ประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด
***************************************
ด้วยสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กาหนดนโยบายสาคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษในการป้องกันการทุจริต การบริหารที่โปร่ง ใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไ ขปัญ หาการ
กระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสาคัญและพบบ่อย เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีพฤติกรรมซื่อสัตย์และป้องกันการเกิดปัญหาการทุจริตและการกระทาผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐเชิงรุก โดยมีมาตรการตามปัญหาสาคัญที่พบบ่อย 4 มาตรการ ได้แก่ (1)มาตรการการใช้
รถราชการ (2)มาตรการการเบิกค่าตอบแทน (3)มาตรการจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ
สัมมนา (4)มาตรการจัดหาพัสดุ เพื่อให้การปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวเป็นอย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน สานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทรายจึงออกประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทรายเพื่อให้
บุคลากรทุกกลุ่มงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย ถือปฏิบัติดังนี้
1. มาตรการการใช้รถราชการ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1.1 การใช้รถราชการ หรือรถส่วนกลาง ให้ดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่ า ด้ ว ยรถราชการ พ.ศ.2523 และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม และระเบี ย บส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบารุงรถ
ส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526 โดยเคร่งครัด
1.2 การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของส่วนกลางราชการ
เท่านั้นและหากมีเหตุจาเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจาเป็นและ
เร่งด่วน ให้ทาบันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการเป็นการชั่วคราว หรือเป็นครั้ง
คราว
1.3 ห้ามข้าราชการหรือบุคลากรนารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่น
นาไปใช้ ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรื อนอกสถานที่ ปฏิบั ติง าน
โดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่เหมาะสม หรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
1.4 ให้ผู้บังคับบัญชา กากับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อม
บารุ ง โดยมี กระบวนการตรวจสอบ รั บรอง และด าเนิ นการต่า งๆให้เป็ นไปตาม
ระเบียบโดยเคร่งครัด

2. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
2.1 ให้จัดทาคู่มือ มาตรฐาน และกระบวนการปฏิบัติง านในกลุ่มงานและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย ให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ
2.2 ให้กลุ่มงานและโรงพยาบาลส่ง เสริ มสุขภาพตาบลในสัง กัด สานักงานสาธารณสุข
อาเภอสันทราย มีการกากับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามเงื่อ นไข และเป้า ประสงค์ก ารเบิก จ่ายค่าตอบแทนต่า ง ๆ ตามระเบียบของ
กระทรวงสาธารณสุข และระเบียบเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง และ
ชัดเจน
2.3 ให้มีการกากับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ
เพื่อใช้ประกอบในการบริหารจัดการ และการพัฒนามาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
3. มาตรการจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
3.1 จัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาต่าง ๆ ให้มีเป้าหมายและ
รายละเอียดการดาเนินงานฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคล้อง
การแก้ปัญหาและพัฒนางานของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน
3.2 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดาเนินงานที่เป็นจริง ทั้งด้าน
กิจกรรม จานวนผู้เข้าอบรม ระยะเวลา และการจัดการต่าง ๆ ที่สอดคล้องและเป็น
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.3 จั ด ให้ มี ร ะบบการตรวจสอบ ติ ด ตาม สรุ ป ประเมิ น ผลและรายงาน การด าเนิ น
โครงการโดยมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหน่วยงานและภายนอกทุกโครงการ
4. มาตรการจัดหาพัสดุ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
4.1 มี ก ระบวนการประชาสั ม พั น ธ์ หรื อ ประกาศจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง หรื อ จั ด หาพั สดุ ต าม
โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ ก่อนดาเนินการจัดหา ทั้ง ในหน่วยงาน หรือ
สื่อสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4.2 มีการตรวจรับ ตรวจสอบและส่งมอบพัสดุต่าง ๆ ให้เป็นไปตามจานวน หรือปริมาณ
และคุณภาพ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โครงการ และการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
อย่างเหมาะสม
4.3 มีกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ และการดาเนินการ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือการเอื้อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ กับผู้รับจ้าง ผู้ขาย
และ/หรือ ผู้มีความเกี่ยวข้องในประโยชน์ดังกล่าว

ให้ทุกกลุ่มงานและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอสัน
ทราย พัฒนาระบบ กากับ ดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงาน รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือประชาชน และช่องทางการสื่อสาร ร้องเรียนปัญหา เพื่อการป้องกันการทุจริตและการ
กระทาผิดวินัย ตามาตรการในประกาศนี้ พร้อมสรุป รายงานผลการดาเนินงานของหน่วยงานในสัง กัดต่ อ
สาธารณสุขอาเภอสันทราย ทุกสามเดือน
ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2562
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สาธารณสุขอาเภอสันทราย

