ประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐและป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในหน่วยงาน
-------------------------ด้วยสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ได้ประกำศมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตและแก้ไขกำร
กระทำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ 2563 เพื่อ
เสริมสร้ำงให้เจ้ำหน้ำที่รัฐในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ด้ำนกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ มีพฤติกรรมซื่อสัตย์ สุจริต และป้องกันกำรเกิดปัญหำกำรทุจริตและกำรกระทำผิดทำงวินัยของเจ้ำหน้ำที่ใน
เชิงรุก ตำมมำตรกำรสำคัญ 4 มำตรกำรคือ
(1) มำตรกำรกำรใช้รถรำชกำร
(2) มำตรกำรกำรเบิกค่ำตอบแทน
(3) มำตรกำรกำรจัดทำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุมและสัมมนำ
(4) มำตรกำรกำรจัดหำพัสดุ
เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ในสังกัดยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติตำมประกำศดังกล่ำว เป็นไปอย่ำง
ถูกต้อง เรียบร้อย และเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำจึงขอออกประกำศ
มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตและแก้ไขกำรกระทำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐและป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนใน
หน่วยงำน ดังนี้
1. มาตรการการใช้รถราชการ มีแนวทำงปฏิบัติดังนี้
1.1 กำรใช้รถรำชกำรหรือรถส่วนกลำง ให้ดำเนินกำรตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำ
ด้ ว ยรถรำชกำร พ.ศ. 2523 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม และระเบี ย บส ำนั ก งำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรใช้ กำรเก็บรักษำ กำรซ่อมบำรุงรถ
ส่วนกลำง และรถรับรอง พ.ศ. 2526
1.2 กำรเก็บรักษำรถรำชกำร ให้เก็บในสถำนที่เก็บหรือบริเวณของส่วนรำชกำรเท่ำนั้น
และหำกมีเหตุจำเป็นไม่มีสถำนที่เก็ บปลอดภัย หรือมีรำชกำรจำเป็นเร่งด่วน ให้ทำ
บันทึกขออนุญำตต่อนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดน่ำน เพื่อนำไปเก็บที่อื่นเป็นกำร
ชั่วครำวและเป็นครั้งครำว
1.3 ห้ำมข้ำรำชกำรหรือบุคลำกรนำรถรำชกำรไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่น
นำไปใช้ ทั้ง ในเวลำรำชกำร และนอกเวลำรำชกำร หรื อ นอกสถำนที่ป ฏิ บั ติ ง ำน
โดยเฉพำะนำรถรำชกำรไปใช้ในสถำนที่ที่ไม่เหมำะสม และไม่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติ
รำชกำร
1.4 ให้ผู้บังคั บบัญชำ กำกับ ดูแล ตรวจสอบกำรใช้รถรำชกำร กำรเบิกจ่ำยค่ำน้ำมั น
เชื้อเพลิง กำรเบิกจ่ำยค่ำซ่อมบำรุง ให้เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร
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2. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มีแนวทำงปฏิบัติดังนี้
2.1 กำรเบิ ก จ่ ำ ยค่ ำ ตอบแทน จำกเงิ น บ ำรุ ง ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ำมข้ อ บั ง คั บ กระทรวง
สำธำรณสุขว่ำด้วยค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติง ำนให้กับหน่วยบริกำรในสัง กัด
กระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหลักเกณฑ์ วิธีกำรและ
เงื่ อนไขกำรจ่ ำยเงิ น ค่ำ ตอบแทนแนบท้ ำ ยข้ อบั ง คั บกระทรวงสำธำรณสุ ขว่ ำด้ ว ย
ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนให้กับหน่วยบริกำรในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข
ทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง
2.2 ให้ผู้บังคับบัญชำ กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำรเบิกจ่ำย
ของเจ้ ำ หน้ ำ ที่ เพื่อ ใช้ ป ระกอบกำรบริ ห ำรจัด กำรและพั ฒ นำมำตรกำรเบิ ก จ่ ำ ย
ค่ำตอบแทนให้มีประสิทธิภำพ
3. มาตรการการจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุมและสัมมนา มีแนวทำง
ปฏิบัติดังนี้
3.1 กำรจั ดท ำโครงกำรฝึก อบรม ศึก ษำ ดูง ำน ประชุ มและสั มมนำต่ ำงๆ ให้ก ำหนด
เป้ำหมำยและรำยละเอียดกำรดำเนินงำนที่แสดงถึงควำมสอดคล้องกับภำรกิจ หรือ
เป็นกำรพัฒนำหน่วยงำน หรือแก้ปัญหำกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำนให้
เกิดประสิทธิภำพอย่ำงชัดเจน
3.2 กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรกำรฝึกอบรม ศึกษำ ดูงำน ประชุมและสัมมนำ
ต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำร
จัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือ
กระทรวงกำรคลั ง และแนวทำงกำรเบิ ก ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยของโรงพยำบำลบ่ อ เกลื อ ที่
เกี่ย วข้ อง ทั้ง นี้ โดยคำนึง ถึง ควำมจำเป็ น เหมำะสมและประหยั ด ภำยในวงเงิ น
งบประมำณที่ได้รับ โดยยึดถือประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นหลัก
3.3 ให้ผู้บังคั บบัญชำ กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลกำรปฏิบัติ ง ำนและกำรเบิ ก
จ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุมและสัมมนำต่ำงๆ เพื่อ
พัฒนำระบบกำรเบิกจ่ำย ค่ำใช้จ่ำยให้เกิดประสิทธิภำพ
4. มาตรการการจัดหาพัสดุ มีแนวทำงปฏิบัติดังนี้
4.1 กำรจัดหำพัสดุของหน่วยงำน ให้ถือปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4.2 ให้ พั ฒ นำควำมรู้ เ กี่ ย วกั บ กำรพั ส ดุ แ ก่ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ ใ นสั ง กั ด โดยเฉพำะเจ้ ำ หน้ ำ ที่
ผู้รับผิดชอบงำนด้ำนพัสดุทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
4.3 ให้จัดวำงกระบวนกำรป้องกัน ตรวจสอบ และดำเนินกำร เพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน หรือกำรเอื้อประโยชน์ในกำรดำเนินกำรด้ำนพัสดุ

3/5. ให้หน่วยงำน...
(3)
5. ให้หน่วยงำนจัดวำงระบบควบคุม กำกับ กำรตรวจสอบและประเมินผลกำรดำเนินกำร
ตำมมำตรกำรในข้อ 1-4 โดยส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพิ่มช่อง
ทำงกำรสื่อสำร กำรร้อนเรียน เพื่อป้องกันกำรทุจริตและกำรกระทำผิดวินัยที่เกิดขึ้นจำก
กำรไม่ถือปฏิบัติตำมประกำศนี้
6. ให้หน่วยงำนดำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง
7. หำกมีกำรฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรดัง กล่ำว และพบว่ำเป็นกำรกระทำควำมผิดให้
ดำเนินกำรทำงวินัย ทำงละเมิด และทำงอำญำกับผู้กระทำผิดอย่ำงเคร่งครัด
จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 7 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563



- ทรำบ/อนุญำตให้เผยแพร่ทำงเว็บไชต์
- แจ้งเวียนทุก รพ.สต.รับทรำบและถือปฏิบัติ

(นำยชุมพล สุทธิ)
สำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ

