บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ๕๖๑1๐ โทร 0 5445 1974
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วันที่ ๑3 มีนาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตามคู่มือและกรอบแนวทาง
(รอบที่ ๑ ตัดยอด ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔)
เรียน สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ
ตามที่ สำนั ก งานสาธารณสุ ข อำเภอเชี ย งคำ ได้ จั ด ทำกรอบแนวทางและคู่ มื อ ส่ งเสริ ม
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ
และได้ประกาศนโยบายของผู้บริห าร ในการ “ต่อต้านทุจริต สร้างจิตสำนึก คนสาธารณสุขไม่โกง” ซึ่ง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ ได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้เข้าใจแนวทางและให้
ความร่วมมือในการถือปฏิบัติ เพื่อความโปร่งใสขององค์กร
สำนั กงานสาธารณสุ ข อำเภอเชีย งคำ ได้ ให้ ความสำคั ญ ในการปรับ ปรุงงานเพื่ อ ป้ องกั น
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น ตามประกาศสำนั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข เรื่อ ง มาตรการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กำหนดเรื่องสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงาน
ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบ
บ่อย ๔ มาตรการสำคัญดังต่อไปนี้
๑. มาตรการการใช้รถราชการ
๒. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน
๓. มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
๔. มาตรการการจัดหาพัสดุ
ในปี ง บประมาณที่ ผ่ า นมา สำนั ก งานสาธารณสุ ข อำเภอเชี ย งคำไม่ พ บปั ญ หาเรื่ อ ง
ผลประโยชน์ทับซ้อน แต่มีการมาตรการแนวทางในการป้องกันปัญหา เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
๑. กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในตำแหน่ง
- มีประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ทับซ้อน
- การใช้หลักโปร่งใสในการใช้อำนาจในการปฏิบัติราชการ ไม่ว่าการแต่งตั้ง การโยกย้าย
การประเมิน ผลการปฏิบั ติราชการ ตลอดจนการนำหลั กธรรมาภิบ าลมาใช้ในการบริห ารองค์กร (Good
Government)
๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีการวางระบบและ
ติดตาม ประเมินผล ทุกไตรมาส หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน คณะกรรมการจะนำปัญหาหรือ
ความเสี่ยงที่ตรวจพบ หรือมีข้อทักท้วงมากำหนดเป็นปัญหาขององค์กรเพื่อนำไปสู่ การแก้ไข และแนวทางใน
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะนำมาวิเคราะห์ในการควบคุมภายในของหน่วยงาน แต่
จากการประเมินในรอบที่ผ่านมาไม่พบปัญหาในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หน่วยงานจึงไม่มีแผนการปรับปรุง
ในกรณีดังกล่าว

/๓. กำกับ ตรวจสอบ...

-๒๓. กำกับ ตรวจสอบ การจัดหาพัสดุ นอกจากการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน ได้กำชับให้ผู้เกี่ยวข้อง
ในการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ ระมัดระวังไม่ให้มีการแสวงหาประโยชน์ การรับผลประโยชน์ การใช้อิ ทธิพลใน
ตำแหน่งและหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หากมีกรณีดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำจะดำเนินการสืบสวน
หากมีมูลจะดำเนินการทางวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด ตลอดจนมีแนวทางในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ความขัดแย้งระหว่างบทบาทโดยหากผู้มี หน้าที่หรือดำรงตำแหน่งที่หมิ่นเหม่ต่อ
การเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ที่อาจจูงใจ ชักนำสู่การกระทำผิด ต้องถอนตัวจากการเป็นผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละเว้นการให้คำปรึกษา และงดออกเสียง
๔. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในสังกัด ให้ปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๕. ส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับได้เรียนรู้และประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมา
ภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
๖. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่อง เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต
เป็นต้น
การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอเชียงคำ มีการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ซึ่งมีการตรวจสอบ ประชุม
ทบทวนความเสี่ ย งขององค์ ก รทุ ก ไตรมาส หากมี ปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรคในการดำเนิ น งานในกรณี ต่ า งๆ
คณะกรรมการจะนำปัญหาหรือความเสี่ยงที่ตรวจพบ มากำหนดเป็นปัญหาขององค์กรเพื่อนำไปสู่การแก้ไข
โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและอาจจะเกิดการทุจริตที่
จำเป็นต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดังนี้
๑. เวียนแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ
๒. ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

(นายประหยัด สองสีใส)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
- ทราบ / อนุมัติ

(นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่)
สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วัน/เดือน/ปี : ๑2 มีนาคม ๒๕๖๔
หัวข้อ : รายงานผลการปฏิบั ติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตามคู่มือและกรอบแนวทาง
(รอบที่ ๑ ตัดยอด ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔)
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
รายงานผลการปฏิบตั ิงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตามคู่มือและกรอบแนวทาง
(รอบที่ ๑ ตัดยอด ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔)

Link ภายนอก : http://209.97.161.153/chors/index.php
หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายประหยัด สองสีใส)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
วันที่ ๑3 มีนาคม ๒๕๖๔

(นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่)
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ
วันที่ ๑3 มีนาคม ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายประหยัด สองสีใส)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
วันที่ ๑3 มีนาคม ๒๕๖๔

