รายงานสรุปการประชุมโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยง
อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง
ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอเถิน อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง
วันศุกร์ ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา ๐8.30-16.00 น.
***************************
หลักการและเหตุผล
ในสภาวะปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น เริ่มมีแนวโน้มรุนแรงและเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
รวมทั้งปัญหาความเสื่อมศรัทธาในการบริหารราชการ การสร้างองค์กรให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังสร้าง
จิตสานึกค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ มีจิตสานึกที่ดีในการให้บริการ
ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม และเสมอภาค ทาให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส
รวมถึงระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในด้านการบริหารราชการ บริหารงานการเงินและบัญชีและ
งานพั ส ดุ ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ กฎ ระเบี ย บ ก็ เ ป็ น อี ก ระบบที่ จ ะท าให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก รมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กรได้
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานสาเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเถิน จึงได้จัดทา“โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยง
อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔”ขึ้น
วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อเสริ มสร้ างให้เจ้าหน้าที่ มีจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
ประพฤติ ตนและปฏิบั ติ งานด้วยความโปร่ งใส ซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต ถู กต้ องตามหลั กกฎหมาย มี จิต ส านึ ก ในการ
ให้บริการทั้งต่อผู้ร่วมงานและผู้มารับบริการ
๒. เพื่อให้หน่วยงานมีระบบควบคุมภายใน/และตรวจสอบภายใน และสามารถดาเนินการประเมิน
ความเสี่ยงและจัดทากิจกรรมควบคุมความเสี่ยง รายงานผลการดาเนินการจัดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงให้มี
ความถูกต้องตามระเบียบคณะกรรมการสานักงานตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
๔. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการบัญชี และการพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรี นโยบายและแผนงานโครงการต่างๆ
เป้าหมาย:
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเถินผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุกแห่ง และ สสอ.เถิน จานวน ๔๐ คน
กลยุทธ์/กลวิธี :
การประชุม/อบรม ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน กฎ และระเบียบ และคุณธรรมความโปร่งใส
/ผลการดาเนินงาน...

-2ผลการดาเนินงาน
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2563 มี
บุคลากรในสังกัดสานักสาธารณสุขอาเภอเถิน จานวน 12 คน เข้าร่วมประชุม โดยมีการบรรยายให้ความรู้ใน
เรื่องต่างๆ ดังนี้
1. ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรื อความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่ วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของ
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ภาษาไทยใช้อยู่ ๓ อย่าง
(๑) ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
(๒) ผลประโยชน์ทับซ้อน
(๓) ผลประโยชน์ขัดกัน
2. แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
การจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้ มี ๖ ขั้นตอน สาหรับการพัฒนาและการ
ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
(๑) ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร
(๒) พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา
(๓) ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่าง ๆ รวมถึงเผยแพร่ นโยบายการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร
(๔) ดาเนินการเป็นแบบอย่าง
(๕) สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่น ในการ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
(๖) บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่าเสมอ
3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์
๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๐ , ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ กาหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมไว้ เพื่อลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสานึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ด้วย
/2.ประกาศ......

-3๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมดาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔3 ได้กาหนดว่า โดยอาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติได้กาหนดหลักเกณฑ์และจานวนทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจาก
บุคคลได้โดยธรรมจรรยา กล่าวคือ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดย
ปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
3.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
3.๑) ส่วนคาปรารภ ได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสาหรับ ผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการของสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ๙ ข้อ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
(๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน
(๔) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
(๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือน ข้อเท็จจริง
(๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
3.๒) หมวด ๒ ข้อ ๕ ให้ขา้ ราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตาแหน่งหน้าที่ และยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน
3.๓) หมวด ๒ ข้อ ๖ ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัย
ตาแหน่งหน้าที่และไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดย
อย่างน้อยต้องวางตน
4. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ( ฉบับที่2 ) พ.ศ. 2549
6. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544

/ตัวอย่างเรื่อง.....

-44. ตัวอย่างเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
การรับประโยชน์ต่างๆ
(Accepting benefits)

รับของขวัญ /เงินสนับสนุน/
เงินบริจาคจากลูกค้าของหน่วยงาน

การทาธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing)
หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts)

มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับ
หน่วยงานต้นสังกัด

การทางานหลังจากออกจากตาแหน่ง
สาธารณะหรือหลังเกษียณ
(Post-employment)

ลาออกจากหน่วยงานเพื่อไปทางาน
ในหน่วยงานที่ดาเนินธุรกิจประเภท
เดียวกัน

การทางานพิเศษ (Outside
employment or moonlighting)

ตั้งบริษัทดาเนินธุรกิจที่แข่งขันหรือ
รับงานจากหน่วยงานต้นสังกัด

การรับรู้ข้อมูลภายใน
(Inside information)

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง

การใช้สมบัติของหน่วยงานเพื่อ
ประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว
(Using your employer’s
property for private advantage)

นาทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้
ในงานส่วนตัว

การนาโครงการสาธารณะลงในเขต
เลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง
(Pork-belling)

รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพื้นที่
ตนเอง หรือการใช้งบสาธารณะ
เพื่อหาเสียง
/5.แนวปฏิบัติ....

-55. แนวปฏิบัติ 10 ข้อตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ประมวลจริย ธรรมข้าราชการพลเรือน ได้กาหนดแนวทางให้ข้าราชการประพฤติป ฏิบัติ รวม 10
ประการ สรุปได้ดังนี้
(1) ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรม และยืนหยัดกระทาในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นธรรม
(2) ข้าราชการต้องมีจิตสานึกที่ดี และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความ
รวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
(3) ข้าราชการต้องแยกเรื่ องส่ ว นตั ว ออกจากตาแหน่ งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่ ว นรวมของ
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
(4) ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่ และไม่กระทาการ
อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม
(5) ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา
(6) ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชน
โดยมีอัธยาศัยที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
(7) ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมู ลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด และ
รวดเร็ว ไม่ถ่ว งเวลาให้เนิ่น ช้า และใช้ข้อ มูล ข่าวสารที่ได้มาจากการดาเนินงานเพื่อการในหน้าที่ และ ให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(8) ข้า ราชการต้อ งมุ ่ง ผลสัม ฤทธิ์ข องงาน รั ก ษาคุณ ภาพและมาตรฐานแห่ง วิช าชีพ โดย
เคร่งครัด
(9) ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(10) ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดารงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของราชการโดยรวม
6. ข้อบังคับสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าจรรยาข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ.2560
7. แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH code of Conduct)
ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2563 มี
ความรู้และความเข้าใจในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2563 และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่ป้องกันไม่ให้
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยประเมินความรู้ของบุคลากร ก่อนและหลังการอบรม
(นายประยูร จันทร์ศักดิ์) ผู้สรุปรายงานการประชุม
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
(นายชุมพล ดวงดีวงศ์) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
สาธารณสุขอาเภอเถิน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานพ.ศ.2563
สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน:สานักงานสาธารณสุขอาเภอเถิน
วัน/เดือน/ปี: 17 กุมภาพันธ์ 2564
หัวข้อ โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยง อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยง อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง
หน่วยงาน
Link ภายนอก :ไม่มี
หมายเหตุ :-

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

( นายประยูร จันทร์ศักดิ์ )
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
17 กุมภาพันธ์ 2564

( นายชุมพล ดวงดีวงศ์ )
สาธารณสุขอาเภอเถิน
17 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวกนกวรรณ วังหอม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
17 กุมภาพันธ์ 2564

