
   

  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอทุ่งช้ำง   จงัหวัดน่ำน   โทรศัพท์ 0 5479 7404                       

ที ่นน 0532/224                     วันที่   28     มีนำคม     2565                               

เรื่อง  รำยงำนกำรก ำกับติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอทุ่งช้ำง 
 

ตำมที่งำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอทุ่งช้ำง ได้มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  และจัดท ำกรอบแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
เกี่ยวกับนผลประโยชน์ทับซ้อน (กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร)  เพ่ือเป็นมำตรกำรอย่ำงหนึ่งที่จะ
ช่วยส่งเสริมให้หน่วยงำนสำมำรถป้องกันกำรทุจริตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นั้น  
  ในกำรนี้งำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอทุ่งช้ำง จึงขอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
กำรก ำกับติดตำมตำมกรอบแนวทำงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ดังนี้ 

1. ได้ด ำเนินกำรจัดอบรมเผยแพร่ควำมรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  เมื่อวันที่  4  มีนำคม  2565   โดยมีเจ้ำหน้ำที่เข้ำร่วมประชุมจ ำนวน
ทั้งสิ้น 18 คน 

2. ได้รวมกลุ่มเพ่ือเสริมสร้ำงวัฒนธรรมและค่ำนิยมสุจริตและกำรต่อต้ำนกำรทุจริตใน
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอทุ่งช้ำง ได้แก่ ชมรมจริยธรรม “ชมรมจริยธรรมน าใจ ของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งช้าง” และ ชมรม “STRONG...สสอ.ทุ่งช้าง โปร่งใส” 

3. มีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรปฏิบั ติงำนอันอำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน และก ำหนดแนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ 

4. ด ำเนินกำรแจ้งเวียน คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รำยงำนสรุปผลกำรวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงฯ และกรอบแนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงฯ ดังกล่ำวแล้วเสร็จ 

5. ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  รำยงำนสรุปผลกำรวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงฯ และกรอบแนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงฯ  บนเว็บไซต์ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอทุ่งช้ำง (www.sasukchiangklang.com)    

จำกกำรก ำกับติดตำมกำรบังคับใช้กรอบแนวทำงฯ ดังกล่ำว พบว่ำเจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำน 
สำธำรณสุขอ ำเภอทุ่งช้ำง มีควำมเข้ำใจในกรอบแนวทำงดังกล่ำว และปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด โดยไม่มีข้อ
ร้องเรียนใดๆ เกิดขึ้น ทั้งในหน่วยงำน จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีนิติสัมพันธ์กับส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอทุ่งช้ำง ทั้ง
ด้ำนกำรบริหำรงำน และกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอทุ่งช้ำง 
           จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และอนุมัติให้น ำรำยงำนนี้ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บโซต์ 
    

             
 
                    (นำงวันทนำ  เมืองเล็น) 
              เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน 
 
                              

ความเห็นสาธารณสุขอ าเภอทุ่งช้าง 

              ทรำบ/อนุมัติ 

        
    (นำยโชติวัฒน์  ฉัตรสุมงคล)  
        สำธำรณสุขอ ำเภอทุ่งช้ำง 
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                   บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอทุ่งช้ำง  จังหวัดน่ำน    โทรศัพท์ 0 5479 7404   

ที่ นน 0532/124        วันที ่   28    มีนำคม   2565     

เร่ือง   รำยงำนผลกำรก ำกับติดตำม กำรด ำเนินงำนตำมกรอบแนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน  

          หน่วยงำน (รอบที่ 1)                          

.เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอทุ่งช้ำง 
 

                    1. เรื่องเดิม   ตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   ของส ำนักงำน
สำธำรณ สุขอ ำ เภอทุ่ งช้ ำง  จั งห วัดน่ ำน    โดยได้ เผยแพร่ ให้ บุ คล ำกรในสั งกัดและเผยแพร่ท ำง 
www.sasukchiangklang.com  แล้วนั้น ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอทุ่งช้ำงได้ยึดมั่นในแนวทำงดังกล่ำวและ
ได้ชี้แจงให้บุคลำกรในสังกัดได้เข้ำใจและรับทรำบแนวทำง รวมทั้งขอควำมร่วมมือในกำรถือปฏิบัติ เพ่ือควำม
โปร่งใส่ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอทุ่งช้ำง  
 

                    2. ข้อเท็จจริง   ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  (เดือน 1 ตุลำคม 2564 ถึง 21 มีนำคม  
2565 )   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอทุ่งช้ำง ได้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้  

2.1  ได้รวมกลุ่มเพ่ือเสริมสร้ำงวัฒนธรรมและค่ำนิยมสุจริตและกำรต่อต้ำนกำรทุจริตใน
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอทุ่งช้ำง ได้แก่ ชมรมจริยธรรม “ชมรมจริยธรรมน าใจ ของ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งช้าง” และ ชมรม “STRONG...สสอ.ทุ่งช้าง โปร่งใส” 

2.2  มีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรปฏิ บัติงำนอันอำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน และก ำหนดแนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ได้จำกกำรวิเครำะห์
โดย  ชมรม “STRONG...สสอ.ทุ่งช้าง โปร่งใส”  เมื่อวันที่  4  มีนำคม  2565 

2.3  ด ำเนินกำรแจ้งเวียน คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รำยงำนสรุปผลกำรวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงฯ และกรอบแนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงฯ ดังกล่ำวแล้วเสร็จ 

2.4  ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  รำยงำนสรุปผลกำรวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงฯ และกรอบแนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงฯ  บนเว็บไซต์ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอทุ่งช้ำง (www.sasukchiangklang.com)    

2.5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร เพ่ือให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลำกร     
ในสังกัดฯ    เมื่อวันที่  4 มีนำคม  2565   

2.6 ทบทวนแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุริตของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอทุ่งช้ำง   
เพ่ือก ำหนดกจิกรรมเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน  

      เมื่อวันที่  4 มกรำคม   2565 
 2.7  กำรตรวจสอบกำรเรียกรับผลประโยชน์ กำรให้และกำรรับของขวัญ สินน้ ำใจเพื่อหวัง   
      ควำมก้ำวหน้ำ โดยก ำหนดมำตรกำรด ำเนินกำรทำงวินัยอย่ำงเคร่งครัด ซึ่งจำกกำร 
      ตรวจสอบไม่พบว่ำบุคลำกรในสังกัด เรียกรับผลประโยชน์หรือให้หรือรับของขวัญจำกผู้ใด 
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2.8 กำรตรวจ กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยก ำกับดูแลให้เจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้อง ปฏิบัติตำม 
     หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรจัดจ้ำงโดยเคร่งครัด ซึ่งจำกกำรตรวจสอบ พบว่ำ กำรจัดซื้อ  
     จัดจ้ำงเป็นไป ตำมระเบียบหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด เพียงแต่กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัด 
     จ้ำงมกีระบวนกำรและขั้นตอนหลำยขั้นตอน แต่มีข้ำรำชกำรที่รับผิดชอบงำนเพียงคนเดียว  
     ท ำให้มีควำมเสี่ยงที่จะเกิดกำรปฏิบัติงำนที่ไม่ถูกต้อง หรืออำจเกิดกำรละเว้นกำร 
     ปฏิบัติงำนได้  
2.9 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอทุ่งช้ำง ได้ควบคุมดูแลให้เจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวกับกำร 
     เบิกจ่ำยงบประมำณ ปฏิบัติตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยกำรเงินกำรคลังอย่ำงเคร่งครัด  
    ซ่ึงจำกกำรตรวจสอบไม่พบกำรเบิกจ่ำย ที่ผิดพลำด  
2.10 กำรตรวจสอบกำรเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ได้มีกำรตรวจสอบ     
      บุคลำกรในหน่วยงำนถึงควำมเก่ียวกับผู้เสนองำนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ซึ่งจำกกำร   
      ตรวจสอบไม่พบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ผู้เสนองำนมีควำมเก่ียวข้องกับเจ้ำหนำ้ที่ภำยในของ        
      ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอทุ่งช้ำง และหำกมีกรณดีังกล่ำวส ำนักงำนสำธำรณสุข       
      อ ำเภอทุ่งช้ำง จะด ำเนินกำรสอบสวน หำกมีมูลจะด ำเนินกำรทำงวินัยกับ ผู้เกี่ยวข้อง   
      อย่ำงเคร่งครัด 
 

 3. ข้อกฎหมาย    
 3.1 พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำบกำรทุจริต  
       พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มำตรำ 100-103 ฃ 
 3.2 คู่มือกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ  
      ทุ่งช้ำง จังหวัดน่ำน      

                     4. ก ากับตดิตาม  

                     - ให้ถือปฏิบัติตำมมำตรกำร ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับของควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งได้แก่ กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรที่ไม่
เกิดประโยชน์แก่หน่วยงำน และมิได้จ่ำยจริง  โดยให้มีกำรกรอกแบบฟอร์มสมัครเข้ำประชุม/ อบรม เพ่ือเสนอ
พิจำรณำอนุมัติก่อน   และในกำรจัดท ำบันทึกขออนุมัติเดินทำงไปรำชกำร ต้องระบุวัน เวลำ ระบุวิธีกำร
เดินทำง ให้ชัดเจน ตำมท่ีก ำหนดตัวอย่ำงบันทึกขออนุมัติไว้ 5 กรณี 
 

                     จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ  และขออนุญำตน ำรำยงำนฉบับนี้ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หนว่ยงำน (www.sasukchiangklang.com) 
 
 

                ( นำงวันทนำ  เมืองเล็น)  
                                                                       เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน                                              

                                    ความเห็นสาธารณสุขทุ่งช้าง                                
 - ทรำบ / อนุญำต 

 
                                                    
                                             (นำยโชติวฒัน์  ฉัตรสมุงคล )         
                                                สำธำรณสุขอ ำเภอทุ่งช้ำง               
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