มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ
ตามที่สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ มีประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการ
ป้องกันการทุจริต และ แก้ไขการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตต่อหน้าที่ การบริหารงานที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และ การแก้ไขปัญหากระกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ และ เป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสุข มี
คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน นั้น สานักงานสาธารณสุขอาเภอป่าพะยอม จึงได้กาหนดภารกิจที่จะต้องมีการควบคุม
และ ตรวจสอบ เพื่อให้การดาเนินงานของสานักงานสาธารณสุขอาเภอป่าพะยอม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้ภารกิจตามที่
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกาหนด และเพิ่มเติมอีก ๑ ภารกิจ ทั้งหมดประกอบด้วย
๑.มาตรการการใช้ รถยนต์ร าชการ ส านั กงานสาธารณสุ ขอ าเภอป่าพะยอม ก าหนดให้ผู้ เกี่ ยวข้อ งให้
ดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๓๐ (ฉบับที่
๓) พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๓๘ (ฉบับที่๕) พ.ศ.๒๕๔๑ และ (ฉบับที่๖) พ.ศ.๒๕๔๕ อย่างเคร่งครัด
๒.มาตรการการเบิ ก ค่ า ตอบแทน ส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอป่ า พะยอม ก าหนดให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งให้
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๕
ตุลาคม ๒๕๔๔ และ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ สธ ๐๒๐๑.๐๔๒.๔/ว.๑๐๖๑ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ (ฉบับที่๑๑) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่๑๒) พ.ศ.
๒๕๕๙ อย่างเคร่งครัด
๓.มาตรการการจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา สานักงานสาธารณสุขอาเภอป่า
พะยอม กาหนดให้ผู้เกี่ยวข้องดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการ
ประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕
๔.มาตรการจัดหาพัสดุ สานักงานสาธารณสุขอาเภอป่าพะยอม กาหนดให้ผู้เกี่ยวข้องดาเนินการตาม
ระเบียบสานักรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุปี ๒๕๓๕ และ ฉบับแก้ไข อย่างเคร่งครัด และ
ให้ดาเนินงานภายใต้หลักการ
ความคุ้มค่าความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการแข่งขัน
ที่เป็นธรรม เป็นไปตามประกาศสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง
พึงควบคุม กากับดูแล ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการ
จัดซื้อจัดจ้างทราบและถือปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ผู้รายงาน.................................................

ผู้รับรองรายงาน...........................................

ประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอป่าพะยอม
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ
ในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอป่าพะยอม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
สานักงานสาธารณสุขอาเภอป่าพะยอม กาหนดมาตรการสาคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการ
ทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขการกระทาความผิดของเจ้ าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหา
สาคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ไดรับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)
๑.มาตรการการใช้รถยนต์ราชการ
๒.มาตรการเบิกค่าตอบแทน
๓.มาตรการการจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
๔.มาตรการจัดหาพัสดุ
โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
๑.เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารราชการให้
เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒.เพื่อแสดงความมั่นคงในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๓.เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ให้เกิดกา
รสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตาแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย
๔.เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
เสีย และประชาชน
ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
(Agenda Base) ด้านการป้ องกัน การทุจริ ต และแก้ไขการกระทาผิ ดวินั ยของเจ้ าหน้ าที่รั ฐ ส านัก งาน
สาธารณสุ ขอาเภอป่ าพะยอมจึ งขอประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทาผิ ดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อเป็นการสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารราชการ จน
เกิดเป็นวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริต เป็นพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต สาเร็จเป็นธรรมสามารถควบคุมกากับ
ติดตามประเมินผลได้อย่างชัดเจนประกอบด้วยมาตรการสาคัญ ๔ ประการ

/นโยบาย...

นโยบายหลัก
๑.มุ่งมั่นการสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริตไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวใน
ตาแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย
๒.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรมในความรับผิดชอบต่อหน้าที่
๓.มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือวิธีอื่นใดให้
สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดาเนินงาน
ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and
Transparency Assessment :ITA)
แนวปฏิบัติ
๑.เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
(๑.๑) ระเบีย บสานักนายกรัฐ มนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และ ที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๓๐ (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๓๘ (ฉบับที่๕) พ.ศ.๒๕๔๑ และ
(ฉบับที๖่ ) พ.ศ.๒๕๔๕ อย่างเคร่งครัด
(๑.๒) ระเบี ย บกระทรวงสาธารณสุ ข หลั กเกณฑ์ วิ ธีก าร และเงื่ อนไขการจ่ายเงิ น
ค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยงานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ และ ตามหนังสือ
ด่วนที่สุดที่ สธ ๐๒๐๑.๐๔๒.๔/ว.๑๐๖๑ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ (ฉบับที่๑๑) พ.ศ.๒๕๕๙ และ
(ฉบับที๑่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
(๑.๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการ
ประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕
(๑.๔) ระเบียบสานักรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุปี ๒๕๓๕ และ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
(๑.๕) พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
๒. หน่วยงานดาเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
๓.หากพบว่ามีการกระทาผิด ต้องดาเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด
จึงประกาศมาเพื่อถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

