บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอคลองหำด (กลุ่มงำนบริหำร) 0 -3755 0340
ที่ สก ๐6๓๒/1321
วันที่ 1 กันยำยน ๒๕๖4
เรื่อง รำยงำนกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน
เรียน สำธำรณสุขอำเภอคลองหำด
1.เรื่องเดิม
ตำมที่ รัฐบำลกำหนดให้หน่วยงำนภำครัฐดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประเด็นกำรดำเนินงำน
มำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบมำตรกำรกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน เพื่อเผยแพร่ให้สำธำรณชน
รับทรำบ และสำมำรถตรวจสอบกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน นั้น
2.ข้อเท็จจริง
กลุ่มงำนบริหำร สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอคลองหำด ได้จัดทำแนวทำงในกำรป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและได้ดำเนินกำรส่งแนวทำงฯดังกล่ำวโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลในสังกัดสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอคลองหำด
เพือ่ ใช้เป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำน พร้อมส่งหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกแห่งได้รับทรำบและปฏิบัติตำมเรียบร้อยแล้ว
3.ข้อพิจารณา
ในกำรนี้กลุ่มงำนบริหำร สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอคลองหำดได้ จึงขอรำยงำนผลกำรดำเนินงำนและ
ขออนุญำตเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ไปยังเว็บไซต์ สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสระแก้ว ดังเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้
4.ข้อเสนอ
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและอนุญำตต่อไป

(นำยธนำดร คำดำ)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร

ทราบ อนุมัติ

(นำยอุทัย เพ็ชรนอก)
สำธำรณสุขอำเภอคอลงหำด

ปค.4
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอคลองหำด
รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖3
สานักงานสาธารณสุขอาเภอคลองหาด
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม
1. ผู้บริหำรมีควำมรู้ประสบกำรณ์ ที่จะใช้บริหำรแบบมุ่งมั่น
1.1 ปรัชญำและรูปแบบกำรทำงำนของผู้บริหำร ผลสัมฤทธิ์ของงำน
2. ผู้บริหำรมีกระจำยอำนำจตำมลักษณะกำรดำเนินงำน เพื่อให้
กำรบริหำรจัดกำรเกิดควำมคล่องตัวและมีประสิทธิภำพไม่
ซ้ำซ้อน
3. ผู้บริหำรจัดระบบกำรควบคุม/กำกับ ระบบกำรควบคุมภำยใน
4. ผู้บริหำรควรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและกำรกำรดำเนินกำร
ตำมภำรกิจงำน
5. กำรปรับปรุงภำยหลังจำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
อย่ำงรอบครอบและกำรพิจำรณำวิธีกำรลดหรือป้องกันควำม
เสี่ยง
1.2 ควำมซื่อสัตย์และจริยธรรม
1. สร้ำงหรือกำหนดจริยธรรมที่บุคลำกรในองค์กรควรปฏิบัติไว้
เป็นลำยลักษณ์อักษร
2. ผู้บริหำรสนับสนุน/ส่งเสริมควำมซื่อสัตย์และจริยธรรมใน
องค์กรเพื่อเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมองค์กร เน้นกำรประชุม
พูดคุยและกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดี
3. ผู้บริหำรปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่ำงที่ดีในเรื่องของจริยธรรมของ
องค์กร
1.3 ควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถของ
บุคลำกร

1.4 โครงสร้ำงองค์กร

1. กำหนดระดับควำมรู้/ควำมสำมำรถ/ทักษะและประสบกำรณ์
ที่จำเป็นสำหรับแต่ละตำแหน่งไว้อย่ำงเหมำะสมตำมคุณสมบัติ
ตำแหน่งนั้นๆ
2. คำอธิบำยลักษณะงำน (Job Description) ของแต่ละ
ตำแหน่ง กำหนดไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรและเป็นปัจจุบัน
3. มีกำรฝึกอบรม เสริมควำมรู้ในด้ำนที่บุคลำกรขำดอย่ำง
สม่ำเสมอ
4. สร้ำงกฎเกณฑ์ร่วมกันเพื่อไว้พิจำรณำควำมดีควำมชอบของ
กำรปฏิบัติงำน เพื่อสร้ำงขวัญและกำลังใจ
1. มีโครงสร้ำงองค์กร และสำยกำรบังคับบัญชำอย่ำงชัดเจนและ
เหมำะสมกับขนำดขององค์กร

1.5 กำรมอบอำนำจและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ

1.6 นโยบำยวิธีบริหำรด้ำนบุคลำกร

1.7 กำรติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง
2.1 วัตถุประสงค์ระดับองค์กร
2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม

2.3 กำรระบุปัจจัยเสี่ยง

2.4 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง

2. จัดทำแผนผังกำรจัดองค์กรที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้
บุคลำกรทุกคนทรำบ แสดงไว้อย่ำงชัดเจน
1. ผู้บริหำรได้มีกำรมอบอำนำจตำมควำมจำเป็นในกำร
ปฏิบัติงำนให้กับบุคคลที่เหมำะสม เป็นลำยลักษณ์อักษร และ
แจ้งให้บุคลำกรทุกคนทรำบ
2. มอบหมำยงำนตำมควำมรับผิดชอบและควำมเหมำะสม
1. สนับสนุนบุคลำกรผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีคุณธรรม
จริยธรรม
2. พิจำรณำควำมดีควำมชอบตำมเกณฑ์ แบบไม่เอนเอียง
3. ส่งเสริมพัฒนำบุคลำกรที่ขำดกำรพัฒนำ ให้ก้ำวทันต่องำนที่
รับผิดชอบ
1. หัวหน้ำงำนมีกำรติดตำม กำกับ ประเมินผลเป็นระยะเพื่อแจ้ง
ผลแก่องค์กร
2. คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยใน มีบทบำทในกำรกำกับดูแล
กำรปฏิบัติงำนภำยในองค์กรให้เป็นไปตำมระบบกำรควบคุม
ภำยในที่กำหนดอย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
1. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย ทิศทำงกำรดำเนินงำนของ
องค์กรไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร อย่ำงชัดเจน และนำไปใช้ได้
2. นำวัตถุประสงค์ดังกล่ำว ชี้แจงให้บุคลำกรทุกคนทรำบและ
เข้ำใจตรงกัน
1. วัตถุประสงค์ของของกำรดำเนินงำนในระดับกิจกรรม
สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับองค์กรและแผน
ยุทธศำสตร์
2. วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได้ วัดผลได้ และ
เป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกัน
3. บุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรกำหนดวัตถุประสงค์ระดับ
กิจกรรมและให้กำรยอมรับ
1. ผู้บริหำรร่วมประเมินและรับรู้ควำมเสี่ยง
2. มีกำรระบุและประเมินควำมเสี่ยงที่เกิดจำกปัจจัยทั้งภำยใน
และภำยนอก
3. แจ้งควำมเสี่ยงที่พบให้แก่บุคลำกรทุกท่ำนทรำบและวำงแผน
แก้ไข
1. ผู้บริหำรกำหนดเกณฑ์ในกำรตัดสินระดับควำมสำคัญของ
ควำมเสี่ยง
2. ผู้ริหำรจัดให้มีกำรวิเครำะห์และประเมินระดับควำมสำคัญ
หรือผลกระทบของควำมเสี่ยงและควำมถี่หรือโอกำสที่จะเกิด
ควำมเสี่ยง
3. บุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง

2.5 กำรกำหนดวิธีกำรควบคุมควำมเสี่ยง
3. กิจกรรมกำรควบคุม
3.1 กำรควบคุมทุกกิจกรรม

3.2 กำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ

3.3 กำรมอบหมำยงำน
3.4 ข้อกำหนดเกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์

3.5 มำตรกำรติดตำมและตรวจสอบ
4. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
4.1 สำรสนเทศ

4.2 กำรสื่อสำร

1. ผู้บริหำรจัดให้มีกำรวิเครำะห์สำเหตุของควำมเสี่ยงที่อำจ
เกิดขึ้น และกำหนดวิธีกำรควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดควำมเสี่ยง
1. วำงแนวทำงหลักในกำรควบคุมโดยให้เข้ำใจตรงกัน
2. แจ้งให้บุคลำกรทุกคนทรำบเกี่ยวกับกิจกรรมกำรควบคุมที่
กำหนดขึ้น เพื่อป้องกันหรือลดควำมเสี่ยง มีกำรปฏิบัติตำม
กิจกรรมกำรควบคุมที่กำหนดไว้
3. ผู้บริหำรจัดให้มีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมวิธีกำรควบคุมที่
กำหนดเพื่อป้องกันวำมเสี่ยง
1. มีกำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำที่และวงเงินอนุมัติขอ
ผู้บริหำร
2. มีมำตรกำรป้องกันและดูแลทรัพย์สินอย่ำงรัดกุมและเพียงพอ
3. ไม่มีกำรอนุญำตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดควบคุมกำรดำเนินงำน
ที่สำคัญทั้งหมด
4. มีกำรมอบอำนำจหน้ำที่ให้แต่ละบุคคลอย่ำงเป็นระบบ เพื่อให้
มั่นใจว่ำมีกำรตรวจสอบและคำนอำนำจระหว่ำงกันและกันอย่ำง
มีประสิทธิผล
1. มีกำรมอบหมำยงำนและกำหนดหน้ำที่ที่เหมำะสมรับผิดชอบ
ปฏิบัติงำนที่ได้รับอนุญำตให้ดำเนินกำร
1. มีกำรสอบทำนโดยผู้บริหำร
2. มีกำรสอบทำนติดตำมผลสัมฤทธิ์ที่บรรลุตำมแผนขององค์กร
โดยผู้บริหำร
3. มีกำรสอบทำนผลกำรดำเนินงำนจริงเทียบกับเป้ำหมำย โดย
ผู้บริหำร
1. มีมำตรกำรติดตำมและตรวจสอบให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและติคณะรัฐมนตรี
1. กำหนดให้มีระบบสำรสนเทศและกำรรำยงำนเพื่อใช้สำหรับ
กำรบริหำรและตัดสินใจของฝ่ำยบริหำร
2. มีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำร
ดำเนินงำน กำรเงินและกำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและ
มติคณะรัฐมนตรีไว้อย่ำงถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
3. จัดระบบกำรจัดเก็บเอกสำรประกอบกำรจ่ำยเงินกำรบันทึก
บัญชีไว้ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นหมวดหมู่
4. ขำดควำมชำนำญในกำรใช้โปรแกรม E-GP, J-HCIS ,Thai
COC และโปรแกรมประมวลผลอื่นๆ ที่สร้ำงขึ้นเป็นกำร
เฉพำะงำน
1. มีระบบกำรติดต่อสื่อสำรทั้งภำยในและภำยนอก เชื่อถือได้
และทันกำรณ์ มีเว็บไซต์ของหน่วยงำน ไลน์กลุ่มในกำรติดตำม
แจ้งข่ำวสำรในกำรดำเนินงำน ได้แก่ ไลน์ IT ,ไลน์ทำงทำงสสอ.

5. กำรติดตำมประเมินผล
5.1 กำรติดตำม

5.2 กำรประเมินผล

คลองหำด ,ไลน์กลุ่มผู้บริหำร
2. มีช่องทำงกำรสื่อสำรอย่ำงชัดเจนและบุคลำกรทุกคนรับทรำบ
และเข้ำใจบทบำท หน้ำที่ของตนเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน
3. มีกำรแจ้งให้บุคลำกรทรำบปัญหำและจุดอ่อนของกำรควบคุม
ภำยในที่เกิดขึ้นและแนวทำงกำรแก้ไข
4. มีกำรจัดช่องทำงให้บุคลำกรสำมำรถเสนอข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำนขององค์กร
1. กำหนดกำรติดตำมผลในระหว่ำงปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอ
2. ขำดกำรรำยงำนกำรเปรียบเทียบกับแผนงำน/โครงกำรและ
นำเสนอให้ผู้บริหำรและคณะกรรมกำรควบคุม กำกับ ติดตำม
3. มีกำรแก้ไขเหตุกำรณ์ หรือผลกำรดำเนินงำนที่ไม่เป็นไปตำม
คำดหมำย
4. มีกำรติดตำมและตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมระบบกำรควบคุม
ภำยในที่กำหนดไว้อย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
5. รำยงำนผลหรือจัดทำเอกสำรในกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน
1. มีกำรประเมินผลควำมพอเพียงและประสิทธิผลของกำร
ควบคุมภำยในโดยกำรประเมินตนเองอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. มีรำยงำนผลกำรประเมินควำมเพียงพอและประสิทธิผลของ
กำรควบคุมภำยในและรำยงำนต่อผู้บริหำรและคณะกรรมกำร
ควบคุมภำยใน
3. ไม่มีกำรสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำน Performance Audit

ผลการประเมินโดยรวม
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอคลองหำด มีโครงสร้ำงกำรควบคุมภำยในครบ 5 องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
หรือกำรควบคุมเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรควบคุม ภำยในของคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน มีกำรควบคุมที่เพียงพอและมี
ประสิทธิผลตำมสมควร อย่ำงไรก็ตำมยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน ดังนี้
1. บำงกิจกรรม ยังมีกำรกำรควบคุมไม่เพียงพอ ไม่ทั่วถึง หน่วยงำนจะกำหนดให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงทุกจุด
ทุกกิจกรรมที่มีควำมสำคัญทั่วทั้งองค์กร เพื่อกำหนดกำรควบคุมที่จำเป็น คุ้มค่ำและเพียงพอ
2. เจ้ำหน้ำที่บำงคนที่ยังไม่เข้ำใจหลักกำรของกำรควบคุมภำยใน จะดำเนินกำรจัดประชุมเพื่อให้มีควำมเข้ำใจและ
มีส่วนร่วมในกำรช่วยกำรดำเนินกำรให้มีประสิทธิภำพต่อไป
3. กระบวนงำนกำรใช้จ่ำยประจำของหน่วยบริกำร
4. กระบวนงำนกำรใช้รถรำชกำร
5. กระบวนงำนกำรบริหำรพัสดุ (ควบคุม เก็บรักษำ จำหน่ำย)
6. ขำดควำมชำนำญในกำรใช้โปรแกรม E-GP, J-HCIS ,Thai COC และโปรแกรมประมวลผลอื่นๆ ที่สร้ำงขึ้นเป็น
กำรเฉพำะงำน
7. ด้ำนกำรบริหำรคลังเวชภัณฑ์ ยังไม่เป็นตำมแนวทำงกำรดำเนินงำน PTC (ระบบยำ) ที่กำหนด

รายงานผลแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอคลองหาด
---------------------------------------------------๑.การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ตำมที่สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอคลองหำด ได้ดำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน และนำผลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์มำกำหนดมำตรกำร วิธีกำรควบคุมเพื่อป้องกัน หรือลดควำมเสี่ยงด้ำน
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่รัฐมีกำรตรวจสอบได้ ไม่แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่ง
หน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย ยึ ดมั่นในคุณ ธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่ำงที่ดี ยืนหยัดทำในสิ่ งที่ถูกต้อง โดย
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอคลองหำด ได้เสนอแนวแนวทำงในกำรปรับปรุงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในหน่วยงำน ดังนี้
(๑) นำประเด็นหรือปัจจัยที่อำจเกิดควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่ อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ที่ได้จำกกำร
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงมำจัดทำเป็นกรอบแนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตและแก้ไข
กำรกระทำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดกำรอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ใน
กำรเสริมสร้ำง พัฒนำด้ำนจริยธรรม กำรรักษำวินัย จิตพอเพียงต้ำนทุจริตและกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงำน
สำธำรณสุขอำเภอคลองหำด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ให้แก่พนักงำน และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง รับทรำบและถื อ
ปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด โดยได้รับกำรสนับสนุนวิทยำกรจำกสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นนิติกร ทั้งนี้สำนักงำน
สำธำรณสุขอำเภอคลองหำด มีนโยบำยที่จะผลักดันให้พนักงำนและลูกจ้ำงมีควำมตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยำบรรณ ในวิชำชีพของบุคลำกรทุกระดับ และเสนอแนะให้ยกตัวอย่ำงพฤติกรรมที่เข้ำข่ำยมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดย
กำรให้รวบรวมข้อมูลกำรสอบหำข้อเท็จจริง หรือข้อร้องเรียนต่ำง ๆ นำมำวิเครำะห์เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่เจ้ำหน้ำที่และบุคลำกรภำยในหน่วยงำนด้วย
(๒) จัดทำแบบฟอร์มป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำง (แบบแสดงควำม
บริสุทธิ์ใจในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง) เพื่อให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของสำนักงำนสำธำรณสุขมีประสิทธิภำพ โปร่งใส และปรำศจำกกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อน เพิ่มกำรตรวจสอบควำมเกี่ยวข้ องระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่และผู้เสนองำน ซึ่งจำกกำร
ตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ ๒๕๖3 ที่ผ่ำนมำและในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ไม่พบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ผู้
เสนองำน มีควำมเกี่ยวข้องกับเจ้ำหน้ำที่ภำยในของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอคลองหำด นอกจำกนี้สำนักงำนสำธำรณสุข
อำเภอคลองหำด ได้มีกำรเผยแพร่ช่องทำงกำรร้องเรียนร้องทุกข์ไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงำนสำธำรณสุข อำเภอคลองหำด ไว้
แล้วด้วย
(๓) จัดทำสมุดบันทึกตรวจสอบกำรใช้รถยนต์รำชกำรเพื่อให้กำรใช้รถยนต์รำชกำรเป็นไปตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
(๔) จัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรม
ของชมรมจริยธรรม สำนั กงำนสำธำรณสุข อำเภอคลองหำด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพื่อกำหนดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำม กำรทุจริตของหน่วยงำน โดยมีแผนกำรดำเนินงำนอย่ำงจริงจัง นอกจำกนี้เพื่อให้กำร
ดำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
นอกจำกนี้สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอคลองหำด ได้จัดทำประกำศสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอคลองหำด ว่ำด้วย
แนวทำงปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนสังกั ดสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอคลองหำด
มี แนวทำงกำรปฏิ บั ติ ต นตำมกรอบจรรยำบรรณของผู้ ป ฏิ บั ติ งำนให้ มี ค วำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ และเกิ ด
ประสิทธิภำพสูงสุด โดยได้กำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่
(๑) มำตรกำรกำรใช้รถรำชกำร

(๒) มำตรกำรเบิกค่ำตอบแทน
(๓) มำตรกำรกำรจัดทำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุมและสัมมนำ
(4)มำตรกำรกำรจัดหำพัสดุ
2. รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เนื่ องจำกกำรปฏิบั ติงำนเพื่อป้ องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำนสำธำรณสุข อำเภอคลองหำด ไม่มีข้อ
ทั กท้ ว งหรื อข้ อร้ อ งเรีย นแต่ ป ระกำรใด จึ งไม่ มีข้ อเสนอแนะเกี่ ยวกั บ กำรปรับ ปรุงขั้ น ตอนกำรปฏิ บั ติงำนเพื่ อ ป้ องกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน แต่อย่ำงไรก็ตำม สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอคลองหำด ได้กำชับให้ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำง รวมถึงผู้ปฏิบัติงำนในสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอคลองหำด ทุกท่ำนให้ตระหนักในกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรตำมระเบียบ กฎหมำย มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องกำรทุจริตให้มำกที่สุด
แนวปฏิบัติงำนในกำรตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนถึงควำมเกี่ยวข้องกับผู้เสนองำนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
กระบวนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอคลองหำด มีกำรวำงแผนสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของ
เจ้ำหน้ำที่พัสดุซึ่งมีหน้ำที่ในกำรจัดชื้อจัดจ้ำงกับผู้เสนองำนว่ำมีควำมเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่ำงไร มีกำรประเมินควำมเสี่ยง
วำงแผนกำรตรวจสอบและวำงแผนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ เมื่อมีกำรดำเนินกำรจัดชื้อหรือจัดจ้ำงก็มีกระบวนกำร
ตรวจสอบกำรทำงำนก่อน ระหว่ำงและเมื่อ ปฏิบัติงำนเสร็จสิ้นกระบวนกำรก็ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบทำรำยงำนผลกำรจัด
ชื้อจัดจ้ำงและมีกำรติดตำม ตรวจสอบอย่ำงใกล้ชิด พร้อมกำชับให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบระมัดระวังไม่ให้ มีกำรแสวงหำ
ประโยชน์ รับผลประโยชน์ในตำแหน่งหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบเพื่อหำผลประโยชน์ ซึ่งอำจทำให้กำรเสนอรำคำในกำรจัดชื้อ
หรือจัดจ้ำงมีกำรแข่งขันอย่ำง ไม่เป็นธรรม หำกมีมูลปรำกฏ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอคลองหำด จะดำเนินกำรทำงวินัย
กับเจ้ำหน้ำที่อย่ำงเคร่งครัด
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ

(นำยธนำดร คำดำ)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร

