บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง จังหวัดน่ำน โทรศัพท์ 0 5479 7404
ที่ นน 0532/224
วันที่ 28 มีนำคม 2565
เรื่อง รำยงำนกำรกำกับติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เรียน สำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง
ตำมที่ งำนบริห ำรทั่ว ไป ส ำนักงำนสำธำรณสุ ขอำเภอทุ่ งช้ำง ได้มีกำรวิ เครำะห์ ควำมเสี่ ยง
เกี่ ย วกั บ กำรปฏิ บั ติ งำนที่ อ ำจเกิด ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น และจั ด ท ำกรอบแนวทำงกำรบริห ำรควำมเสี่ ย ง
เกี่ยวกับนผลประโยชน์ทับซ้อน (กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร) เพื่อ เป็นมำตรกำรอย่ำงหนึ่งที่จะ
ช่วยส่งเสริมให้หน่วยงำนสำมำรถป้องกันกำรทุจริตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นั้น
ในกำรนี้งำนบริหำรทั่วไป สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง จึงขอรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
กำรกำกับติดตำมตำมกรอบแนวทำงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
1. ได้ดำเนิ นกำรจัด อบรมเผยแพร่ควำมรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติ งำนของ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เมื่อวันที่ 4 มีนำคม 2565 โดยมีเจ้ำหน้ำที่เข้ำร่วมประชุมจำนวน
ทั้งสิ้น 18 คน
2. ได้ ร วมกลุ่ มเพื่ อ เสริม สร้ ำงวัฒ นธรรมและค่ ำนิ ย มสุ จ ริตและกำรต่ อ ต้ ำนกำรทุ จ ริต ใน
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง ได้แก่ ชมรมจริยธรรม “ชมรมจริยธรรมนาใจ ของ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง” และ ชมรม “STRONG...สสอ.ทุ่งช้าง โปร่งใส”
3. มี ก ำรด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ กำรวิ เครำะห์ ค วำมเสี่ ย งในกำรปฏิ บั ติ ง ำนอั น อำจเกิ ด
ผลประโยชน์ทับซ้อน และกำหนดแนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ได้จำกกำรวิเครำะห์
4. ดำเนิ น กำรแจ้งเวียน คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รำยงำนสรุปผลกำรวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงฯ และกรอบแนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงฯ ดังกล่ำวแล้วเสร็จ
5. ได้ดำเนินกำรเผยแพร่คู่มือป้องกั นผลประโยชน์ทับซ้อน รำยงำนสรุปผลกำรวิเครำะห์
ควำมเสี่ ย งฯ และกรอบแนวทำงกำรจั ด กำรควำมเสี่ ย งฯ บนเว็ บ ไซต์ ส ำนั ก งำน
สำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง (www.sasukchiangklang.com)
จำกกำรกำกับติดตำมกำรบังคับใช้กรอบแนวทำงฯ ดังกล่ำว พบว่ำเจ้ำหน้ำที่ในสำนักงำน
สำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง มีควำมเข้ำใจในกรอบแนวทำงดังกล่ำว และปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด โดยไม่มีข้อ
ร้องเรียนใดๆ เกิดขึ้น ทั้งในหน่วยงำน จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีนิติสัมพันธ์กับสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง ทั้ง
ด้ำนกำรบริหำรงำน และกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และอนุมัติให้นำรำยงำนนี้ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บโซต์
ความเห็นสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง
ทรำบ/อนุมัติ
(นำยโชติวัฒน์ ฉัตรสุมงคล)
สำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง

(นำงวันทนำ เมืองเล็น)
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชำนำญงำน

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง จังหวัดน่ำน โทรศัพท์ 0 5479 7404
ที่ นน 0532/124

วันที่ 28 มีนำคม 2565

เรื่อง รำยงำนผลกำรกำกับติดตำม กำรดำเนินงำนตำมกรอบแนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงำน (รอบที่ 1)
.

เรียน สำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง

1. เรื่องเดิ ม ตำมคู่มือกำรปฏิ บั ติงำนเพื่ อป้องกั นผลประโยชน์ทั บซ้อน ของส ำนั กงำน
สำธำรณ สุ ข อ ำเภ อทุ่ ง ช้ ำ ง จั ง หวั ด น่ ำ น โดยได้ เ ผยแพร่ ใ ห้ บุ ค ล ำกรในสั ง กั ด และเผยแพ ร่ ท ำง
www.sasukchiangklang.com แล้วนั้น สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำงได้ยึดมั่นในแนวทำงดังกล่ำวและ
ได้ชี้แจงให้บุคลำกรในสังกัดได้เข้ำใจและรับทรำบแนวทำง รวมทั้งขอควำมร่วมมือในกำรถือปฏิบัติ เพื่อควำม
โปร่งใส่ของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง
2. ข้อเท็จจริง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (เดือน 1 ตุลำคม 2564 ถึง 21 มีนำคม
2565 ) สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง ได้ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
2.1 ได้ร วมกลุ่ มเพื่อเสริม สร้ำงวัฒ นธรรมและค่ำนิ ยมสุ จริตและกำรต่อต้ ำนกำรทุจริตใน
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง ได้แก่ ชมรมจริยธรรม “ชมรมจริยธรรมนาใจ ของ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง” และ ชมรม “STRONG...สสอ.ทุ่งช้าง โปร่งใส”
2.2 มี ก ำรด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ กำรวิ เ ครำะห์ ค วำมเสี่ ย งในกำรปฏิ บั ติ ง ำนอั น อำจเกิ ด
ผลประโยชน์ทับซ้อน และกำหนดแนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ได้จำกกำรวิเครำะห์
โดย ชมรม “STRONG...สสอ.ทุ่งช้าง โปร่งใส” เมื่อวันที่ 4 มีนำคม 2565
2.3 ดำเนินกำรแจ้งเวียน คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รำยงำนสรุปผลกำรวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงฯ และกรอบแนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงฯ ดังกล่ำวแล้วเสร็จ
2.4 ได้ดำเนินกำรเผยแพร่คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รำยงำนสรุปผลกำรวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงฯ และกรอบแนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงฯ
บนเว็บไซต์สำนักงำน
สำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง (www.sasukchiangklang.com)
2.5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร เพื่อให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลำกร
ในสังกัดฯ เมื่อวันที่ 4 มีนำคม 2565
2.6 ทบทวนแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง
เพื่อกำหนดกิจกรรมเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน
เมื่อวันที่ 4 มกรำคม 2565
2.7 กำรตรวจสอบกำรเรียกรับผลประโยชน์ กำรให้และกำรรับของขวัญ สินน้ำใจเพื่อหวัง
ควำมก้ำวหน้ำ โดยกำหนดมำตรกำรดำเนินกำรทำงวินัยอย่ำงเคร่งครัด ซึ่งจำกกำร
ตรวจสอบไม่พบว่ำบุคลำกรในสังกัด เรียกรับผลประโยชน์หรือให้หรือรับของขวัญจำกผู้ใด

2.8 กำรตรวจ กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยกำกับดูแลให้เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรจัดจ้ำงโดยเคร่งครัด ซึ่งจำกกำรตรวจสอบ พบว่ำ กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงเป็นไป ตำมระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพียงแต่กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงมีกระบวนกำรและขั้นตอนหลำยขั้นตอน แต่มีข้ำรำชกำรที่รับผิดชอบงำนเพียงคนเดียว
ทำให้มีควำมเสี่ยงที่จะเกิดกำรปฏิบัติงำนที่ไม่ถูกต้อง หรืออำจเกิดกำรละเว้นกำร
ปฏิบัตงิ ำนได้
2.9 สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง ได้ควบคุมดูแลให้เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวกับกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ ปฏิบัติตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยกำรเงินกำรคลังอย่ำงเคร่งครัด
ซึ่งจำกกำรตรวจสอบไม่พบกำรเบิกจ่ำย ที่ผิดพลำด
2.10 กำรตรวจสอบกำรเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ได้มีกำรตรวจสอบ
บุคลำกรในหน่วยงำนถึงควำมเกี่ยวกับผู้เสนองำนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ซึ่งจำกกำร
ตรวจสอบไม่พบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ผู้เสนองำนมีควำมเกี่ยวข้องกับเจ้ำหน้ำที่ภำยในของ
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง และหำกมีกรณีดังกล่ำวสำนักงำนสำธำรณสุข
อำเภอทุ่งช้ำง จะดำเนินกำรสอบสวน หำกมีมูลจะดำเนินกำรทำงวินัยกับ ผู้เกี่ยวข้อง
อย่ำงเคร่งครัด
3. ข้อกฎหมาย
3.1 พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำบกำรทุจริต
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มำตรำ 100-103 ฃ
3.2 คู่มือกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอ
ทุ่งช้ำง จังหวัดน่ำน
4. กากับติดตาม
- ให้ถือปฏิบัติตำมมำตรกำร ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดลำดับของควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งได้แก่ กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรที่ไม่
เกิดประโยชน์แก่หน่วยงำน และมิได้จ่ำยจริง โดยให้มีกำรกรอกแบบฟอร์มสมัครเข้ำประชุม/ อบรม เพื่อเสนอ
พิจ ำรณำอนุ มัติก่อน และในกำรจัดท ำบันทึ กขออนุมัติเดินทำงไปรำชกำร ต้องระบุวัน เวลำ ระบุ วิธีกำร
เดินทำง ให้ชัดเจน ตำมที่กำหนดตัวอย่ำงบันทึกขออนุมัติไว้ 5 กรณี
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และขออนุญำตนำรำยงำนฉบับนี้ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน (www.sasukchiangklang.com)
( นำงวันทนำ เมืองเล็น)
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชำนำญงำน

ความเห็นสาธารณสุขทุ่งช้าง
- ทรำบ / อนุญำต

(นำยโชติวฒ
ั น์ ฉัตรสุมงคล )
สำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง

