เกิดการเบิกจ่ายเงิน        
อันเป็นเท็จหรือทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน   
 ข้อ 5 มาตรการการจัดหาพัสดุ ก าหนดใหใ้นการจัดหาพัสดุต้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง มติ หนังสือเวียนท่ีเกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด  โดยค านึงถึง
ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ในการจัดหาพัสดุจะต้องมีระบบควบคุมป้องกันมิให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง
อาศัยโอกาสท่ีมีอ านาจหน้าท่ีไปแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือ
ระบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องเป็นจริง มีความโปร่งใส เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในกระบวนการ
จัดหาพัสดุและป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดหาพัสดุ  
 ท้ังนี้ ให้ก ากับดูแลเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุมิให้เรียก รับ ยอมจะรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือผู้อื่น จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง  คู่สัญญาของหน่วยงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อกระท าการหรือไม่กระท าการและไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบ      
ด้วยหน้าท่ีก็ตาม  
 ข้อ 6 ในการด าเนินการตามมาตรการข้อ 1 ถึงข้อ 5  ให้หน่วยงานและหน่วยบริการ        
ในสังกัดทุกแห่งจัดให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง โดยแจ้งให้เจ้าหน้าท่ี     
ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติอย่างท่ัวถึง 
 ข้อ 7 หากพบว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการตามข้อ 1 ถึงข้อ 5  เจ้าหน้าท่ีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการ
กระท าผิดจะต้องถูกด าเนินการทางวินัย อาญา และความรับผิดทางละเมิด แล้วแต่กรณี โดยให้ผู้บังคับบัญชา
รายงานตามล าดับช้ัน  หากผู้บังคับบัญชารายใดพบเห็นการกระท าของเจ้าหน้าท่ีซึ่งฝ่าฝืนมาตรการตามข้อ 1        
ถึงข้อ 5 แล้วละเลยไม่รายงาน จะถือว่าผู้บังคับบัญชานั้นกระท าผิดวินัยด้วย 

 จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

  ประกาศ ณ วันท่ี  11 มกราคม  พ.ศ. 2562 
   
 
                (นายชุมพล  สุทธิ) 
                   สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา 


