บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา กลุ่มบริหารงานทั่วไป โทร.๐ ๕๔๖๐ ๐๐68-70
ที่ นน.๐4๓๒/78
วันที่ 12 มีนาคม ๒๕๖4
.
เรื่อง รายงานสรุปผลการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
เรียน สาธารณสุขอำเภอเวียงสา
ตามที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สํานักงานสาธารณสุข อำเภอเวียงสา ได้ดําเนินการจัดประชุม
วิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นของหน่ ว ยงาน ในวั น อั ง คารที่ 9 มี น าคม ๒๕๖4
เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสํานักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา นั้น
ในที่ประชุม กลุ่มบริหารงานทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา ได้ชี้แจงแนวทางการ
ปฏิบัติให้คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) สํานักงานสาธารณสุข อำเภอเวียงสา ได้เข้าใจแนวทางและให้ความร่วมมือในการถือปฏิบัติเพื่อ
ความโปร่งใสขององค์กร โดยสรุปได้ดังนี้
๑. กํ าหนดเรื่ องสํ าคั ญ เร่งด่ ว นเชิ งรุก ในการป้ อ งกั น การทุ จริต การบริห ารงานที่ โปร่งใส
ตรวจสอบ ได้ และการแก้ ไ ขปั ญ หาการกระทํ า ผิ ด วิ นั ย ของเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ที่ เป็ น ปั ญ หาสํ า คั ญ และพบ
บ่อย ๔ มาตรการสําคัญ ดังต่อไปนี้
๑.๑ มาตรการการใช้รถราชการ
๑.๒ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน
๑.๓ มาตรการการจัดทําโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
๑.๔ มาตรการการจัดหาพัสดุ
๒. พิ จ ารณาหั ว ข้ อ ปั ญ หาในการบริ ห ารที่ เกิ ด ปั ญ หาด้ านความโปร่ งใส โดยที่ ป ระชุ ม ได้
พิจารณา เลือกหัวข้อปัญหาในการบริหารที่เกิดปัญหาด้านความโปร่งใส ที่เป็นมาตรการสําคัญและเร่งด่วน ดังนี้
2.๑ มาตรการการใช้รถราชการ
2.๒ มาตรการการจัดทําโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา โดยกําหนดให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องดําเนินการจัดทํา Flow Chart และคู่มือการปฏิบัติงานเผยแพร่ให้แก่บุคลากรในสังกัด สํานักงาน
สาธารณสุขอำเภอเวียงสา ทราบและถือปฏิบัติ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้)
๓. วิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เลือกด้านการวิเคราะห์ผลประโยชน์
ทับซ้อนก่อนดําเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกําหนดให้มีการ กํากับ ตรวจสอบ การจัดหาพัสดุ นอกจาก
การตรวจสอบตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้า งและการบริห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กํ า ชั บให้
ผู้ เกี่ ย วข้ อ งในการจั ด หาพั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์ ระมั ด ระวั ง ไม่ ให้ มี ก ารแสวงหาประโยชน์ การรั บ ผลประโยชน์
การใช้อิทธิพลในตําแหน่งและหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หากมีกรณี ดังกล่ าว สํานักงานสาธารณสุข อำเภอเวียงสา
จะดําเนินการสืบสวน หากมีมูลจะดําเนินการทางวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด (รายละเอียดปรากฏตาม
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซ้อนสํานักงานสาธารณสุข
อำเภอเวียงสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่แนบมาพร้อมนี้)

/๔. จัดทํา…

-2๔. จั ดทํ า “คู่มื อเกี่ย วกั บการปฏิ บั ติงานเพื่ อป้ องกันผลประโยชน์ ทับ ซ้อน” โดยมี แนวทาง
ในการป้องกันปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
- มีประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ทับซ้อน
- การใช้หลักโปร่งใสในการใช้อํานาจในการปฏิบัติราชการ ตลอดจนการนําหลัก ธรรมา
ภิบาลมาใช้ในการบริหารองค์กร (Good Government)
- กํากับ ตรวจสอบ การจัดหาพัสดุ
๕. จั ด ให้ มี ป ระชุ ม /สั ม มนาหรื อ แลกเปลี่ ย นความรู้ ภ ายในหน่ ว ยงาน เพื่ อ ให้ ค วามรู้
เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๖. จัดทํากรอบแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญ าตนําเผยแพร่ เอกสารดังต่อไปนี้ บนเว็บไซต์
สํานักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา
1.รายงานการประชุม สรุปผลการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ของหน่วยงาน
2.รายงานการวิเคราะห์ ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซ้อน
สํานักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(นายทศพร ปริกเพ็ชร)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ความเห็นสาธารณสุขอำเภอเวียงสา
ทราบ/อนุมัติ
(นายชุมพล สุทธิ)
สาธารณสุขอำเภอเวียงสา

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564
สำหรับหน่วยงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อกลุ่มงาน/งาน…กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป…………………………………………
ชื่อหน่วยงาน: …สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา………………………………
วัน/เดือน/ปี: ….........12 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖4………………………………………
หัวข้อ: หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
๑. บันทึกข้อความขออนุมัติจัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
๒. หนังสือเชิญประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
๓. ใบลงทะเบียนประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
๔. บันทึกรายงานสรุปผลการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
5. รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
6. รูปภาพการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
7. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (www.sasuksa.com) ที่แนบมาพร้อมนี้
Link ภายนอก : ไม่มี
หมายเหตุ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายทศพร ปริกเพ็ชร)
(นายชุมพล สุทธิ)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเวียงสา (หัวหน้า)
วันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายทศพร ปริกเพ็ชร)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
วันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

