บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา 56110 โทร 0 5445 1974
ที่ พย 0332/153
วันที่ 15 มีนาคม 2564
เรื่อง รายงานสรุปผลการดาเนินงานมาตรการเพื่อการควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ครั้งที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 และขออนุญาตเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เรียน สาธารณสุขอาเภอเชียงคา
ตามที่สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา ได้สรุปผลการดาเนินงานเพื่อควบคุม
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ครั้งที่ ๑ ประจาปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖5 ของ
หน่วยงาน สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา ดังนี้
แนวทางการด าเนิ น งานในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นที่ ส าคั ญ คื อ
การสร้างการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) คือ
๑. มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
๒. มีความโปร่งใสในการดาเนินงาน ซึ่งรวมถึงการที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้
๓. การมี ห ลั ก การที่ แ น่ น อนคงเส้ น คงวาและเป็ น ธรรมเพื่ อ ให้ ป ระชาชนเกิ ด ความมั่ น ใจ
ซึ่ ง หมายความว่ า กฎเกณฑ์ ต่ า งๆจะต้ อ งใช้ บั ง คั บ กั บ ทุ ก คนอย่ า งเท่ า เที ย มกั น ไม่ ล าเอี ย ง ไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ
และไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆ จนก่อให้เกิดความสับสน
๔. การมีส่วนร่วมของประชาชน : ผู้บริหารระดับสูงจะต้องเคารพในความคิดเห็นของสมาชิกใน
องค์กร กล่ าวคือในการตัดสิน ใจด้านนโยบายนั้นจะต้องเปิดรับฟังความคิดเห็ นและให้ ส มาชิกขององค์กร
มีส่วนร่วม ในการตัดสินใจควบคู่ไปกับการสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี
มาตรการดาเนินงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๑ การก าหนดหลั กเกณฑ์ท างจริย ธรรม เพื่อให้ เกิ ดความชั ดเจนว่ าอะไรคื อสิ่ ง ผิ ดและอะไร
คือสิ่งถูกมิให้ประชาชนเกิดความสับสนเห็นผิดเป็นชอบหรือเห็นกงจักรเป็นดอกบัว
๒. การถ่ายทอดปลูกฝังหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมคุณธรรมสู่เจ้าหน้าที่ทุกระดับตลอดจนสมาชิกใน
ครอบครัว
๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม ในการสอดส่องดูแลอย่างเข้มงวด
๔. การปรับปรุงมาตรการ แนวทาง กฎระเบียบในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดเพื่อมิ
ให้ เกิดความเสี่ ย งในการปฏิบัติงาน โดยให้ หั ว หน้ากลุ่มงาน ผู้ อานวยการโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล
ผู้อานวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้กากับติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะมาตรการที่อาจเกิดความ
เสี่ยงในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนดังนี้
๔.๑ มาตรการในการจัดการจัดหาพัสดุ
๔.๒ มาตรการในการใช้รถราชการ
๔.๓ แนวทางในการเบิกค่าใช่จ่ายในการเดินไปราชการ การจัดประชุม อบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายที่จาเป็นเท่านั้น
๔.๔ แนวทางการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้ ผอ.รพ.สต.เป็นผู้
กากับ ติดตาม ในแนวทางปฏิบัติของบุคลากรในสังกัดอย่างเคร่งครัด

กลไกการกากับติดตามการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ส านั กงานสาธารณสุ ขอาเภอเชียงคา จังหวัด พะเยา ได้กาหนดกลไกลการกากับติดตามการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
๑. จัดให้มีการประชุมการดาเนินงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ของส านักงาน
สาธารณสุขอาเภอเชียงคาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดรับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนและแนวทางการป้องกันให้กับบุลากรทุกระดับ
๒. แจ้งแนวทางการดาเนินงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและ
ยึดถือปฏิบัติ
๓. ก ากั บ ติ ด ตามและบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ร าชการอย่ า งเป็ น ระบบและต่ อ เนื่ อ ง โดยก าหนด
ให้หน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัด มีระบบในการกากับติดตาม การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการดาเนินงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับต้องมีการควบคุมกากับอย่างใกล้ชิด
๔. ให้ห น่วยงานและหน่ว ยบริการในสังกัด ร่วมกันวิเคราะห์จุดอ่อนของการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๕. จัดตั้งกรรมการเพื่อการดาเนินงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานในการควบคุมกากับ
ติดตามการดาเนินงานร่วมกับการตรวจสอบภายใน
๖. ดาเนินการออกตรวจสอบติดตามหน่วยบริการในสังกัด ปีละ ๒ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5
ครั้งที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖5
๗. ให้คณะกรรมการดาเนินการรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน ให้สาธารณสุขอาเภอเมืองพะเยาทราบ ปีละ ๒ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ผลการดาเนินงาน ถึง วันที่ ๑5 มีนาคม ๒๕๖5
ครั้งที่ ๒ ผลการดาเนินงาน ถึง วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖5
มาตรการด้านการจัดการความเสี่ยงด้านทุจริตและประพฤติมิชอบ
สานั กงานสาธารณสุ ขอาเภอเชียงคา มีคณะกรรมการควบคุมภายในและบริห ารความเสี่ ยงในการ
ปฏิบัติงานของแต่ละตาแหน่งและได้มี การติดตามการดาเนินงานของหน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัดเป็น
ประจาปีละ ๒ ครั้ง ในช่วงเดือน มีนาคมและกันยายน ของทุกปี และนาข้อมูลมาสรุป ประชุมวิเคราะห์ปัญหาหา
แนวทางการดาเนินการแก้ไข เป็นประจาในช่วงเดือน ตุลาคม ทุกๆ ปี หากมีปัญหา อุปสรรคหรือมีความเสี่ยงใน
การปฏิบัติงานด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนถึงการดาเนินงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ในกรณีต่างๆ คณะกรรมการจะนาปัญหาหรือความเสี่ ยงที่ตรวจพบหรือข้อทักท้วงมาเพื่อปรับปรุงเพื่อสู่การ
แก้ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนทั้ง ๕ กรณี จากการประเมินในรอบที่ผ่านมา
ไม่พบปัญหาในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงยังไม่มีการปรับปรุงมาตรการด้านการจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต
และประพฤติมิชอบ ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแต่ประการใด
แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการได้กาชับให้ข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด
ทุกคนให้ตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยยึดตามระเบียบ กฎหมาย โดยถือเอาผลประโยชน์ของรัฐให้มาก
ที่สุด และยึดถือมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตให้มากที่สุด

แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดชื้อ
จัดจ้าง คณะกรรมการมีการวางแผนสารวจข้อมูลเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่พัสดุซึ่งมีหน้าที่ในการจัดชื้อจัดจ้างกับ
ผู้ เ สนองานว่ า มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั น หรื อ ไม่ อ ย่ า งไร มี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย ง วางแผนการตรวจสอบและ
วางแผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เมื่อมีการดาเนินการจัดชื้อหรือจัดจ้างก็มีกระบวนการตรวจสอบการทางาน
ก่อน ระหว่างดาเนินการและเมื่อปฏิบัติงานเสร็จสิ้นกระบวนการก็ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทารายงานผลการจัด
ชื้อจัดจ้างและมีการติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดพร้อมกาชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ระมัดระวัง ไม่มีการ
แสวงหาประโยชน์ รับผลประโยชน์ ในตาแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อหาผลประโยชน์ ซึ่งอาจทาให้การเสนอ
ราคาในการจัดชื้อหรือจัดจ้างมีการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม หากมี มูลปรากฏ สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมือง
พะเยา จะดาเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา ได้ดาเนินการปรับปรุงมาตรการ แนวทางการ
ปฏิบัติงาน และจัดประชุมเจ้าหน้าที่ในเรื่องการบริหารที่โปร่งใสและต่อต้านการทุจริตในองค์การ เมื่อวันที่ ๑๒
มกราคม ๒๕๖5 ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา รวมทั้งได้จัดทาคู่มือแนว
ทางการปฏิบัติงาน เพื่อป้ องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด รอบที่ ๑ (เดือนตุลาคม ถึง
๑5 มีนาคม ๒๕๖5) ไม่พบการกระทาที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและความผิดตามมาตรการทั้ง ๔ ด้านของ
หน่วยงาน โดยเจ้าหน้าที่ ในสังกัดทุกระดับได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติ และให้ความร่วมมือในการถือปฏิบัติ
เพื่อความโปร่งใสในการดาเนินงาน ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
ในการนี้ จึงขอส่งรายงานสรุปผลการดาเนินงาน ครั้ง ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 มา
เพื่อโปรดทราบและขออนุญาตเผยแพร่ผลการดาเนินงานทางเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต

