EB ๑3 ข้อ 2.5

ประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอเถิน
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด
------------------------------------------------------ด้วยสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กาหนดนโยบายสาคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ ได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษในการป้องกันการทุจริต การบริหารที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการ
กระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสาคัญและพบบ่อย เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีพฤติกรรมซื่อสัตย์และป้องกัน การเกิดปัญหาการทุจริตและการกระทา
ผิ ด วิ นั ย ของเจ้ า หน้ า ที่ ของรั ฐ เชิ งรุ ก โดยมี มาตรการตามปั ญหาส าคั ญ ที่ พบบ่ อ ย 4 มาตรการ ได้ แ ก่ (1)
มาตรการการใช้รถราชการ (2) มาตรการการเบิกค่าตอบแทน (3) มาตรการจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดู
งาน ประชุม และสัมมนา (4) มาตรการจัดหาพัสดุ เพื่อให้การปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวเป็นอย่างถูกต้อง
และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สานักงานสาธารณสุขอาเภอเถิน จึงออกประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
เถินเ พื่อให้บุคลากรทุกกลุ่มงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอเถิน ถือปฏิบัติ ดังนี้
1. มาตรการการใช้รถราชการ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1.1 การใช้รถราชการ หรือรถส่วนกลาง ให้ดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และแก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้ว ย
หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. 2526 โดยเคร่งครัด
1.2 การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของส่วนกลางราชการเท่านั้น
และหากมีเหตุจาเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจาเป็น และเร่งด่วน ให้ทาบันทึกขออนุญาต
หัวหน้าส่วนราชการเป็นการชั่วคราว หรือเป็นครั้งคราว
1.3 ห้ ามข้ าราชการหรื อบุคลากรนารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่ว นตัว หรือให้บุคคลอื่น
น าไปใช้ ทั้ งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือ นอกสถานที่ ปฏิ บัติ งาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ ไ ม่
เหมาะสมหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
1.4 ให้ผู้บังคับบัญชา กากับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้ร ถ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่ อม
บารุงโดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดาเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด
2. มาตรการการเบิกค่าตอบแทนโดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
2.1 ให้ จั ดท าคู่มื อ มาตรฐาน และกระบวนการปฏิ บัติ งานในกลุ่ มงานและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอเถิน ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ต่างๆ

/2.2 ให้กลุ่มงาน...

-22.2 ให้กลุ่มงานและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
เถิน มีการกากับ ดูแล ตรวจสอบ และรับ รองการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามเงื่อนไข และเป้าประสงค์ การ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข และระเบียบเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง
ให้ถูกต้อง และชัดเจน
2.3 ให้มีการกากับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อ
ใช้ประกอบในการบริหารจัดการ และการพัฒนามาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
3. มาตรการจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาโดยมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
3.1 จั ดทาโครงการฝึ กอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสั มมนาต่ างๆ ให้ มีเป้าหมายและ
รายละเอียดการดาเนินงานฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคล้ องการแก้ปัญหาและพัฒนางาน
ของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน
3.2 การเบิ กจ่ ายค่าใช่จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดาเนินงานที่เป็นจริง ทั้งด้าน
กิจกรรม จานวนผู้เข้าอบรม ระยะเวลา และการจัดการต่างๆ ที่สอดคล้องและเป็นตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.3 จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงาน การดาเนินโครงการ
โดยมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วยเสียในหน่วยงานและภายนอกทุกโครงการ
4. มาตรการจัดหาพัสดุ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
4.1 มีกระบวนการประชาสัมพันธ์ หรือประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุตามโครงการ
หรื อ กิ จ กรรมพั ฒ นาต่ า งๆ ก่ อ นด าเนิ น การจั ด หา ทั้ ง ในหน่ ว ยงาน หรื อ สื่ อ สารต่ า งๆ ให้ เ ป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4.2 มีการตรวจรับ ตรวจสอบ และส่งมอบพัสดุต่างๆ ให้เป็นไปตามจานวน หรือประมาณ
และคุณภาพ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โครงการ และการดาเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม
4.3 มีกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ และการดาเนินการ การมีผลประโยชน์ทับซ้อ น หรือ
การเอื้อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ กับผู้รับจ้าง ผู้ขายและ/หรือ ผู้มีความเกี่ยวข้องใน
ประโยชน์ดังกล่าว
ให้ทุกกลุ่มงานและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
เถิน พัฒนาระบบ กากับ ดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงาน รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ ประชาชน และช่องทางการสื่อสาร ร้องเรียนปัญหา เพื่อการป้องกันการทุจริต และการ
กระทาผิดวินัย ตามมาตรการในประกาศนี้ พร้อมสรุปรายงานผลการดาเนินงานของหน่ วยงานในสังกัด ต่อ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเถิน ทุก 3 เดือน
ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4
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