รายงานการประชุมประจาเดือน มกราคม เจ้าหน้าที่สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง
ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 6 มกราคม 2565
ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง
*******************************************
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
1.ประกาศเจตจานงสุจริต ประจาปีงบประมาณ 2565
2.ประชาสัมพันธ์จากกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมโครงการวิ่งเก็บสะสมระยะทางผ่านแอปพลิเคชั่น
โดยระยะทางวิ่งที่สะสม สามารถนามาแลกรางวัลได้ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
3. แจ้งแนวทางการดาเนินงาน Paperless Office สสจ.น่าน ปี 2565 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13
มกราคม 2565 เป็นต้นไป
4 .แจ้งให้ทราบการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ตามกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม กิจกรรมทาบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบาเพ็ญประโยชน์
วาระที่ 2 รับรองการประชุมครั้งที่แล้ว
รับรอง
วาระที่ 3 ติดตามผลการประชุมครั้งก่อน
(ไม่มี)
วาระที่ 4 เรื่องแจ้งให้ทราบจากกลุ่มงาน
1. กลุ่มงานวิชาการ
1.1 แจ้งให้ทราบสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ช่วง 7 วันอันตราย
พบอุบัติเหตุ 16 ราย เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บเล็กน้อย 9 ราย และเข้ารักษาตัวในสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
ทุ่งช้าง จานวน 6 ราย
1.2 เฝ้าระวังอุบัติเหตุบนท้องถนนและแจ้งมาตรการการป้องกันโดยเคร่งครัด
1.3 เน้ น ย้ าการตรงต่อเวลา ในการทางานของเจ้าหน้าที่ ใน รพ.สต.ทุกคนในแต่ล ะเดือน
เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานอย่างน้อยให้ครบ 15 วันทาการ
1.4 แจ้งประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมในการ 5 ส. ซึ่งในปี นี้ ทางทีมงาน 5 ส.
จะมีการสารวจความต้องการอุปกรณ์ของแต่ละกลุ่มงานอาทิ เช่นแฟ้มใส่เอกสาร กล่องเก็บเครื่องมือ
2. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
2.1 เชิญชวนบุคลากรเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมรณรงค์ออกกาลังกายให้เป็นประจา
สม่าเสมอเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
2.2 มอบของที่ระลึก ให้ แก่ น างกาญจนา ทิพยศักดิ์ ซึ่งเป็นตัวแทนส านักงานสาธารณสุ ข
อ าเภอทุ่ ง ช้ า ง ร่ ว มส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพในชุ ม ชน โดยการน าออกก าลั ง กายเต้ น แอโรบิ ก ณ สวนอุ่ น ไอรั ก
เทศบาลทุ่งช้าง อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

5.กลุ่มบริหารงานทั่วไป
5.1 การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่า ข้าราชการสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ประกาศบนเว็บไซต์สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)
หากเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ากว่าเป้าหมายให้ดาเนินการตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์วิธีการว่า
ด้วยการสั่งให้ออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล หรือการ
สั่งเลิกจ้างเนื่องจากมีคะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการต่ากว่าระดับที่กาหนดอย่างเคร่งครัด จึงกาหนดให้
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุ่งช้างรับทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้
1.หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
1.1 ข้าราชการ ดาเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
มาตรา 11 (5) และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร.1012/ว 10 ลงวันที่ 24
มีนาคม 2552
1.2 ลูกจ้างประจา ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2537 ข้อ 60 (5)
1.3 พนักงานราชการ ดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. 2557 ข้อ 19 และข้อ 20 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2554
1.4 ลูกจ้างชั่วคราว ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง) และหนังสือสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่
สธ 0201.034/ว 224 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2562
1.5 พนักงานกระทรวงสาธารณสุ ขดาเนินการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้ว ย
พนักงานราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 ข้อ 23 และ 24 และประกาศ ลงวันที่ 19 พฤษภาคม
2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงาน
ราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557
2. หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือโทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ในระดับต่างๆ
รวมถึงวิธีการพัฒนา ผู้ที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ (เอกสารแนบท้าย)
3. วิธีการ ขั้นตอน และผู้เกี่ยวข้องในการบริหารผลการปฏิบัติงาน รายงานผล การดาเนินการกับ
เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่าต่อผู้บังคับบัญชา (เอกสารแนบท้าย)
4.การกาหนดกลไกการกากับติดตามอย่างต่อเนื่อง

5.2 ประกาศจั งหวัด น่า นเรื่ องการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจาปีของ บุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ
ในรอบปีงบประมาณ 2564 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564 ) สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
เว็บไซต์สานักงานสาธารณสุข จังหวัดน่าน https://wwwnno.moph.go.th/nanhealth/
5.3 ประกาศเจตจานงสุจริต ประจาปีงบประมาณ 2565 เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่สนใจ
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง
http://www.thungchanghospital.org/thungchang/
5.4 การกาหนดมาตรการ กลไก หรื อ การวางระบบในการจัดการเรื่ องร้ องเรี ยนของ
หน่วยงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไปได้จัดทาคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง ถือปฏิบัติ
และกาหนดช่องทางการร้องเรียนดังนี้
1) ผ่านทางกลุ่มงานบริหารทั่วไป สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง
2) Banner รับเรื่องร้องเรียนผ่านหน้าเว็บไซต์ สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง
3) ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่องรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
4) ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
5) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
6) ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
7) โทรศัพท์ 054-795104
8) ร้องเรียนทาง Face book สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง
5.5 ประกาศมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง ประจาปีงบประมาณ 2565 โดยมีการกาหนด
1) มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาใน
เทศกาลปีใหม่
2) มาตรการป้ อ งกั น การรั บ สิ น บนในกระบวนการเบิ ก จ่ า ยยาตามสิ ท ธิ ส วั ส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาล
ข้าราชการ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 60
3)มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
4) มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
5) มาตรการป้ อ งกัน การทุจ ริ ต และแก้ไขการกระทาผิ ดวินั ยของเจ้า หน้าที่ รัฐ ในสั งกั ดส านั กงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทา
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกาหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุตามที่
กฎหมายกาหนด
6) มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงาน
ของรัฐกาหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

7) มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล

กลุ่มบริหารงานทั่วไปได้จัดทารายงานสรุปผลประกาศ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ เจ้าหน้าที่
ท่ า นใดรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม สามารถดาวน์ โ หลดเอกสารได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ ห น่ ว ยงาน ส านั ก งานสาธารณสุ ข
อาเภอทุ่งช้าง http://www.thungchanghospital.org/thungchang/
5.6 กลุ่มงานบริหารทั่วไปได้กาหนดกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจาปีงบประมาณ 2565 เสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านการ
บริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีพฤติกรรมซื่อสัตย์ สุจริต และป้องกันการเกิดปัญหาการทุจริตและการ
กระทาผิดทางวินัยของเจ้าหน้าที่ในเชิงรุก ตามมาตรการสาคัญ 4 มาตรการ คือ
(1) มาตรการการใช้รถราชการ
(2) มาตรการการเบิกค่าตอบแทน
(3) มาตรการการจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา
(4) มาตรการการจัดหาพัสดุ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว เป็นไปอย่างถูกต้อง เรียบร้อย
และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง จึงขอออกประกาศมาตรการป้องกันการ
ทุจริตและแก้ไขการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
1. มาตรการการใช้รถราชการ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
1.1 การใช้รถราชการหรือรถส่วนกลาง ให้ดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้ ว ยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม และระเบี ย บส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบารุงรถ
ส่วนกลาง และรถรับรอง พ.ศ. 2526
1.2 การเก็บรักษารถราชการ ให้ เก็บในสถานที่เก็บหรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้น
และหากมีเหตุจาเป็นไม่มีสถานที่เก็บปลอดภัย หรือมีราชการจาเป็นเร่งด่วน ให้ทา
บันทึกขออนุญาตต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน เพื่อนาไปเก็บที่อื่นเป็นการ
ชั่วคราวและเป็นครั้งคราว
1.3 ห้ามข้าราชการหรือบุคลากรนารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่น
น าไปใช้ ทั้ งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรื อนอกสถานที่ ป ฏิ บัติ ง าน
โดยเฉพาะนารถราชการไปใช้ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม และไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการ
1.4 ให้ ผู้บั งคับบั ญชา กากับ ดูแล ตรวจสอบการใช้รถราชการ การเบิกจ่ายค่าน้ามัน
เชื้อเพลิง การเบิกจ่ายค่าซ่อมบารุง ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
2. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
2.1 การเบิ ก จ่ า ยค่ า ตอบแทน จากเงิ น บ ารุ ง ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ กระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิ บัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการจ่ ายเงินค่ าตอบแทนแนบท้ายข้อบั งคับ กระทรวงสาธารณสุ ขว่ าด้ว ย
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง

2.2 ให้ผู้บังคับบัญชา กากับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่าย
ของเจ้ า หน้ า ที่ เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นามาตรการเบิ ก จ่ า ย
ค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพ
3. มาตรการการจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุมและสัมมนา มีแนวทาง
ปฏิบัติดังนี้
3.1 การจั ดทาโครงการฝึ ก อบรม ศึ กษา ดูง าน ประชุมและสั มมนาต่า งๆ ให้ ก าหนด
เป้าหมายและรายละเอียดการดาเนินงานที่แสดงถึงความสอดคล้องกับภารกิจ หรือ
เป็นการพัฒนาหน่วยงาน หรือแก้ปัญหาการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้
เกิดประสิทธิภาพอย่างชัดเจน
3.2 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุมและสัมมนา
ต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การ
จัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือ
กระทรวงการคลัง และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลทุ่งช้างที่เกี่ยวข้ อง
ทั้งนี้ โดยคานึงถึงความจาเป็น เหมาะสมและประหยัด ภายในวงเงินงบประมาณที่
ได้รับ โดยยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
3.3 ให้ ผู้บั งคับบั ญชา กากับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเบิก
จ่ายเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ เพื่อ
พัฒนาระบบการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพ
4. มาตรการการจัดหาพัสดุ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
4.1 การจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4.2 ให้ พั ฒ นาความรู้ เ กี่ ย วกั บ การพั ส ดุ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ใ นสั ง กั ด โดยเฉพาะเจ้ า หน้ า ที่
ผู้รับผิดชอบงานด้านพัสดุทุกระดับอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ
4.3 ให้จัดวางกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ และดาเนินการ เพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน หรือการเอื้อประโยชน์ในการดาเนินการด้านพัสดุ
5. ให้หน่วยงานจัดวางระบบควบคุม กากับ การตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินการ
ตามมาตรการในข้อ 1-4 โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพิ่มช่อง
ทางการสื่อสาร การร้องเรียน เพื่อป้องกันการทุจริตและการกระทาผิดวินัยที่เกิดขึ้นจาก
การไม่ถือปฏิบัติตามประกาศนี้
6. ให้หน่วยงานดาเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
7. หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว และพบว่าเป็นการกระทาความผิดให้
ดาเนินการทางวินัย ทางละเมิด และทางอาญากับผู้กระทาผิดอย่างเคร่งครัด
5.7 การกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง ประจาปีงบประมาณ 2564

วาระที่ 5 เรื่องเสนอพิจารณา
5.1 การจัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตสานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้างประจาปี
งบประมาณ 2565 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส การปรับปรุงการบริหารงานของ
หน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น จึงขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้เจ้าหน้าที่สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง
ทุกคนดาเนินสมัครเป็นสมาชิกชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตสานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง
ประจาปีงบประมาณ 2565
มติ เห็นชอบ จัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง
5.2 เริ่มการจัดกลุ่ม เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สานักงานสาธารณสุข
อาเภอทุ่งช้าง อันอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ผลการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงมีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การรับผลประโยชน์ต่างๆ จากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อ จัดจ้าง
การใช้อานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

โดยประเด็ น ความเสี่ ย งฯเพิ่ ม เติ ม คื อ “มาตรการการใช้ ร ถราชการ” ซึ่ ง ฝ่ า ยบริ ห ารทั่ ว ไป
สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอทุ่งช้าง จะได้นาประเด็นดังกล่าวเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อเสริมสร้าง
การบริหารงานที่โปร่งใสสานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพื่อพิจารณา
จัดทามาตรการในการควบคุมกากับ ในครั้งต่อไป
5.3 การพัฒนาการตระหนักรู้และทักษะการสนับสนุน
- จั ด ท าแผนพั ฒ นาและโครงการระบุ ห ลั ก สู ต รการพั ฒ นาข้ า ราชการ เพื่ อ ให้ ต ระหนั ก ใน
ความสาคัญและผลักดันให้ เกิดทัศนคติทางบวกต่อการเปิดเผยข้อมูล โดยอธิบายว่าทาไมต้องเปิดเผยและอะไรจะ
เกิดขึ้นเมื่อข้าราชการเปิดเผยการกระทาผิด
- จั ด ให้ มี ก ารฝึ ก อบรม/พั ฒ นา การตั ด สิ น ใจเชิ ง จริ ย ธรรม (Ethical Decision Making) แก่
ข้าราชการหรือเมื่อข้าราชการได้เลื่อนตาแหน่งเป็นหัวหน้า / ผู้บริหาร รวมทั้งต้องได้รับการฝึกอบรมทักษะเฉพาะ
ในการรับข้อร้องเรียนการรายงาน การเปิดเผย และจัดการกับการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งทักษะในการสนับสนุน
และปกป้องคุ้มครองพยาน
เป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี
- หน่วยงานควรสร้างกลไกในการสนับสนุนและปกป้องคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลมีนโยบายและ
กระบวนการเพื่อลดกฎเกณฑ์ที่มากเกินไปและส่งเสริมให้คนกล้าเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารที่
ไม่เป็นธรรมหรือคดโกงและการทุจริต
- จัดกลไกสนับสนุน (Robust Support) เพื่อลดการรายงานและการรับรู้ที่ผิดพลาดให้คาปรึกษา
การเปิดเผยพฤติกรรมการกระทาผิดที่เหมาะสม และปกป้องการต่อต้านที่จะมีต่อผู้เปิดเผย

- โครงสร้ างการรายงาน
ธรรมชาติและขนาดขององค์กร

หรือเปิดเผยผลประโยชน์ส าธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสร้าง

- นโยบายโครงสร้างและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะต้องได้รับทราบโดยทั่วกัน
- มีหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจะได้รับการปฏิบัติอย่าง
เหมาะสมกับผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการทั่วไป เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มิติที่ประชุม เห็นชอบ
วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
1. สาธารณสุ ขอ าเภอทุ่ งช้ าง มอบของขวั ญปี ใหม่ใ ห้ แ ก่เ จ้าหน้า ที่ ใ นสั งกั ด ส านัก งานสาธารณสุ ข
อาเภอทุ่งช้าง
เลิกประชุมเวลา 17.00 น.
ลงชื่อ......ธิดารัตน์ ก่อเกิด.........ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางสาวธิดารัตน์ ก่อเกิด)
ลงชื่อ.......กรภัทร ขันไชย...........ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายกรภัทร ขันไชย)

