EB 21 ข้อ 4

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอเถิน อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง 52160
ที่ ลป 0432 / 25

วันที่

28 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เรียน

สาธารณสุขอาเภอเถิน
เรื่องเดิม
ด้วยงานบริหาร สานักงานสาธารณสุขอาเภอเถิน ได้จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามกรอบ
แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (งวดที่ 1 28 กพ. 2564)
ข้อพิจารณา
งานบริหาร สานักงานสาธารณสุขอาเภอเถิน ได้จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามกรอบ
แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (งวดที่ 1 28 กพ. 2564)
ข้อเสนอ
1) รับทราบรายงานผลการดาเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (งวดที่ 1 28 กพ. 2564) ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอเถิน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดาเนินการดังนี้ต่อไปด้วย จักเป็น
พระคุณยิ่ง

( นายประยูร จันทร์ศักดิ์)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ทราบ / อนุมัติ /อนุญาต ลงนามแล้ว

( นายชุมพล ดวงดีวงศ์)
สาธารณสุขอาเภอเถิน

รายงานผลการดาเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเถิน
29 กุมภาพันธ์ 2564
1. การบริหารจัดการ ตามหลัก 4 ประการสาหรับจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย
1) ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจภายในกรอบกฎหมาย และนโยบาย ตาม
ขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบโดยไม่ให้มีผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง
2) สนับสนุนความโปร่งใส และพร้อมรับผิด : กาหนดขั้นตอนการทางานที่ชัดเจน และเปิดเผยให้
ประชาชนทราบ รวมถึงเปิดโอกาสให้ตรวจสอบ
3) ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคล และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : เจ้าหน้าที่ต้องระบุผลประโยชน์
ทับซ้อนในการปฏิบัติ และจัดการกับเรื่องส่วนตัวเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาให้มากที่สุดโดยฝ่ายบริหารต้อง
รับผิดชอบเกี่ยวกับการสร้างระบบป้องกัน พร้อมกาหนดนโยบาย
4) สร้างวัฒนธรรมองค์กร : ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
ในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น
2 แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย
1) ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร กลุ่มภารกิจ กลุ่มงาน งาน
2) พัฒนานโยบาย และกลยุทธ์การจัดการปัญหา
3) ให้ความรู้แก่บุคลากรโรงพยาบาลคลองลาน รวมถึงคณะผู้บริหาร
4) ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
5) สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนหน่วยงาน และประชาชนทราบถึงความมุ่งมั่นใน
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
6) บังคับใช้นโยบายที่กาหนด
7) มีการทบทวนมาตรการ นโยบาย ที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอ
3 แนวทางการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
1) ปรับปรุงนโยบาย มาตรการ ให้รัดกุม ชัดเจน ลดโอกาสที่จะใช้อานาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน
2) ค่อยสังเกต ประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเป็นระบบในกรณีที่
มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอาจใช้ทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิด และการใช้สายสืบภายใน
3) ลดโอกาสการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิธีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อป้องกันการ
รวมกลุ่มหรือ syndicate
4) ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเกิดผลประโยชน์สูง
5) มีระบบพิจารณาคัดเลือกผู้ทาหน้าที่ดูแลเรื่องการเงินทุกระดับเป็นพิเศษ และควรให้ตรวจสอบ
พฤติกรรมร่ารวยผิดปกติ
6) ควรมีการศึกษาวิจัยอย่างแท้จริงในกลุ่มงานที่มีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนสูง
7) ควรมีการทดสอบเรื่องความซื่อตรงของข้าราชการ บุคลากร ในหน่วยงานเป็นครั้งคราว
8) ทาการสารวจทัศนคติของประชาชน และผู้มารับบริการ เพื่อประเมินผลการทางาน และการ
คอร์รัปชั่น

ประเด็นความเสี่ยงในภารกิจงานที่อาจจะเกิดขึ้นในลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเด็น
ความเสีย่ ง
1. กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตาม
ระเบียบ

ความเสีย่ งที่เกิดขึ้น
การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างมี
ความเสีย่ งในการเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจาก
ต้องมีการติดต่อกับ
ภาคเอกชนในการจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง
- การเสนอราคา
- การกาหนดราคากลาง
- การเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัด
จ้าง
- การตรวจรับพัสดุ
- ความสัมพันธ์กับ
ภาคเอกชน

การปรับปรุง/แนวทางแก้ไข

1. ควบคุม กากับ ดูแลให้
ข้าราชการ และบุคลากร ให้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
แนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง
2. ควบคุม กากับ ดูแลให้
เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างจัดทารายงานสรุป
การจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
และ
เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ
รับทราบทุกครั้ง
3. ควบคุม กากับ ดูแลให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
และบุคลากรที่เกีย่ วข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความ
ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนอ
งานในการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ควบคุม กากับ ดูแลให้
ข้าราชการและบุคลากร ให้
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ
จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด
2. การใช้อานาจ การบริการงานบุคคลอาจเกิด 1. ควบคุม กากับ ดูแลให้
หน้าที่ เรียกรับ ความเสีย่ งเรื่องผลประโยชน์ ข้าราชการ บุคลากรให้ปฏิบตั ิ
ผลประโยชน์ / ทับซ้อนในประเด็นเกี่ยวกับ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
การให้และการ - การคัดเลือกบุคคลให้ดารง ปัญหาการทุจริตของสานักงาน
รับของขวัญ
ตาแหน่งภายในสสอ.เถิน
สาธารณสุขอาเภอเถินอย่าง
สินน้าใจ เพื่อ
- การเลื่อนระดับบุคลากร
เคร่งครัด
หวัง
- การพิจารณาความดี
2. ควบคุม กากับ ดูแลให้
ความก้าวหน้า ความชอบ
ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบตั ิ
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง
การรับของขวัญสินน้าใจ อย่าง
เคร่งครัด
3. ควบคุม กากับ ดูแลให้
ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบตั ิ
ตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเถิน

ผู้รับผิดชอบ

กาหนด
หมายเหตุ
แล้วเสร็จ
หัวหน้าเจ้าหน้าที/่ รายงานทุกไตรมาส ไม่มีความ
เจ้าหน้าที่
28 กพ. 64
เสี่ยง

สสอ.

รายงานทุกไตรมาส ไม่มีความ
28 กพ. 64
เสี่ยง

ประเด็น
ความเสีย่ ง
3. การเบิกจ่าย
งบประมาณที่ไม่
ถูกต้องตาม
ระเบียบ

4. การเอื้อ
ประโยชน์ต่อ
พวกพ้องในการ
จัดซื้อจัดจ้าง

ความเสีย่ งที่เกิดขึ้น

การปรับปรุง/แนวทางแก้ไข

การดาเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณ มีความเสี่ยงใน
การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับ
ภาคเอกชนในการจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง
- การเสนอราคา
- การกาหนดราคากลาง
- การเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัด
จ้าง
- การตรวจรับพัสดุ
- ความสัมพันธ์กับ
ภาคเอกชน
การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างมี
ความเสีย่ งในการเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจาก
ต้องมีการติดต่อกับ
ภาคเอกชนในการจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง
- การเสนอราคา
- การกาหนดราคากลาง
- การเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัด
จ้าง
- การตรวจรับพัสดุ
- ความสัมพันธ์กับ
ภาคเอกชน

1. ควบคุม กากับ ดูแลให้
ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบตั ิ
ตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงิน
และการคลัง อย่างเคร่งครัด
2. ควบคุม กากับ ดูแล
ข้าราชการ และบุคลากรให้
ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์
การปฏิบัตเิ กี่ยวกับข้อร้องเรียน
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และ
การประพฤติมิชอบ อย่าง
เคร่งครัด

ผู้รับผิดชอบ

กาหนด
หมายเหตุ
แล้วเสร็จ
หัวหน้าเจ้าหน้าที/่ รายงานทุกไตรมาส ไม่มีความ
เจ้าหน้าที่
28 กพ. 64
เสี่ยง

1. ควบคุม ก่ากับ ดูแลให้
หัวหน้าเจ้าหน้าที/่ รายงานทุกไตรมาส ไม่มีความ
ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติ เจ้าหน้าที่
28 กพ. 64
เสี่ยง
ตามนโยบายเกี่ยวกับความ
โปร่งใสการเสริมสร้าง คุณธรรม
จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. ควบคุม กากับ ดูแลการ
ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้น
การปฏิบัตหิ น้าที่และการ
ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือ
ปฏิบัติ
3. ควบคุม กากับ ดูแลให้
ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบตั ิ
ตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ด่าเนินการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบให้ครอบคลุม และทั่วถึง
มากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้าง
แนวทางและมาตรการในด่าเนิน
การสร้างจิตสานึกให้ข้าราชการ
รังเกียจ
การทุจริตทุกรูปแบบ

