เรื่องที่ ๕ กำหนดมำตรกำรการบริหารเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ ผลประโยชน์ทับซ้อน และมาตรการป้องกันความเสี่ยง(มำตรกำร ๔ มำตรกำร)
แบบรายงานการดาเนินการตามมาตรการสาคัญ ๔ มาตรการ
ชื่อหน่วยงาน สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสมุทรสงครำม ประจาปี ๒๕๖๒
มาตรการ
๑.มาตรการการ
ใช้รถราชการ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กาหนดมาตรการการ เพื่อความ
ใช้รถราชการ
ประหยัด ถูกต้อง
ตามระเบียบการ
ใช้รถส่วนกลาง

วิธีการดาเนินงานตาม
กิจกรรม

ผลที่ได้รับจากการ
ดาเนินกิจกรรม

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-กาหนดให้มีแผนการขอใช้รถ -การใช้รถในงานราชการ -มีความคล่องตัวน้อย ในมาตรการที่
กาหนดควรมีการ
-การขอใช้รถราชการต้องระบุ เท่านั้น
ปรับปรุงต่อไป
ในคาขอที่มีวัตถุประสงค์ใน
-ไม่เดินทางนอกเส้นทาง
งานราชการ โดยผู้ควบคุมการ -ประหยัดงบประมาณ
ใช้ต้องตรวจสอบการขอใช้
ก่อนเสนออนุมัติให้ใช้
-เงื่อนไขการขอใช้ในกรณี
เดินทางไปต่างจังหวัดจะต้องมี
จานวนผู้ร่วมเดินทางไปด้วย
ไม่น้อยกว่า
๔ คน เว้นแต่ไปในสถานที่ที่
ไม่มีรถโดยสารประจาทาง
-มาตรการควบคุมอัตราการใช้
น้ามันเชื้อเพลิง

หมายเหตุ

-๒มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

๒.มาตรการการเบิก มาตรการควบคุม
ค่าตอบแทนการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา เบิกจ่ายค่าตอบแทน
ราชการและใน
วันหยุดราชการ
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
ค่าตอบแทนโดยไม่ทา
เวชปฏิบัติส่วนตัวและ
หรือปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลเอกชน
ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
และเงินเพิ่มพิเศษของ
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข (พสต)

วัตถุประสงค์

วิธีการดาเนินงานตาม
กิจกรรม

ผลที่ได้รับจากการดาเนิน
กิจกรรม

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

เพื่อควบคุมการ
เบิกจ่ายให้ถูกต้อง
ตามสิทธิที่ระเบียบ
ให้เบิกจ่ายได้ ไม่มี
การทุจริต

-ให้มีการตรวจสอบ
สิทธิและรับรองการใช้
สิทธิและเอกสารการ
เบิกจ่ายขอเบิกทุกกรณี

การเบิกจ่ายถูกต้องตาม
ระเบียบกาหนด ไม่พบการ
กระทาความผิด เบิกจ่าย
ตามสิทธิ

การขอเบิกจ่ายจาก
การอยู่เวรไม่ตรงกับ
ที่ขอเบิก และการอยู่
ปฏิบัติงานเวรหรือ
นอกเวลาไม่ครบ
จานวนตามที่ขอเบิก

ควรปรับปรุง
กระบวนการ
เบิกจ่ายโดยมี
ลาดับขั้นตอนมี
การควบคุม
ตรวจสอบ(Flow
chart) ให้ชัดเจน

-มีข้อกาหนดเรื่องการ
แลกเปลี่ยนเวร
-มีมาตรการการ
ตรวจสอบสิทธิกับ
หน่วยเบิกจ่ายอื่น

หมายเหตุ

-๓มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

วิธีการดาเนินงานตาม
กิจกรรม
๑.เพื่อให้สอดคล้อง ๑.ผู้รับผิดชอบเขียน
๓.มาตรการการ ๑. จัดทาแผน
ยุทธศาสตร์
กับประเด็น
โครงการต้องเขียน
จัดทาโครงการ
โครงการในงานที่อยู่ใน
และการฝึกอบรม ๒.จัดทาแผนปฏิบัติ ยุทธศาสตร์
การ
๒.เพื่อให้โครงการที่ ประเด็นยุทธศาสตร์และใน
ตามกฎหมาย
๓.จัดสรรงบประมาณ เขียนมีวัตถุประสงค์ กรอบระยะเวลาตาม
กาหนด
๔.จัดทาโครงการ
ตรงกับแนวทางการ แผนปฏิบัติการกาหนด
ใช้เงินงบประมาณที่ ๒.จัดส่ง/ลงรับโครงการที่
ได้รับจัดสรรตาม
กลุ่มงานบริหารและ
แผนงาน/ผลผลิต/
ลงทะเบียนโครงการที่กลุ่ม
กิจกรรม
งานพัฒนายุทธศาสตร์
๓.เพื่อให้รู้ลาดับและ ๓.ให้งานการเงิน
ขั้นตอนในการ
ตรวจสอบความถูก
ปฏิบัติงาน
ต้องการใช้เงินงบประมาณ
ตามระเบียบหรือมาตรการ
กาหนด
๔.เสนอรองนายแพทย์
สสจ. เพื่อเห็นชอบ
๕.เสนอ นพ.สสจ.เพื่อ
อนุมัติโครงการ
๖.กลุ่มงานพัฒนายุทธ
ศาตร์ออกรหัสโครงการ
๗.ส่งคืนผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ผลที่ได้รับจากการดาเนิน
กิจกรรม
๑.การใช้เงินงบประมาณ
โครงการได้รับการอนุมัติ
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน/ยุทธสาสตร์
๒. สามารถนาโครงการที่
ได้รับการอนุมัติแล้วไป
ปฏิบัติตามกิจกรรมที่
กาหนดทาให้งานด้าน
สาธารณสุขบรรลุ
วัตถุประสงค์
๓. เป็นหลักฐานประกอบใน
การใช้เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณที่ถูกต้องตาม
ระเบียบ

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

๑.โครงการที่เขียน
ไม่ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของ
เงินที่ได้รับจัดสรร
๒.บางโครงการไม่มี
งบประมาณที่
จัดสรรมาให้
โดยตรง จึงต้องแบ่ง
การจัดสรรทาให้
งบประมาณไม่
เพียงพอในการ
จัดสรร

๑.ควรมีการบูร
ณาการโครงการ
ที่สอดคล้องกัน
ให้มากยิ่งขึ้น
๒.ควรสรุป
ประเด็น
โครงการตาม
ยุทธศาสตร์
ประเมินผล
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้

หมายเหตุ

-๔มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

๔.มาตรการการ
จัดหาพัสดุตาม
กฎหมายกาหนด

๑.มาตรการตรวจสอบ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ของผู้เกี่ยวข้องและผู้มี
อานาจกับกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง

วัตถุประสงค์

วิธีการดาเนินงานตาม
กิจกรรม

ผลที่ได้รับจากการดาเนิน
กิจกรรม

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

๑.ให้มีหลักฐานการ
กระบวนการบริหารสัญญา
แสดงเจตนาสุจริตใน เป็นไปตามข้อกาหนดของ
การจัดหาพัสดุทุกครั้ง สัญญา
โดยผู้เกี่ยวข้องในการ
จัดหาแต่ละครั้งจะต้อง
ไม่มีผลประโยชน์ทับ
๒.มาตรการการวางแผน ๒.เพื่อให้
ความพร้อมในการ
กระบวนการบริหาร ซ้อน
เตรียมสถานที่ก่อสร้าง สัญญาเป็นไปตาม ๒.ให้มีกระบวนการ
และรูปแบบรายการ
ข้อกาหนด ไม่ต้อง เตรียมความพร้อมก่อน
และความพร้อมของ
ขยายสัญญาไม่ต้อง การจัดหาจะต้อง
ราคากลางหรือราคา
แก้ไขสัญญา มีการ เตรียมการสถานที่
ย้อนหลัง ๒ ปี
ปฏิบัติตามสัญญา รูปแบบรายการหรือ
คุณลักษณะเฉพาะให้
เสร็จก่อนคาขอ
งบประมาณ

เนื่องจากรูปแบบ
รายการของ
สิ่งก่อสร้างบางแบบ
ก่อสร้างมีความ
ผิดพลาด และช่าง
ถอดแบบมีเวลาน้อย
กระชั้นชิด

-ส่วนกลางที่
ออกแบบอาคาร
ก่อสร้างควรมี
รูปแบบรายการ
ก่อสร้างที่ถูกต้อง
เป็นมาตรฐาน
ชัดเจน

๑.เพื่อมิให้การ
จัดหาพัสดุมี
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนหรือมีการ
กระทาทุจริต

ลงชื่อ....

....ผู้เสนอการวิเคราะห์
(นายสมชาย ราจวน)
นิติกรชานาญการพิเศษ

-ควรมีระยะเวลา
ในการคิดคานวณ
แบบรายการ
พอสมควรก่อน
ดาเนินการจัดจ้าง

หมายเหตุ

-๕-ร่ำงแนวทางการกาหนดมาตรการการบริหารเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ ผลประโยชน์ทับซ้อน และมาตรการป้องกันความเสี่ยง ใน ๔ ด้านของปี ๒๕๖๒ ดังนี้
มาตรการ(๔ มาตรการ)
๑.มาตรการการใช้รถราชการ

วัตถุประสงค์
๑ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนาไปใช้เพื่อการ
ส่วนตัว ใช้เพื่อประโยชน์ราชการเท่านั้น
๒ เพื่อให้การใช้ถูกต้องตามระเบียบการใช้รถ
ส่วนกลาง (การควบคุม การใช้ การเก็บรักษา
และการระบุ ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อ
แสดงหน่วยงานสังกัด)

๓.เพื่อความปลอดภัย สะดวก และประหยัด
๒.มาตรการการเบิกค่าตอบแทนการ ๑.เพื่อให้มีการควบคุม กากับ ตรวจสอบ ให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและใน เป็นไปตามประกาศมาตรการป้องกันการ
ทุจริต และแก้ไขการกระทาผิดวินัยของ
วันหยุดราชการ ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วย
บริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ๒.เพื่อสร้างความเป็นธรรม ผลักดันให้การ
ให้บริการเกิดประสิทธิภาพต่อระบบการ
ค่าตอบแทนโดยไม่ทาเวชปฏิบัติ
ปฏิบัติงานให้บริการของเจ้าหน้ที่ที่ปฏิบัติงาน
ส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลเอกชน ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมา ให้หน่วยบริการ

วิธีการดาเนินงานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และมาตรการป้องกันความเสี่ยง

หมายเหตุ

จ่ายและเงินเพิ่มพิเศษของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พสต)

๓.เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเกิดความ
เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจมีระบบการจ่ายที่
เหมาะสม ยั่งยืน เป็นระบบที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้
-๖-

แนวทางการกาหนดมาตรการการบริหารเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ ผลประโยชน์ทับซ้อน และมาตรการป้องกันความเสี่ยง ใน ๔ ด้านของปี ๒๕๖๒ ดังนี้
มาตรการ(๔ มาตรการ)

วัตถุประสงค์

๓.มาตรการการจัดทาโครงการและ
การฝึกอบรมตามกฎหมายกาหนด

๑.เพื่อให้การดาเนินโครงการสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ตรงตามวัตถุประสงค์ ตรง
ตามแผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมที่กาหนด
๒.เพื่อให้มีกาเนินการโครงการจริงคุ้มค่า คุ้ม
ประโยชน์ ไม่ทาโครงการเท็จ
๓.เพื่อให้การบริหารงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ

๔.มาตรการการจัดหาพัสดุตาม
กฎหมายกาหนด

๑.เพื่อไม่ให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีการ
กระทาทุจริต
๒.เพื่อให้การบริหารสัญญาเป็นไปตาม
กฎหมายกาหนด
๓.ไม่ถูกร้องเรียนหรือทักท้วงให้ต้องรับผิด

วิธีการดาเนินงานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และมาตรการป้องกันความเสี่ยง

หมายเหตุ

มำตรกำรค่ำตอบแทน
หลักกำรและเหตุผล
การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ เพื่อการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ที่ปฏิบัติงานมากและปฏิบัติ งานหนัก ทั้งเป็นการชดเชย
ค่าเสียโอกาสในการดารงชีวิตที่สะดวกสะบายและโอกาศแสวงหารายได้จากการประกอบอาชีพอิสระในพื้นที่เจริญหรือพื้นที่ในเมืองใหญ่ และเป็น การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการและความเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจและลดการลาออกของเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการที่จาเป็นต้องปฏิบัติงานในหน่วยบริการ
ที่ยังมีปัญหาสภาพความไม่พร้อมสมบูรณ์ของทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการอย่างเต็มศักยภาพ
วัตถุประสงค์ของมำตรกำร
๑.เพื่อให้มีการควบคุม กากับ ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
๒.เพื่อสร้างความเป็นธรรม ผลักดันให้การให้บริการเกิดประสิทธิภาพต่อระบบการปฏิบัติงานให้บริการของเจ้าหน้ที่ที่ปฏิบัติงานให้หน่วยบริ การ
๓.เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเกิดความเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจมีระบบการจ่ายที่เหมาะสม ยั่งยืน เป็นระบบที่โปร่งใสตรวจสอบได้
ขอบเขตกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทน

ขอบเขตการเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑
คานิยาม ที่สาคัญ
“หน่วยบริการ” หมายความว่า
(1) โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ หรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นแต่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน หรือ
(2) สานักงานสาธารณสุขจังหวัด สานักงานสาธารณสุขอาเภอ หรือหน่ว ยงานอื่นใดในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งดาเนินการและประสานงาน
เกี่ยวกับการสาธารณสุข ตามที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนด
“การสาธารณสุข” ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมและกาจัดโรค การรักษา พยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ การศึกษาวิจัยค้นคว้าและ
พัฒนา การชันสูตรและการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ด้านระบบบริการสุขภาพ และด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ การอาชีวอนามัยและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ให้รวมถึงการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
ข้อ 9 เงินบารุงที่หน่วยบริการได้รับ จะนาไปก่อหนี้ผูกพันหรือจ่ายได้เพื่อการปฏิบัติราชการของหน่วยบริการ
การจ่ายเงินบารุงในกรณีดังต่อไปนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ประกาศหรือหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกาหนด คือ
(5) การจ่ายเงินบารุงเพื่อเป็นค่าจ้างและค่าตอบแทนแก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง พ.ศ.
๒๕๔๔ ดังนี้
๑.หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบั งคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับ
ห น่ ว ย บ ริ ก า ร ใ น สั ง กั ด ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข
พ.ศ.๒๕๔๔ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๕๙
๒.
๓.

เอกสำรประกอบกำร

