ประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาดูน
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทาผิด
----------------------------------------

ด้ ว ยส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอนาดู น ได้ จั ด ท าการวิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจาปีงบประมาณ 256๓ เพื่อกาหนดมาตรการสาคัญเร่งด่วน
เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่รัฐ
กระทาผิดวินัยที่เป็นปัญหาสาคัญและพบบ่อย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสาคัญ เร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ(Agenda Based)
4 มาตรการสาคัญ คือ(1)มาตรการจัดหาพัสดุ (2)มาตรการการใช้รถราชการ (3)มาตรการการเบิกค่าตอบแทน
(4)มาตรการจัดทาโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เพื่อให้การปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว
เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาดูน จึงออกประกาศเพื่อให้
บุคลากรของทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาดูน ถือปฏิบัติ ดังนี้
1. มาตรการจัดหาพัสดุ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
1.1 มีกระบวนการประชาสัมพั นธ์ หรือประกาศการจัดซื้อ -จัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุตาม
โครงการหรือกิจกรรมพัฒ นาต่างๆ ก่อนดาเนินการจัดหาฯทั้งในหน่วยงาน หรือสื่อสารต่างๆให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หรือระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง
1.2 มีการตรวจรับ ตรวจสอบ และส่งมอบพัสดุต่างๆให้เป็นไปตามจานวนหรือปริมาณและ
คุณภาพ และเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โครงการฯ และการดาเนินกิจกรรมต่างๆอย่างเหมาะสม
1.3 มีกระบวนการป้ องกัน ตรวจสอบ และดาเนิ น การการมีผ ลประโยชน์ทั บ ซ้อนหรือ
มีเอื้อประโยชน์ ของเจ้าหน้ าที่ ผู้เกี่ยวข้องกั บการจัดหาพั สดุ กับผู้ รับ จ้าง ผู้ขายและ/หรือ ผู้มี ความเกี่ ยวข้อ ง
ในประโยชน์ดังกล่าว
2. มาตรการการใช้รถราชการ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
2.1 การใช้รถราชการ หรือรถส่ วนกลาง ให้ดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และแก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสานั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526 โดยเคร่งครัด
2.2 การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็ บ หรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้น
หากมีเหตุจาเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจาเป็นและเร่งด่วน ให้ทาบันทึกขออนุญาตหัวหน้า
ส่วนราชการเป็นการชั่วคราว หรือเป็นครั้งคราว

2.3 ห้ามข้าราชการหรือบุ คลากรน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่น
นาไปใช้ ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
หรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
2.4 ให้ผู้บังคับบัญชา กากับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อม
บารุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดาเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด
3. มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
3.1 ให้หน่วยงานฯมีการกากับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขและเป้าประสงค์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข และระเบียบการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง และชัดเจน
3.2 ให้มีการกากับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อ
ใช้ประกอบในการบริหารจัดการและการพัฒนามาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
4. มาตรการจัดทาโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
4.1 การจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆให้มีเป้าหมายและ
รายละเอียดการดาเนินงานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคล้องการแก้ปัญหาและพัฒนางาน
ของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน
4.2 การเบิ กจ่ายค่าใช้ จ่ายต่างๆ จะต้องเป็น ไปตามผลการดาเนิน งานที่ เป็นจริง ทั้ง ด้าน
กิจกรรมฯจานวนผู้เข้าอบรมฯระยะเวลาและการจัดการต่างๆที่สอดคล้องและเป็นตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4.3 จั ด ให้ มี ร ะบบการตรวจสอบ ติ ด ตาม สรุ ป ประเมิ น ผลและรายงาน การด าเนิ น
โครงการฯโดยมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหน่วยงานและภายนอกทุกโครงการ
ให้ทุกกลุ่มงานในสังกัด สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาดูน และหน่วยงานในสังกัด พัฒนา
ระบบกากับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานรวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือประชาชน และช่องทางการสื่อสาร ร้องเรียนปัญหา เพื่อการป้องกันการทุจริต และการกระทาผิดวินัย ตาม
มาตรการในประกาศนี้ พร้อมสรุปรายงานผลการดาเนินงานทั้ง ในระดับ อาเภอ และหน่วยงานในสังกัด ต่อ
สาธารณสุขอาเภอนาดูน ปีละสองครั้ง
จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ ๒6 ธันวาคม พ.ศ. 256๒

(นายชาติธนา ปัตตาลาโพธิ์)
สาธารณสุขอาเภอนาดูน

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาดูน อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โทร๐๔๓ ๗๗๙๒๕๔
ที่ มค ๐๘๓๒/926
วันที่ 26 ธันวาคม ๒๕๖2
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทาผิด
เรียน สาธารณสุขอาเภอนาดูน
ด้ ว ยส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอนาดู น ได้ จั ด ท าการวิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจาปีงบประมาณ 256๓ เพื่อกาหนดมาตรการสาคัญเร่งด่วน
เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ รัฐ
กระทาผิดวินัยที่เป็นปัญหาสาคัญและพบบ่อย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสาคัญ เร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ(Agenda Based)
4 มาตรการส าคัญ คือ (1) มาตรการจัด หาพั ส ดุ (2) มาตรการการใช้รถราชการ (3) มาตรการการเบิ ก
ค่าตอบแทน (4) มาตรการจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
สานั กงานสาธารณสุข อาเภอนาดูน จึ ง ได้ จัด ทาคู่ มือ การปฏิ บั ติง านเพื่ อ ป้อ งกัน ผลประโยชน์ ทั บ ซ้อ น และ
ประกาศมาตรการป้ อ งกัน การทุ จ ริต และแก้ ไ ขการกระท าผิ ด เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรของทุ ก หน่ ว ยงานในสั ง กั ด
สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาดูน ถือปฏิบัติ
จึงเรียนมาเพื่ อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศสานักงานสาธารณสุข
อาเภอนาดูน เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทาผิด รายละเอียดปรากฏดังเอกสาร ที่แนบ
เรียนมาพร้อมนี้ และขออนุมัติเผยแพร่ประกาศฯที่หน้าเว็ปไซต์ สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาดูนต่อไป

(นายสมัย ทองพูล)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เรียน สาธารณสุขอาเภอนาดูน
- เพื่อทราบ
(นางจริยา สีกงพลี)
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอนาดูน

ทราบ/อนุญาต

(นายชาติธนา ปัตตาลาโพธิ์)
สาธารณสุขอาเภอนาดูน

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาดูน อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โทร๐๔๓ ๗๗๙๒๕๔
ที่ มค ๐๘๓๒/927
วันที่ ๒6 ธันวาคม ๒๕๖๒
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทาผิด
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุกแห่ง
ด้ ว ยส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอนาดู น ได้ จั ด ท าการวิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจาปีงบประมาณ 256๓ เพื่อกาหนดมาตรการสาคัญเร่งด่วน
เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ รัฐ
กระทาผิดวินัยที่เป็นปัญหาสาคัญและพบบ่อย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสาคัญ เร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ(Agenda Based)
4 มาตรการสาคัญ คือ(1)มาตรการจัดหาพัสดุ (2)มาตรการการใช้รถราชการ (3)มาตรการการเบิกค่าตอบแทน
(4) มาตรการจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวฯ สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาดูน จึงได้
ออกมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทาผิดวินัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานป้องกันการ
ทุจริต และแก้ไขการกระทาผิดวินัยของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาดูน และ
ได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่ วยงาน จึงขอแจ้งผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและ
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังรายละเอียดในประกาศฯที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

(นายชาติธนา ปัตตาลาโพธิ์)
สาธารณสุขอาเภอนาดูน

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาดูน อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โทร๐๔๓ ๗๗๙๒๕๔
ที่ มค ๐๘๓๒/208
วันที่ 13 มีนาคม ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานตามมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทาผิด
เรียน สาธารณสุขอาเภอนาดูน
ด้วยสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาดูน ได้กาหนดกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในหน่วยงาน เพื่อกาหนดมาตรการสาคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และเป็นการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่รัฐกระทาผิดวินัยนั้น
ในการนี้ สานั กงานสาธารณสุ ขอาเภอนาดู น จึง ขอรายงานผลการด าเนิน งานตาม กรอบ
แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ดังนี้
1. ได้จัดประชุมฯเพื่อให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรในหน่วยงานเสร็จสิ้น
แล้วเมื่อวันที่ 20 มกราคม 256๓ การจัดประชุมบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด
2. ได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจาปีงบประมาณ 256๓
และเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบ
3. ได้มี การจัดทาประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาดูน เรื่อง มาตรการป้ องกัน การ
ทุจริต และแก้ไขการกระทาผิด กาหนดให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งปฏิบัติโดยเคร่งครัด
4. บุคลากรในสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาดูน และทุกหน่วยงานในสังกัด ถือปฏิบัติตาม
กรอบแนวทางโดยเคร่งครัด ไม่พบข้อร้องเรียน หรือการกระทาผิดของบุคลากรในสังกัด
5. กาหนดให้มีการรายงานผลการดาเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในหน่วยงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน โดยงานตรวจสอบภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ และขออนุมัติ เผยแพร่รายงานผลการดาเนินงานที่หน้าเว็ปไซต์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาดูนต่อไป

(นายสมัย ทองพูล)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เรียน สาธารณสุขอาเภอนาดูน
- เพื่อทราบ

(นางจริยา สีกงพลี)
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอนาดูน

ทราบ

(นายชาติธนา ปัตตาลาโพธิ์)
สาธารณสุขอาเภอนาดูน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคาม
ตามประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาดูน
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สาหรับหน่วยงานในราชการของสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาดูน
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาดูน
ชื่อหน่วยงาน : ……สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาดูน.....จังหวัดมหาสารคาม…………………………..…………..
วัน/เดือน/ปี : ....................................13 มีนาคม 63.........................................................
หัวข้อ: ...ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในสังกัด
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทาผิด
....................................................................................................................................................................
Linkภายนอก: …………………………………………………………………………………………………………….………………
หมายเหตุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………......
...............................................................................................................................................................................

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายสมัย ทองพูล)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่....13....เดือน มีนาคม พ.ศ.2563

(นายชาติธนา ปัตตาลาโพธิ์)
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอนาดูน
วันที่....13....เดือน มีนาคม พ.ศ.2563

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายสมัย ทองพูล)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่....13....เดือน มีนาคม พ.ศ.2563

