
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 56110 โทร 0 5445 1974  

ที ่ พย 0332/153 วันที ่  15 มีนาคม 2564  

เรื่อง   รายงานสรุปผลการด าเนินงานมาตรการเพ่ือการควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน 

           ผลประโยชน์ทับซ้อน ครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 และขออนุญาตเผยแพร่ 
           ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เรียน   สาธารณสุขอ าเภอเชียงค า 

ตามที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ได้สรุปผลการด าเนินงานเพ่ือควบคุม
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖5 ของ
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ดังนี้ 

แนวทางการด าเนินงานในการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่ส าคัญคือ                
การสร้างการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) คือ 

๑.  มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสาธารณะ    
๒.  มีความโปร่งใสในการด าเนินงาน ซึ่งรวมถึงการที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้  
๓. การมีหลักการที่แน่นอนคงเส้นคงวาและเป็นธรรมเพ่ือให้ประชาชนเกิด ความมั่นใจ                

ซึ่งหมายความว่ากฎเกณฑ์ต่างๆจะต้องใช้บังคับกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่ล าเอียง  ไม่เลือกปฏิบัติ               
และไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆ จนก่อให้เกิดความสับสน  

๔.  การมีส่วนร่วมของประชาชน : ผู้บริหารระดับสูงจะต้องเคารพในความคิดเห็นของสมาชิกใน
องค์กร กล่าวคือในการตัดสินใจด้านนโยบายนั้นจะต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นและให้สมาชิกขององค์กร            
มีส่วนร่วม ในการตัดสินใจควบคู่ไปกับการสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี  

มาตรการด าเนินงานเพ่ือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑  การก าหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม เพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งผิดและอะไร           

คือสิ่งถูกมิให้ประชาชนเกิดความสับสนเห็นผิดเป็นชอบหรือเห็นกงจักรเป็นดอกบัว        
๒. การถ่ายทอดปลูกฝังหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมคุณธรรมสู่เจ้าหน้าที่ทุกระดับตลอดจนสมาชิกใน

ครอบครัว 
           ๓.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม ในการสอดส่องดูแลอย่างเข้มงวด 
             ๔.  การปรับปรุงมาตรการ แนวทาง กฎระเบียบในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดเพ่ือมิ
ให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน โดยให้หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ผู้อ านวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้ก ากับติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะมาตรการที่อาจเกิดความ
เสี่ยงในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนดังนี้ 
   ๔.๑ มาตรการในการจัดการจัดหาพัสดุ 
   ๔.๒ มาตรการในการใช้รถราชการ 
   ๔.๓ แนวทางในการเบิกค่าใช่จ่ายในการเดินไปราชการ การจัดประชุม อบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นเท่านั้น 
   ๔.๔ แนวทางการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้ ผอ.รพ.สต.เป็นผู้
ก ากับ ติดตาม ในแนวทางปฏิบัติของบุคลากรในสังกัดอย่างเคร่งครัด 
 
 
 
 
 



 
  กลไกการก ากับติดตามการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ได้ก าหนดกลไกลการก ากับติดตามการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ดังนี้ 
           ๑. จัดให้มีการประชุมการด าเนินงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเชียงค าเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดรับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์              
ทับซ้อนและแนวทางการป้องกันให้กับบุลากรทุกระดับ 

 ๒. แจ้งแนวทางการด าเนินงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและ
ยึดถือปฏิบัติ  

 ๓. ก ากับติดตามและบริหารผลการปฏิบัติราชการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยก าหนด                   
ให้หน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัด มีระบบในการก ากับติดตาม การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการด าเนินงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับต้องมีการควบคุมก ากับอย่างใกล้ชิด 

 ๔. ให้หน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัดร่วมกันวิเคราะห์จุดอ่อนของการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ๕. จัดตั้งกรรมการเพ่ือการด าเนินงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานในการควบคุมก ากับ
ติดตามการด าเนินงานร่วมกับการตรวจสอบภายใน 

  ๖. ด าเนินการออกตรวจสอบติดตามหน่วยบริการในสังกัด ปีละ ๒  ครั้ง  
ครั้งที่ ๑   เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
ครั้งที่ ๒   เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 ๗. ให้คณะกรรมการด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน ให้สาธารณสุขอ าเภอเมืองพะเยาทราบ  ปีละ  ๒  ครั้ง  ดังนี้ 

ครั้งที่  ๑  ผลการด าเนินงาน  ถึง  วันที่  ๑5 มีนาคม  ๒๕๖5 
ครั้งที่  ๒  ผลการด าเนินงาน  ถึง  วันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖5   

         มาตรการด้านการจัดการความเสี่ยงด้านทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า มีคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงในการ

ปฏิบัติงานของแต่ละต าแหน่งและได้มีการติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัดเป็น
ประจ าปีละ ๒ ครั้ง ในช่วงเดือน มีนาคมและกันยายน ของทุกปี และน าข้อมูลมาสรุป ประชุมวิเคราะห์ปัญหาหา
แนวทางการด าเนินการแก้ไข เป็นประจ าในช่วงเดือน ตุลาคม ทุกๆ ปี หากมีปัญหา อุปสรรคหรือมีความเสี่ยงใน
การปฏิบัติงานด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนถึงการด าเนินงานเพ่ือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ในกรณีต่างๆ คณะกรรมการจะน าปัญหาหรือความเสี่ยงที่ตรวจพบหรือข้อทักท้วงมาเพ่ือปรับปรุงเพ่ือสู่การ
แก้ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนทั้ง ๕ กรณี จากการประเมินในรอบที่ผ่านมา
ไม่พบปัญหาในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงยังไม่มีการปรับปรุงมาตรการด้านการจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต
และประพฤติมิชอบ ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแต่ประการใด 
แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการได้ก าชับให้ข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด 
ทุกคนให้ตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยยึดตามระเบียบ กฎหมาย โดยถือเอาผลประโยชน์ของรัฐให้มาก
ที่สุด และยึดถือมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตให้มากที่สุด 

 
 
 



 
          แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน 

   แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดชื้อ             
จัดจ้าง คณะกรรมการมีการวางแผนส ารวจข้อมูลเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่พัสดุซึ่งมีหน้าที่ในการจัดชื้อจัดจ้างกับ             
ผู้เสนองานว่ามีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไร มี การประเมินความเสี่ยง วางแผนการตรวจสอบและ                
วางแผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เมื่อมีการด าเนินการจัดชื้อหรือจัดจ้างก็มีกระบวนการตรวจสอบการท างาน
ก่อน ระหว่างด าเนินการและเมื่อปฏิบัติงานเสร็จสิ้นกระบวนการก็ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบท ารายงานผลการจัด
ชื้อจัดจ้างและมีการติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดพร้อมก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ระมัดระวัง  ไม่มีการ
แสวงหาประโยชน์ รับผลประโยชน์ ในต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อหาผลประโยชน์ ซึ่งอาจท าให้การเสนอ
ราคาในการจัดชื้อหรือจัดจ้างมีการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม หากมีมูลปรากฏ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง
พะเยา จะด าเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด 

           ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ได้ด าเนินการปรับปรุงมาตรการ แนวทางการ
ปฏิบัติงาน และจัดประชุมเจ้าหน้าที่ในเรื่องการบริหารที่โปร่งใสและต่อต้านการทุจริตในองค์การ  เมื่อวันที่ ๑๒ 
มกราคม ๒๕๖5  ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา รวมทั้งได้จัดท าคู่มือแนว
ทางการปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด  รอบที่ ๑ (เดือนตุลาคม ถึง              
๑5 มีนาคม ๒๕๖5) ไม่พบการกระท าที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและความผิดตามมาตรการทั้ง ๔  ด้านของ
หน่วยงาน  โดยเจ้าหน้าที่ ในสังกัดทุกระดับได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติ และให้ความร่วมมือในการถือปฏิบัติ 
เพ่ือความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 
                    ในการนี้  จึงขอส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน ครั้ง ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 มา
เพ่ือโปรดทราบและขออนุญาตเผยแพร่ผลการด าเนินงานทางเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต                                                                                                                                             

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 


