บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสว่ำงแดนดิน จังหวัดสกลนคร ๔7110

ที่ สน 0532/475
เรื่อง

วันที่

28 สิงหำคม ๒๕63

คำสั่งคณะกรรมกำรควบคุม สอดส่อง กำกับ ดูแล ป้องกันกำรรับสินบนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของสำนักงำน

สำธำรณสุขอำเภอสว่ำงแดนดินและขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร บนเว็บไซต์ ของ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอ
สว่ำงแดนดิน
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

เรียน สำธำรณสุขอำเภอสว่ำงแดนดิน
ด้วย สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่ งชำติ(สำนักงำน ปปช.)
ได้ดำเนินโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) และสำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร ให้สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอ ดำเนินงำนด้ำนประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจำปีงบประมำณ 2563 นั้น
เพื่อให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ของ
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสว่ำงแดนดิน จังหวัดสกลนคร เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบ
ได้ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสว่ำงแดนดิน จังหวัดสกลนคร ขออนุญำตเผยแพร่ คำสั่งคณะกรรมกำรควบคุม
สอดส่อง กำกับ ดูแล ป้องกันกำรรับสินบนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสว่ำงแดนดิน จังหวัด
สกลนคร บนเว็บไซต์ ของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสว่ำงแดนดิน จังหวัดสกลนคร
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุญำต
(นำยสวำท พงษ์เภำ)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร

อนุญาต
(นำยชวน โทอิ้ง)
สำธำรณสุขอำเภอสว่ำงแดนดิน
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสว่ำงแดนดิน
โทร. 042-72112

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

แบบรายงานมาตรการป้องกันการทุจริต รับสินบนและแก้ไขการการทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ฯ ประจาปี 2563 ไตรมาส 4
สานักงานสาธารณสุขอาเภอสว่างแดนดิน อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
มาตรการ

1.มาตรการการจัดหา
พัสดุ

2.มาตรการการเบิก
ค่าตอบแทน

กลุ่มเป้าหมาย

วิธีการควบคุม/กากับ/ติดตาม/
ตรวจสอบ ให้ เป็นไปตามมาตรการ

เจ้าหน้าที่ของ สสอ.สว่าง 1. ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ เป็นไป
แดนดิน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ตาม หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติ
การ จัดซื้อจัดจ้าง
คณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง 2. จัด
ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน
รับทราบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบฯ 3. มีการตรวจสอบภายใน/
การควบคุมภายใน 4. มีการรายงาน
ความเสี่ยงเมื่อพบเห็น เหตุการณ์
เจ้าหน้าที่ของ สสอ.สว่าง 1. ให้ขออนุญาตสาธารณสุขอาเภอ
แดนดิน
ก่อน ปฏิบัติงาน 2. ให้ลงชื่อมา
ปฏิบัติงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 3. ให้
หัวหน้าเวรตรวจสอบการลงลายมือชื่อ
และรับรองว่าได้มาปฏิบัติงานจริง 4.
ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ

สถิติการกระทาผิด วินัย การเปลี่ยนแปลงหลังการ
ความรับผิด ทางละเมิด/ ปฏิบัตติ ามมาตรการ
อาญา
ไม่มี

ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง

ไม่มี

เบิกจ่ายค่าตอบแทนตาม
จริง

หมายเหตุ

มาตรการ

กลุ่มเป้าหมาย

วิธีการควบคุม/กากับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้
เป็นไปตามมาตรการ

สถิติการกระทาผิด วินัย การเปลี่ยนแปลงหลัง
ความรับผิด ทางละเมิด/
การ ปฏิบัติตาม
อาญา
มาตรการ

3.มาตรการใช้รถ
ราชการ เจ้าหน้าที่
ของ

สสอ.สว่างแดนดิน
ปฏิบัติตามขั้นตอน
การขออนุญาตใช้
รถยนต์ ราชการ

1. ยื่นใบขอใช้รถยนต์ราชการให้กับงานพัสดุ
(ยานพาหนะ) 2. หัวหน้างานยานพาหนะ(พัสดุ)
ตรวจสอบ หนังสือมอบหมายให้ไปราชการหรือ
แผนการ ออกปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ขอใช้รถ
ทาง ราชการ 3. เสนอสาธารณสุขอาเภออนุมัติ 4.
พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานตามใบขอใช้ รถยนต์
ราชการโดยยึดหลัก ดังนี้ 4.1 ตรวจเช็ครถยนต์ให้
เกิดความพร้อมใช้ งานทุกวันตามแบบฟอร์มที่
กาหนด 4.2 ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง 4.3
ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

ไม่มี

มีการขออนุญาตใช้
รถยนต์ ตามระเบียบ
ราชการจริง

4.มาตรการการใช้
สินทรัพย์ของทาง
ราชการ

เจ้าหน้าที่ของ สสอ.
สว่างแดนดิน

1. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน รับทราบ
เรื่องการไม่ใช้ทรัพย์สินทางราชการไป ใช้ส่วนตัว
เช่น ไม่ใช้ไฟหลวง/ไม่ใช้ซองตรา ครุฑ/กระดาษ A4
และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ 2. มีการสุ่มตรวจ 3.
รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์

ไม่มี

ไม่มีการน าทรัพย์สิน
ของ ทางราชการไป
ใช้ส่วนตัว

หมายเหตุ

มาตรการ

5.มาตรการการรับ
สินบน หรือรับ
ของขวัญ

กลุ่มเป้าหมาย

วิธีการควบคุม/กากับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ให้
เป็นไปตามมาตรการ

เจ้าหน้าที่ของ สสอ. 1. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
สว่างแดนดิน
รับทราบเรื่องการรับสินบนหรือรับของขวัญของ
เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัด
จ้าง 2. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน 3.
สร้างจิตสานึกการไม่รับของรับสินบนหรือรับ
ของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้าง 4. มีการจัดทาคาสั่งสุ่มตรวจ
เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง 5. รายงานความเสี่ยง
เมื่อพบเห็นเหตุการณ์

6.มาตรการการรับ เจ้าหน้าที่ของ สสอ.
สมัคร คัดเลือก
สว่างแดนดิน
บุคคลเข้าปฏิบัติ
ราชการ
โปร่งใสตรวจสอบได้

1. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน รับทราบ
เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติราชการ 2. มอบ
นโยบายให้คณะกรรมการคัดเลือก บุคคลเข้าทางาน
ต้องถือปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล มีความเที่ยง
ธรรม ยึดหลัก คุณธรรม และมีหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกบุคคลที่ ชัดเจน 3. มีการสุ่มตรวจสอบ
เกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าทางาน 4. รายงาน
ความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์

สถิติการกระทาผิด วินัย การเปลี่ยนแปลงหลัง
ความรับผิด ทางละเมิด/
การ ปฏิบัติตาม
อาญา
มาตรการ
ไม่มี

ไม่พบการรับสินบน
หรือรับ ของขวัญ

ไม่มี

ไม่มีการรับสมัคร
บุคลากร ใหม่ในปี
2563

หมายเหตุ

