
 
รายงานการประชุมประจ าเดือน มกราคม เจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งช้าง 

ครั้งที่ 1/2565  วันที่ 6 มกราคม 2565 
ณ  ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งช้าง 

******************************************* 
 
วาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.ประกาศเจตจ านงสุจริต  ประจ าปีงบประมาณ  2565 

2.ประชาสัมพันธ์จากกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมโครงการวิ่งเก็บสะสมระยะทางผ่านแอปพลิเคชั่น 
โดยระยะทางวิ่งที่สะสม สามารถน ามาแลกรางวัลได้ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

3. แจ้งแนวทางการด าเนินงาน Paperless Office สสจ.นา่น ปี 2565 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 
มกราคม 2565 เป็นต้นไป 

4 .แจ้งให้ทราบการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ตามกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม กิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ 
 
วาระท่ี 2   รับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 
 รับรอง 

วาระท่ี  3   ติดตามผลการประชุมครั้งก่อน 
 (ไม่มี) 

วาระท่ี 4 เรื่องแจ้งให้ทราบจากกลุ่มงาน 
1. กลุ่มงานวิชาการ  
 1.1 แจ้งให้ทราบสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ช่วง 7 วันอันตราย 

พบอุบัติเหตุ 16 ราย เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บเล็กน้อย 9 ราย และเข้ารักษาตัวในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
ทุ่งช้าง จ านวน  6 ราย  

 1.2 เฝ้าระวังอุบัติเหตุบนท้องถนนและแจ้งมาตรการการป้องกันโดยเคร่งครัด 
 1.3 เน้นย้ าการตรงต่อเวลา ในการท างานของเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.ทุกคนในแต่ละเดือน

เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานอย่างน้อยให้ครบ 15 วันท าการ 
          1.4 แจ้งประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมในการ 5 ส. ซึ่งในปีนี้ ทางทีมงาน 5 ส. 

จะมีการส ารวจความต้องการอุปกรณ์ของแต่ละกลุ่มงานอาทิ เช่นแฟ้มใส่เอกสาร กล่องเก็บเครื่องมือ  
 2. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
  2.1 เชิญชวนบุคลากรเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมรณรงค์ออกก าลังกายให้เป็นประจ า 
สม่ าเสมอเพ่ือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
  2.2 มอบของที่ระลึก ให้แก่นางกาญจนา ทิพยศักดิ์ ซึ่งเป็นตัวแทนส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอทุ่งช้าง ร่วมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน โดยการน าออกก าลังกายเต้นแอโรบิก ณ สวนอุ่นไอรัก                      
เทศบาลทุ่งช้าง  อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
 
 
 



 5.กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
                     5.1 การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า ข้าราชการสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งช้าง ที่สนใจรายละเอียดเพ่ิมเติม
ได้ประกาศบนเว็บไซตส์ านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งช้าง 
  ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ )  
หากเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ ากว่าเป้าหมายให้ด าเนินการตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์วิธีการว่า
ด้วยการสั่งให้ออกจากราชการ  กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล หรือการ
สั่งเลิกจ้างเนื่องจากมีคะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการต่ ากว่าระดับที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด จึงก าหนดให้
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุ่งช้างรับทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้ 
 1.หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 
  1.1 ข้าราชการ ด าเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
มาตรา 11 (5) และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร.1012/ว 10 ลงวันที่ 24 
มีนาคม 2552   
  1.2 ลูกจ้างประจ า ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2537 ข้อ 60 (5) 
  1.3 พนักงานราชการ ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 
พ.ศ. 2557 ข้อ 19 และข้อ 20 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2554 
  1.4 ลูกจ้างชั่วคราว ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) และหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ 
สธ 0201.034/ว 224 ลงวันที่  24 มีนาคม 2562 
  1.5 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขด าเนินการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
พนักงานราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 ข้อ 23 และ 24 และประกาศ ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 
2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงาน
ราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 
 2. หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือโทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ในระดับต่างๆ 
รวมถึงวิธีการพัฒนา ผู้ที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ (เอกสารแนบท้าย) 
 3. วิธีการ ขั้นตอน และผู้เกี่ยวข้องในการบริหารผลการปฏิบัติงาน รายงานผล การด า เนินการกับ
เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ าต่อผู้บังคับบัญชา (เอกสารแนบท้าย) 
 4.การก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 



  5.2 ประกาศจังหวัดน่านเรื่องการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของ บุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ 
ในรอบปีงบประมาณ 2564 (1 เมษายน 2564 -  30 กันยายน 2564 ) สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
เว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดน่าน  https://wwwnno.moph.go.th/nanhealth/  
  5.3 ประกาศเจตจ านงสุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2565 เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่สนใจ
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งช้าง 
http://www.thungchanghospital.org/thungchang/ 

  5.4 การก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไปได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งช้าง ถือปฏิบัติ 
และก าหนดช่องทางการร้องเรียนดังนี้ 
      1) ผ่านทางกลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งช้าง 
     2) Banner รับเรื่องร้องเรียนผ่านหน้าเว็บไซต์  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งช้าง 
     3) ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่องรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 
     4) ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 
     5) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 
      6) ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพ่ือประชาชน 
      7) โทรศัพท์ 054-795104 
     8) ร้องเรียนทาง Face book ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งช้าง 

  5.5 ประกาศมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน  ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอทุ่งช้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยมีการก าหนด 
 1) มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาใน
เทศกาลปีใหม่ 
 2) มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 60 
 3)มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 4) มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
 5) มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดท า
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายก าหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุตามที่
กฎหมายก าหนด 
 6) มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพ่ิมเติมจากที่หน่วยงาน
ของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
 
 
 

7) มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล 

https://wwwnno.moph.go.th/nanhealth/
http://www.thungchanghospital.org/thungchang/


กลุ่มบริหารงานทั่วไปได้จัดท ารายงานสรุปผลประกาศ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ เจ้าหน้าที่ 
ท่านใดรายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ เว็บไซต์หน่วยงานส านักงานสาธารณสุข                     
อ าเภอทุ่งช้าง http://www.thungchanghospital.org/thungchang/ 
   

5.6 กลุ่มงานบริหารทั่วไปได้ก าหนดกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 เสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านการ
บริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีพฤติกรรมซื่อสัตย์ สุจริต และป้องกันการเกิดปัญหาการทุจริตและการ
กระท าผิดทางวินัยของเจ้าหน้าที่ในเชิงรุก ตามมาตรการส าคัญ 4 มาตรการ  คือ  

(1) มาตรการการใช้รถราชการ  
(2) มาตรการการเบิกค่าตอบแทน  
(3) มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา 
(4) มาตรการการจัดหาพัสดุ 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว เป็นไปอย่างถูกต้อง เรียบร้อย 
และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งช้าง  จึงขอออกประกาศมาตรการป้องกันการ
ทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 

1. มาตรการการใช้รถราชการ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
1.1 การใช้รถราชการหรือรถส่วนกลาง ให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า

ด้วยรถราชการ พ.ศ.  2523 และที่แก้ ไขเพ่ิมเติม และระเบียบส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุงรถ
ส่วนกลาง และรถรับรอง พ.ศ. 2526 

1.2 การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บหรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้น 
และหากมีเหตุจ าเป็นไม่มีสถานที่เก็บปลอดภัย หรือมีราชการจ าเป็นเร่งด่วน ให้ท า
บันทึกขออนุญาตต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน เพ่ือน าไปเก็บที่อ่ืนเป็นการ
ชั่วคราวและเป็นครั้งคราว 

1.3 ห้ามข้าราชการหรือบุคลากรน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอ่ืน
น าไปใช้ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะน ารถราชการไปใช้ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม และไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการ 

1.4 ให้ผู้บังคับบัญชา ก ากับ ดูแล ตรวจสอบการใช้รถราชการ การเบิกจ่ายค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง การเบิกจ่ายค่าซ่อมบ ารุง ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
 

2. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
2.1 การเบิกจ่ายค่าตอบแทน จากเงินบ ารุง ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวง

สาธารณสุขว่าด้วยค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง 

http://www.thungchanghospital.org/thungchang/


2.2 ให้ผู้บังคับบัญชา ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่าย
ของเจ้าหน้าที่ เพ่ือใช้ประกอบการบริหารจัดการและพัฒนามาตรการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพ 

 

3. มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุมและสัมมนา  มีแนวทาง
ปฏิบัติดังนี้ 
3.1 การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ ให้ก าหนด

เป้าหมายและรายละเอียดการด าเนินงานที่แสดงถึงความสอดคล้องกับภารกิจ หรือ
เป็นการพัฒนาหน่วยงาน หรือแก้ปัญหาการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้
เกิดประสิทธิภาพอย่างชัดเจน 

3.2 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุมและสัมมนา
ต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การ
จัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หนังสือ
กระทรวงการคลัง และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลทุ่งช้างที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความจ าเป็น เหมาะสมและประหยัด ภายในวงเงินงบประมาณที่
ได้รับ โดยยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 

3.3 ให้ผู้บังคับบัญชา ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเบิก
จ่ายเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ เพ่ือ
พัฒนาระบบการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพ 

 

4. มาตรการการจัดหาพัสดุ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
4.1 การจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎระเบียบอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

4.2 ให้พัฒนาความรู้ เกี่ยวกับการพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานด้านพัสดุทุกระดับอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 

4.3 ให้จัดวางกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ และด าเนินการ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน หรือการเอื้อประโยชน์ในการด าเนินการด้านพัสดุ 

5. ให้หน่วยงานจัดวางระบบควบคุม ก ากับ การตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการ
ตามมาตรการในข้อ 1-4 โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพ่ิมช่อง
ทางการสื่อสาร การร้องเรียน เพ่ือป้องกันการทุจริตและการกระท าผิดวินัยที่เกิดขึ้นจาก
การไม่ถือปฏิบัติตามประกาศนี้ 

6. ให้หน่วยงานด าเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
7. หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว และพบว่าเป็นการกระท าความผิดให้

ด าเนินการทางวินัย ทางละเมิด และทางอาญากับผู้กระท าผิดอย่างเคร่งครัด 
5.7 การก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งช้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
 
 
 



วาระท่ี 5 เรื่องเสนอพิจารณา 
          5.1 การจัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตส านักงานสาธารณสขุอ าเภอทุ่งช้างประจ าปี
งบประมาณ 2565  การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส การปรับปรุงการบริหารงานของ
หน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น จึงขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้เจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งช้าง  
ทุกคนด าเนินสมัครเป็นสมาชิกชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งช้าง 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

มติ เห็นชอบ จัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งช้าง 
5.2 เริ่มการจัดกลุ่ม เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอทุ่งช้าง อันอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ผลการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงมีดังนี้ 

1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ จากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 

3. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

4. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อ จัดจ้าง 

5. การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 

6. การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

โดยประเด็นความเสี่ยงฯเพ่ิมเติม คือ “มาตรการการใช้รถราชการ”    ซึ่งฝ่ายบริหารทั่วไป 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งช้าง จะได้น าประเด็นดังกล่าวเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือเสริมสร้าง

การบริหารงานที่โปร่งใสส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งช้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ือพิจารณา

จัดท ามาตรการในการควบคุมก ากับ ในครั้งต่อไป  

5.3 การพัฒนาการตระหนักรู้และทักษะการสนับสนุน 

- จัดท าแผนพัฒนาและโครงการระบุหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ   เพ่ือให้ตระหนักใน
ความส าคัญและผลักดันให้ เกิดทัศนคติทางบวกต่อการเปิดเผยข้อมูล โดยอธิบายว่าท าไมต้องเปิดเผยและอะไรจะ
เกิดข้ึนเมื่อข้าราชการเปิดเผยการกระท าผิด 

- จัดให้มีการฝึกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (Ethical Decision Making) แก่
ข้าราชการหรือเมื่อข้าราชการได้เลื่อนต าแหน่งเป็นหัวหน้า / ผู้บริหาร รวมทั้งต้องได้รับการฝึกอบรมทักษะเฉพาะ
ในการรับข้อร้องเรียนการรายงาน การเปิดเผย และจัดการกับการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งทักษะในการสนับสนุน
และปกป้องคุ้มครองพยาน 

เป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี  

- หน่วยงานควรสร้างกลไกในการสนับสนุนและปกป้องคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลมีนโยบายและ
กระบวนการเพ่ือลดกฎเกณฑ์ท่ีมากเกินไปและส่งเสริมให้คนกล้าเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารที่
ไม่เป็นธรรมหรือคดโกงและการทุจริต 

- จัดกลไกสนับสนุน (Robust Support) เพ่ือลดการรายงานและการรับรู้ที่ผิดพลาดให้ค าปรึกษา
การเปิดเผยพฤติกรรมการกระท าผิดที่เหมาะสม และปกป้องการต่อต้านที่จะมีต่อผู้เปิดเผย 



- โครงสร้างการรายงาน    หรือเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสร้าง
ธรรมชาติและขนาดขององค์กร 

- นโยบายโครงสร้างและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะต้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 

- มีหลักสูตรการฝึกอบรม     เพ่ือให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจะได้รับการปฏิบัติอย่าง
เหมาะสมกับผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการทั่วไป เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

มิติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 1. สาธารณสุขอ าเภอทุ่งช้าง มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่เจ้าหน้าที่ ในสังกัดส านักงานสาธารณสุข             
อ าเภอทุ่งช้าง  

 
เลิกประชุมเวลา   17.00 น. 
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