ประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓
---------------------ตามที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ได้ดาเนนินการ คครงการ
ประเนมินคุณธรรมและความคปร่งใสในการดาเนนิน งานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ด้านการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล
และคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ คครงการประเนมินคุณธรรมและความคปร่งใส กาหนดเนป็นตัวชี้วัดที่ ๔๔
ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเนกณฑ์การประเนมิน ITA (ร้อยละ ๙๐) นั้น
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กาหนดมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทาผิด
วินัยของเนจ้าหน้าที่รัฐ ฉบับลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ กาหนดนคยบายสาคัญเนร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายเนป็นพิเนศษในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่คปร่งใสส่งเนสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาล ตรวจสอบได้ จานวน ๔ ด้าน เนพื่อเนป็นการเนสริมสร้างให้เนจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดมีพฤติกรรมซื่อสั ตย์
สุจริตและป้องกันการเนกิดปัญหาทุจริตและการกระทาผิดวินัยของเนจ้าหน้าที่รัฐในเนชิงรุกตามหนังสือสานักงาน
ปลัดกระทรวง ที่ สธ ๐๒๑๘.๐๓.๑/ว ๒๕๑ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. มาตรการการใช้รถราชการ
๒. มาตรการการเนบิกจ่ายค่าตอบแทน
๓. มาตรการการจัดทาคครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม และสัมมนา
๔. มาตรการการจัดหาพัสดุ
สานักงานสาธารณสุขอาเนภอแก่งกระจาน จังหวัดเนพชรบุรี จึงประกาศมาตรการการป้องกันการทุจริตและ
แก้ไขการกระทาผิดวินัยของเนจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.๒๕๖๓ เนพื่อให้เนจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดยึดถือเนป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑. มาตรการการใช้รถราชการ
๑.๑ กรณีใช้รถส่วนกลางเนพื่อกิจการอันเนป็นส่วนรวมของส่วนราชการหรือเนพื่อประคยชน์ของทาง
ราชการ ให้ หน่ วยงานถือปฏิ บัติตามหลักเนกณฑ์ เนงื่อนไข วิธีการในทางปฏิบั ติงาน เนรื่อง การควบคุมการใช้
ยานพาหนะ การเนก็บรักษาและซ่อมบารุง ตามระเนบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
ฉบับแก้ไขเนพิ่มเนติม ระเนบียบสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเนกณฑ์การใช้รถ การเนก็บรักษา การ
ซ่อมบารุงรถราชการส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ คดยเนคร่งครัด
๑.๒ กรณีใช้รถส่วนกลางเนพื่อสวัสดิการของเนจ้าหน้ าที่ในหน่วยงานตามขนบธรรมเนนียมประเนพณี
อันดีง าม พิธีกรรมทางศาสนา อาทิเนช่น งานอุปสมบท งานมงคลสมรส และงานศพของบุคคลในครอบครัว
เนจ้าหน้าที่ (ได้แก่ บิดา มารดา สามี ภริยา บุตร) หรือเนพื่อกิจกรรมส่วนรวมอื่นๆ ให้ผู้ร้องขอยืมรถส่วนกลางถือ
ปฏิบัติตามระเนบียบว่าด้วยการใช้รถส่วนกลางเนพื่อสวัสดิการของหน่วยงานยื่นหนังสือถึงผู้มีอานาจอนุมัติ
๑.๓ กาหนดให้หน่วยงานในสังกัดมีการจัดทาผัง Flow Chart การใช้รถราชการและถือปฏิบัติตาม
พร้อมทั้งให้ขออนุมัติใช้รถราชการผ่านผู้บังคับบัญชาและมีการบันทึกขออนุญาตใช้รถราชการทุกครั้ง
๑.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการ กากับดูแล ตรวจสอบการใช้รถ การเนบิกจ่ายน้ามันเนชื้อเนพลิง การซ่อมบารุง
ให้เนป็นไปตามระเนบียบฯ พร้อมรายงานผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป
๒. มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
๒.๑ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเนงินค่าตอบแทนเนจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานให้หน่วยงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ และหลักเนกณฑ์แนบ
ท้ายข้อบั งคั บ (ฉบั บที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ ระเนบีย บกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเนบิกจ่ ายเนงิน ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเนวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และระเนบียบของทางราชการที่เนกี่ยวข้องคดยเนคร่งครัด ดังนี้

-๒๒.๒ ให้ผู้รับผิดชอบงาน ระดับ รพ.สต. จัดทาคาสั่งขออนุญาตปฏิบัติงานนอกเนวลาราชการเนสนอ
ให้ผู้มีอานาจลงนามอนุมัติคาสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเนวลาราชการ
๒.๓ ให้ผู้รับผิดชอบงานระดับ รพ.สต. สรุปวิเนคราะห์ปริมาณงานและชุดขออนุมัติปฏิบัติงานนอก
เนวลาราชการ เนสนอให้ผู้รับผิดชอบงานการเนงินระดับ สสอ.ตรวจสอบ พร้อมรายงานให้ ผู้ช่วย สสอ.ตรวจสอบ
พร้อมเนสนอให้ สสอ.ลงนามอนุมัติให้เนบิก-จ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเนวลาราชการ
๒.๔ ให้ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเนภอ ทาหน้าที่กากับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกเนวลาราชการ
ในระดับรพ.สต. ให้เนป็นไปตามระเนบียบฯ
๒.๕ ให้ ผอ.รพ.สต. ตรวจสอบเนอกสารการเนบิก -จ่าย และการลงนามในชุดอนุมั ติให้ ครบถ้ วน
ถูกต้อง ก่อนลงนามการจ่ายเนช็ค ทุกครั้ง
๒.๖ แต่ งตั้งคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบการเนบิก ค่าตอบแทนฯ อย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง
พร้อมรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
๓. มาตรการการจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม และสัมมนา
๓.๑ การจั ด ท าคครงการฝึก อบรม ศึ ก ษา ดู ง าน ประชุ ม และสั มมนา ให้ ผู้ ที่ เนกี่ ย วข้ องด าเนนิ น
คครงการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามความเนป็นจริง ไม่จัดทาเนอกสารอันเนป็นเนท็จ หรือปลอมเนอกสาร ลายมือชื่อ
จานวน เนพื่อขออนุมัติเนบิกจ่ายเนงินของทางราชการ ซึ่งอาจมีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ทั้งทางเนพ่งและทาง
อาญา ให้เนจ้าหน้าที่ผู้ดาเนนินงานถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเนบียบทางราชการคดยเนคร่งครัด ดังนี้
๓.๑.๑ การเนบิกเนงินค่าใช้จ่ายในการเนดินทางไปราชการ ให้ถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายเนดินทางในการไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับที่แก้ไขเนพิ่มเนติม และระเนบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเนทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และฉบับแก้ไ ข
เนพิ่มเนติม สาหรับกรณีเนจ้าหน้าที่ผู้ไปเนข้ารับการอบรมที่ส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานอื่นจัดฝึกอบรม ให้ผู้เนข้ารับ
การฝึกอบรมรายงานผลการฝึกอบรม เนสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่สิ้นการฝึกอบรมตามข้อ ๒๘
๓.๑.๒ การเนบิกจ่ายเนงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเนทศ
ให้ถือปฏิบัติตามระเนบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเนทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และฉบับที่แก้ไขเนพิ่มเนติม คดยให้มีการประเนมินผลการฝึกอบรมตามข้อ ๒๓ และรายงาน
ผลให้หัวหน้าหน่วยงานทราบภายใน ๖๐ วัน นับแต่เนสร็จสิ้นการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
๓.๑.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ การเนบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามคครงการการ
ฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา พร้อมรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
๔. มาตรการการจัดหาพัสดุ
๔.๑ ให้ผู้มีอานาจและหน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ยึดถือแนวทางปฏิบัติตนตาม
กรอบจรรยาบรรณ แสดงความบริสุ ท ธิ์ ใจในการจั ด ซื้อ จั ด จ้า งทุ ก วิธี หลี ก เนลี่ ย งการปฏิ บั ติ ง านแล้ว เนกิ ด ผล
ประคยชน์ทับซ้อน ยึดหลั กธรรมาภิบาล คปร่งใส ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถือปฏิบัติตามพระราชบัญ ญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและหาการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเนบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเนบียบข้อบังคับของราชการที่เนกี่ยวข้อง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เนดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุขประเนสริฐ ทับสี)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รักษาราชการแทน
สาธารณสุขอาเนภอแก่งกระจาน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๓
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : …สานักงานสาธารณสุขอาเนภอแก่งกระจาน จังหวัดเนพชรบุรี…………………………..…………………
วัน/เนดือน/ปี : ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒……………………………………………………………..
หัวข้อ : ๑. ประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเนภอแก่งกระจาน จังหวัดเนพชรบุรี
เนรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทาผิดวินัยของเนจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายละเนอียดข้อมูล (คดยสรุปหรือเนอกสารแนบ) : สานักงานสาธารณสุขอาเนภอแก่งกระจาน จังหวัดเนพชรบุรี ได้จัดทา
ประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเนภอแก่งกระจาน จังหวัดเนพชรบุรี
เนรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทาผิดวินัยของเนจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามเนอกสารที่แนบมา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com…………………………………………………….
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
(นายไพทูร ศิลปศร)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่..๒๐......เดือน ตุลาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........

ผู้อนุมัติรับรอง
(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
วันที่..๒๐......เดือน ตุลาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นางสาวศุภณัฏฐ์ โสภณจิรโรจน์ )
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
วันที่..๒๐......เดือน ตุลาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........

คำอธิบำยแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์โรงพยำบำลแก่งกระจำนจังหวัดเพชรบุรี
หัวข้อ

คำอธิบำย

หน่วยงาน

สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้จัดทาและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

วัน/เดือน/ปี

วันเดือนปีที่ขอนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่

หัวข้อ

กาหนดหัวข้อที่จะนาขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความสาคัญ
ที่มาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน ๒ บรรทัด

รายละเอียดข้อมูล

เลือกใช้คาอธิบาย/คาบรรยายที่มีความกระชับ
ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและสะกดคาให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด

Link ภายนอก

ให้ระบุ Link ที่อ้างอิงหรือนามาใช้ในการเผยแพร่ ในเว็ปไซด์โรงพยาบาล
แก่งกระจาน www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของหน่วยงาน
สสอ.แก่งกระจาน

หมายเหตุ

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
(ผู้รายงาน)

ระบุลงลายมือชื่อผู้ได้รับมอบหมาย
(เจ้าของข้อมูล)

ผู้อนุมัติรับรอง

ระบุลงลายมือชื่อของหัวหน้าหน่วยงาน สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
แก่งกระจาน

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูล
ขึ้นเผยแพร่ (Web Editor)

ระบุลงลายมือชื่อผู้ทาการ Upload ข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ โรงพยาบาล
แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขอาเนภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเนพชรบุรี งานบริหารทั่วไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑
ที่ พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/ว ๖๘๖
วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ส่งประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเนภอแก่งกระจาน จังหวัดเนพชรบุรี เนรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต
และแก้ไขการกระทาผิดวินัยของเนจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓
เนรียน ผู้อานวยการครงพยาบาลส่งเนสริมสุขภาพตาบลทุกแห่ง
ตาม แนวทางการดาเนนินงานตามคครงการประเนมินคุณ ธรรมและความคปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) กาหนดให้หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของเนจ้าหน้าที่เนพื่อการบริหารงานที่คปร่งใส และกลุ่มมีกิจกรร
ที่ แ สดงถึ ง ความพยายามที่ จ ะปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารของหน่ ว ยงานให้ มี ค วามคปร่ ง ใสยิ่ ง ขึ้ น (EB ๑๙) นั้ น
สานักงานสาธารณสุขอาเนภอแก่งกระจาน ได้ มีการจัดทาประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเนภอแก่งกระจาน
จังหวัดเนพชรบุรี เนรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทาผิดวินัยของเนจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓
ชองสานักงานสาธารณสุขอาเนภอแก่งกระจาน ขึ้น ถือเนป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการนี้ สานักงานสาธารณสุขอาเนภอแก่งกระจาน ขอส่งประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเนภอ
แก่งกระจาน จังหวัดเนพชรบุรี เนรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทาผิดวินัยของเนจ้าหน้าที่รัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติ และครงพยาบาลส่งเนสริมสุขภาพตาบลทุกแห่ งทราบและเนผยแพร่
ในเนว็ปไซด์ครงพยาบาลแก่งกระจาน ให้ค้นหาและศึกษาต่อไป รายละเนอียดตามเนอกสารที่แนบมา
จึงเนรียนมาเนพื่อทราบและดาเนนินการต่อไป

(นายสุขประเนสริฐ ทับสี)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รักษาราชการแทน
สาธารณสุขอาเนภอแก่งกระจาน

