บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
ที่ มค 0927.1/๑๗๖
วันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔
เรื่อง ขออนุญาตนาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ประกาศมาตรการปูองกันการทุจริตและแก้ไขการกระทาผิดวินัยของ
บุคลากรในสังกัด สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาดูน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เรียน สาธารณสุขอาเภอนาดูน
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดให้หน่วยงานดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
หน่วยงาน (MOPH Integrity and Transprency Assessment : MITAS) ภายใต้แผนงานที่ ๑๑ การพัฒนาระบบ
ธรรมาภิบาลและองค์กร คุณภาพ โครงการที่ ๓๑ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กาหนดเป็นตัวชี้วัด
ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ( ร้อยละ ๙ ๒ )ได้
จัดทามาตรการปูองกันการทุจริตและแก้ไขการกระทาผิดวินัยของบุคลากรในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
นาดูน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖ ๔ เพื่อให้การปฏิบัติงานองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (MOPH
Integrity and Transprency Assessment : MITAS) ของ สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาดูน มีการขับเคลื่อน
อย่างเป็นธรรมและเตรียมรับการประเมินนั้น
ในการนี้ สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาดูน จึงได้จัดทามาตรการปูองกันการทุจริตและแก้ไขการ
กระทาผิดวินัยของบุคลากรในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาดูน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖ ๔ พร้อมทั้งขอ
อนุญาตนาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาดูนต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและให้การอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลต่อไป

(นายสมัย ทองพูล)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เรียน สาธารณสุขอาเภอ นาดูน
- เพื่อทราบ
(นางจริยา สีกงพลี)
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอ
นาดูน
ทราบ

(

นายชาติธนา ปัตตาลาโพธิ์ )
สาธารณสุขอาเภอนาดูน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
ตามประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาดูน
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สาหรับหน่วยงานในราชการของสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาดูน
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาดูน
ชื่อหน่วยงาน : ……สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาดูน.....จังหวัดมหาสารคาม…………………………..…………..
วัน/เดือน/ปี : ....... ๒๕...กุมภาพันธ์....256๔..................................................................................................
หัวข้อ: ...ขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน...........
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
1.มาตรการปูองกันการทุจริตและแก้ไขการกระทาผิดวินัยของบุคลากรในสังกัดสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอนาดูน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Linkภายนอก: …………………………………………………………………………………………………………….………………
หมายเหตุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………......
................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายสมัย ทองพูล)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่...๒๕....เดือน...กุมภาพันธ์...พ.ศ.256๔

(นายชาติธนา ปัตตาลาโพธิ์)
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอนาดูน
วันที่...๒๕....เดือน...กุมภาพันธ์...พ.ศ.256๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายสมัย ทองพูล)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่...๒๕....เดือน...กุมภาพันธ์...พ.ศ.256๔

ประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาดูน
เรื่อง มาตรการปูองกันการทุจริตและแก้ไขการกระทาผิดวินัยของบุคลากรในสังกัด
สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาดูน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
...............................................................
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 รับทราบมาตรการปูองกันการทุจริตใน
กระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิวสัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.เสนอให้
กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับการทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อปูองกันการทุจริตใรกระบวนการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผู้ใช้สิทธิข้าราชการ นอกจากนี้
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขยังได้กาหนดมาตรการสาคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการปูองกันการทุจริต การ
บริหารงานที่โปร่งใส และการแก้ไขปัญหาการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสาคัญและพบบ่อย ซึ่ง
ประกอบด้วย มาตรการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดู
งาน ประชุม และสัมมนา และมาตรการการจัดหาพัสดุ นั้น
เพือ่ ให้หน่วยงาน หน่วยบริการ ตลอดจนบุคลากรในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาดูนถือ
ปฏิบัติตามมาตรการการปูองกันทุจริตข้างต้นโดยเคร่งครัดและเพื่อเป็นการปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ปูองกันการกระทาผิดวินัย สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาดูน จึงกาหนดแนวทางปฏิบัติ ตามมาตรการปูองกันการ
ทุจริตและแก้ไขการกระทาผิดวินัยของบุคลากรใรสังกัด ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 มาตรการปูองกันการทุจริตใรการบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ กาหนดให้หน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัดต้องส่งเสริมและควบคุมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
จัดให้มีมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในและระบบตรวจสอบภายในในระดับหน่วยบริการ เช่น
ระบบตรวจสอบสิทธิบุคคล ระบบตรวจสอบการใช้สิทธิ ทั้นนี้ เพื่อเป็นการปูองกันการทุจริตในการสวมสิทธิการ
ช็อปปิ้งยา การเวียนใช้สิทธิ หรือการจ่ายยาโดยมิได้มีอาการเจ็บปุวยจริง เป็นต้น
ข้อ 2 มาตรการการใช้รถราชการ กาหนดให้การใช้รถยนต์ราชการของหน่วยงานและหน่วย
บริการในสังกัดจะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถยนต์ราชการ พ.ศ. 2523และแก้ไข
เพิ่มเติม ระเบียบสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษาการซ่อมบารุงรถ
ส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526 โดยต้องมีการจัดทาเอกสารครบถ้วนตามที่ระเบีบบกาหนด เช่น บักทึกการ
ใช้รถ แบบคาขอใช้รถ เปูนต้น มีระบบควบคุมการเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง ระบบควบคุมการบารุงรักษา ระบบ
ควบคุมมิให้เจ้าหน้าที่นารถราชการไปใช้ในการส่วนตัว เช่น การใช้รถราชการไปและกลับระหว่างที่ทางานกับ
บ้านพัก การนารถราชการไปจอดในที่อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้รถราชการไปในกิจการหรือการกิจที่มิใช่
ราชการ เปูนต้น
ข้อ 3 มาตรการการเบิกค่าตอบแทน กาหนดให้การเบิกค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ให้หน่วยงานหรือหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 เช่นหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปกฺบัติงาน
ให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที5่ ) พ.ศ 2552 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
จ่ายเงินค่าตอยแทนแนบท้ายข้องบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่2 ) พ.ศ.2548 หรือหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

ให้กับหน่วยบริการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2559 เป็นต้น หรือการเบิกค่า
ตอยแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทั่วไปคามระเบียบการทรวงการคลังว่าด้วยว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 โดยในการเบิกค่าตอบแทนไม่ว่าในกรณีใดๆ นอกจากจะต้อง
พิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดแล้ว. จะต้องมีการควบคุมให้มีการปฏิบัติงานจริง การ
ควบคุมระยะเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาที่เหมาะสมกับภาระงาน มีระบบควบคุมการแลกเปลี่ยนเวรหรือการ
เรียกเวรเสริมให้ถูกต้องเหมาะสม เพื่อปูองกันมิให้มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอันเป็นเท็จหรือทุจริตในการเบิก
ค่าตอบแทนหรือไม่เหมาะสมกับประโยชน์ที่ราชการจะได้รับ เป็นต้น
ข้อ 4 มาตรการการจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา รวมถึงการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กาหนดให้การดาเนินการและการเบิกจ่ายเงินต้องถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.
2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ
พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี โดยในการควบคุมการเบิกจ่ายให้คานึงข้อเท็จจริงและความเหมาะสม
เป็นไปด้วยความประหยัดและเป็นประโยชน์ต่อราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้อง มีการอบรม ศึกษาดูงาน
ประชุม สัมมนา และเดิอทางไปราชการจริง ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดการเบิกจ่ายเงิน อันเป็นเท็จหริอทุจริตในการเบิก
จ่ายเงิน
ข้อ 5 มาตรการการจัดหาพัสดุ กาหนดให้ในการจัดหาพัสดุต้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างการ
บริหารพีสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง มติ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด โดยคานึงถึงความคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด ในการจัดหาพัสดุจะต้องมีระบบควบคุมปูองกันมิให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาศัยโอกาสที่มี
อานาจหน้าที่ไปแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือระบบควบคุมการ
จัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องเป็นจริง มีความโปร่งใส เพื่อเป็นการปูองกันทารทุจริตในกระบวนการจัดหาพัสดุและ
ปูองกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดหาพัสดุ
ทั้งนี้ ให้กากับดูแลเจ้าหน้าที่ท่เี กีย่ วข้องกับการจุดหาพัสดุมใิ ห้เรียก รับ ยอมจะรับทรัพย์สนิ
หรือประโยชน์อื่นใดสาหรับตนเองหรือผู้อื่น จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง คู่สัญญาของหน่วยงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่า
จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อกระทาการหรือไม่กระทาการและไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ก็ตาม
ข้อ 6 ในการดาเนินการตามมาตรการข้อ 1 ถึงข้อ 5 ให้หน่วยงานและหน่วยบริการ ใน
สังกัดทุกแห่งจัดให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ในสังกัด
ทราบและถือปฏิบัติอย่างทั่วถึง
ข้อ 7 หากพบว่ามีการฝุาฝืนมาตรการตามข้อ 1 ถึงข้อ 5 เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
กระทาผิดตะต้องถูกดาเนินการทางวินัย อาญา และความรับผิดทางละเมิด แล้วแต่กรณีโดยให้ผู้บังคับบัญชา
รายการตามลาดับชั้น หารผู้บังคับบัญชารายใดพบเห็นการกระทาของเจ้าหน้าที่ซึ่งฝุาฝืนมาตรการตามข้อ 1 ถึง
ข้อ 5 แล้วละเลยไม่รายงาน จะถือว่าผู้บังคับบัญชานั้นกระทาผิดวินัยด้วย
จึงประกาศมาเพือ่ ทราบและถือปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

(นายชาติธนา ปัตตาลาโพธิ์ )
สาธารณสุขอาเภอนาดูน

