
                            บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร (กลุ่มงำนบริหำร) 0 -3726 2224 
ท่ี  สก ๐๔๓๒/717                                          วันที่ 20  สิงหำคม     ๒๕๖4 
เร่ือง   รำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน  

เรียน   สำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร 

                   1.เร่ืองเดิม 
                       ตำมท่ี รัฐบำลก ำหนดให้หน่วยงำนภำครัฐด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประเด็นกำรด ำเนินงำน
มำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบมำตรกำรกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน เพื่อเผยแพร่ให้สำธำรณชน
รับทรำบ และสำมำรถตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน  นั้น 

                     2.ข้อเท็จจริง                                                                                                                                                                                       

                        กลุ่มงำนบริหำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร ได้จัดท ำแนวทำงในกำรป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนและได้ด ำเนินกำรส่งแนวทำงฯดังกล่ำวโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำ
นคร เพือ่ใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน พร้อมส่งหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกแห่งได้รับทรำบและปฏิบัติตำมเรียบร้อยแล้ว  

                     3.ข้อพิจารณา 
                         ในกำรนี้กลุ่มงำนบริหำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนครได้ จึงขอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
และขออนุญำตเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ไปยังเว็บไซต์  http://mophwattana.com ดังเอกสำรท่ีแนบมำพร้อมนี้ 

                      4.ข้อเสนอ 
      จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและอนุญำตต่อไป 

                                           
      (นำงสำวณิชำดำ มหำพันธุ์) 
        นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
    ทราบ-อนญุาต  
 
                                                                           
     ( นำงอำรี    วิเชียร)     
สาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร 
 
 
 
 
 

 



ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร 
รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖4 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบควบคุมภายใน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
   1.1 ปรัชญำและรูปแบบกำรท ำงำนของผู้บริหำร 

1. ผู้บริหำรมีควำมรู้ประสบกำรณ์ ท่ีจะใช้บริหำรแบบมุ่งมั่น
ผลสัมฤทธิ์ของงำน 
2. ผู้บริหำรมีกระจำยอ ำนำจตำมลักษณะกำรด ำเนินงำน เพื่อให้
กำรบริหำรจัดกำรเกิดควำมคล่องตัวและมีประสิทธิภำพไม่
ซ้ ำซ้อน 
3. ผู้บริหำรจัดระบบกำรควบคุม/ก ำกับ ระบบกำรควบคุมภำยใน 
4. ผู้บริหำรควรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงและกำรกำรด ำเนินกำร
ตำมภำรกิจงำน 
5. กำรปรับปรุงภำยหลังจำกกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ีเกี่ยวข้อง
อย่ำงรอบครอบและกำรพิจำรณำวิธีกำรลดหรือป้องกันควำม
เส่ียง 

   1.2 ควำมซื่อสัตย์และจริยธรรม 1. สร้ำงหรือก ำหนดจริยธรรมท่ีบุคลำกรในองค์กรควรปฏิบัติไว้
เป็นลำยลักษณ์อักษร 
2. ผู้บริหำรสนับสนุน/ส่งเสริมควำมซื่อสัตย์และจริยธรรมใน
องค์กรเพื่อเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมองค์กร เน้นกำรประชุม
พูดคุยและกำรเป็นแบบอย่ำงท่ีดี 
3. ผู้บริหำรปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่ำงท่ีดีในเรื่องของจริยธรรมของ
องค์กร 
 

   1.3 ควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถของ
บุคลำกร 

1. ก ำหนดระดับควำมรู้/ควำมสำมำรถ/ทักษะและประสบกำรณ์
ท่ีจ ำเป็นส ำหรับแต่ละต ำแหน่งไว้อย่ำงเหมำะสมตำมคุณสมบัติ
ต ำแหน่งนั้นๆ 
2. ค ำอธิบำยลักษณะงำน (Job Description) ของแต่ละ
ต ำแหน่ง ก ำหนดไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรและเป็นปัจจุบัน 
3. มีกำรฝึกอบรม เสริมควำมรู้ในด้ำนท่ีบุคลำกรขำดอย่ำง
สม่ ำเสมอ 
4. สร้ำงกฎเกณฑ์ร่วมกันเพื่อไว้พิจำรณำควำมดีควำมชอบของ
กำรปฏิบัติงำน เพื่อสร้ำงขวัญและก ำลังใจ 

   1.4 โครงสร้ำงองค์กร 1. มีโครงสร้ำงองค์กร และสำยกำรบังคับบัญชำอย่ำงชัดเจนและ
เหมำะสมกับขนำดขององค์กร 
2. จัดท ำแผนผังกำรจัดองค์กรท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้
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บุคลำกรทุกคนทรำบ แสดงไว้อย่ำงชัดเจน 
   1.5 กำรมอบอ ำนำจและหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 1. ผู้บริหำรได้มีกำรมอบอ ำนำจตำมควำมจ ำเป็นในกำร

ปฏิบัติงำนให้กับบุคคลท่ีเหมำะสม เป็นลำยลักษณ์อักษร และ
แจ้งให้บุคลำกรทุกคนทรำบ 
2. มอบหมำยงำนตำมควำมรับผิดชอบและควำมเหมำะสม 

   1.6 นโยบำยวิธีบริหำรด้ำนบุคลำกร 1. สนับสนุนบุคลำกรผู้ท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
2. พิจำรณำควำมดีควำมชอบตำมเกณฑ์ แบบไม่เอนเอียง 
3. ส่งเสริมพัฒนำบุคลำกรท่ีขำดกำรพัฒนำ ให้ก้ำวทันต่องำนท่ี
รับผิดชอบ 

   1.7 กำรติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน 1. หัวหน้ำงำนมีกำรติดตำม ก ำกับ ประเมินผลเป็นระยะเพื่อแจ้ง
ผลแก่องค์กร 
2. คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยใน มีบทบำทในกำรก ำกับดูแล
กำรปฏิบัติงำนภำยในองค์กรให้เป็นไปตำมระบบกำรควบคุม
ภำยในท่ีก ำหนดอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ 

2. กำรประเมินควำมเส่ียง 
   2.1 วัตถุประสงค์ระดับองค์กร 

1. ก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย ทิศทำงกำรด ำเนินงำนของ
องค์กรไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร อย่ำงชัดเจน และน ำไปใช้ได้ 
2. น ำวัตถุประสงค์ดังกล่ำว ช้ีแจงให้บุคลำกรทุกคนทรำบและ
เข้ำใจตรงกัน 

   2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม 1. วัตถุประสงค์ของของกำรด ำเนินงำนในระดับกิจกรรม
สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับองค์กรและแผน
ยุทธศำสตร์ 
2. วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได้ วัดผลได้ และ
เป็นท่ียอมรับซึ่งกันและกัน 
3. บุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ระดับ
กิจกรรมและให้กำรยอมรับ 

   2.3 กำรระบุปัจจัยเส่ียง 1. ผู้บริหำรร่วมประเมินและรับรู้ควำมเส่ียง 
2. มีกำรระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกปัจจัยท้ังภำยใน
และภำยนอก 
3. แจ้งควำมเส่ียงท่ีพบให้แก่บุคลำกรทุกท่ำนทรำบและวำงแผน
แก้ไข 

   2.4 กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียง 1. ผู้บริหำรก ำหนดเกณฑ์ในกำรตัดสินระดับควำมส ำคัญของ
ควำมเส่ียง 
2. ผู้ริหำรจัดให้มีกำรวิเครำะห์และประเมินระดับควำมส ำคัญ
หรือผลกระทบของควำมเส่ียงและควำมถ่ีหรือโอกำสท่ีจะเกิด
ควำมเส่ียง 
3. บุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียง 

   2.5 กำรก ำหนดวิธีกำรควบคุมควำมเส่ียง  1. ผู้บริหำรจัดให้มีกำรวิเครำะห์สำเหตุของควำมเส่ียงท่ีอำจ



เกิดขึ้น และก ำหนดวิธีกำรควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดควำมเส่ียง 
3. กิจกรรมกำรควบคุม 
   3.1 กำรควบคุมทุกกิจกรรม 

1. วำงแนวทำงหลักในกำรควบคุมโดยให้เข้ำใจตรงกัน 
2. แจ้งให้บุคลำกรทุกคนทรำบเกี่ยวกับกิจกรรมกำรควบคุมท่ี
ก ำหนดขึ้น เพื่อป้องกันหรือลดควำมเส่ียง มีกำรปฏิบัติตำม
กิจกรรมกำรควบคุมท่ีก ำหนดไว้ 
3. ผู้บริหำรจัดให้มีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมวิธีกำรควบคุมท่ี
ก ำหนดเพื่อป้องกันวำมเส่ียง 

   3.2 กำรแบ่งแยกหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 1. มีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีและวงเงินอนุมัติขอ
ผู้บริหำร 
2. มีมำตรกำรป้องกันและดูแลทรัพย์สินอย่ำงรัดกุมและเพียงพอ 
3. ไม่มีกำรอนุญำตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดควบคุมกำรด ำเนินงำน
ท่ีส ำคัญท้ังหมด 
4. มีกำรมอบอ ำนำจหน้ำท่ีให้แต่ละบุคคลอย่ำงเป็นระบบ เพื่อให้
มั่นใจว่ำมีกำรตรวจสอบและคำนอ ำนำจระหว่ำงกันและกันอย่ำง
มีประสิทธิผล 

   3.3 กำรมอบหมำยงำน 1. มีกำรมอบหมำยงำนและก ำหนดหน้ำท่ีท่ีเหมำะสมรับผิดชอบ
ปฏิบัติงำนท่ีได้รับอนุญำตให้ด ำเนินกำร 

   3.4 ข้อก ำหนดเกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ 

1. มีกำรสอบทำนโดยผู้บริหำร 
2. มีกำรสอบทำนติดตำมผลสัมฤทธิ์ที่บรรลุตำมแผนขององค์กร 
โดยผู้บริหำร 
3. มีกำรสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนจริงเทียบกับเป้ำหมำย โดย
ผู้บริหำร 

   3.5 มำตรกำรติดตำมและตรวจสอบ 1. มีมำตรกำรติดตำมและตรวจสอบให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและติคณะรัฐมนตรี 

4. สำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
   4.1 สำรสนเทศ 

1. ก ำหนดให้มีระบบสำรสนเทศและกำรรำยงำนเพื่อใช้ส ำหรับ
กำรบริหำรและตัดสินใจของฝ่ำยบริหำร 
2. มีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำน กำรเงินและกำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและ
มติคณะรัฐมนตรีไว้อย่ำงถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
3. จัดระบบกำรจัดเก็บเอกสำรประกอบกำรจ่ำยเงินกำรบันทึก
บัญชีไว้ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นหมวดหมู่ 
4. ขำดควำมช ำนำญในกำรใช้โปรแกรม E-GP, J-HCIS ,Thai 
COC และโปรแกรมประมวลผลอื่นๆ ท่ีสร้ำงขึน้เป็นกำร
เฉพำะงำน 

   4.2 กำรส่ือสำร 1. มีระบบกำรติดต่อส่ือสำรทั้งภำยในและภำยนอก เช่ือถือได้
และทันกำรณ์ มีเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
www.mophwattana.com  ไลน์กลุ่มในกำรติดตำม แจ้ง
ข่ำวสำรในกำรด ำเนินงำน ได้แก่ ไลน์ IT ,ไลน์ทำงทำงสสอ.วัฒนำ

http://www.mophwattana.com/


นคร ,ไลน์กลุ่มผู้บริหำร 
2. มีช่องทำงกำรส่ือสำรอย่ำงชัดเจนและบุคลำกรทุกคนรับทรำบ
และเข้ำใจบทบำท หน้ำท่ีของตนเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน 
3. มีกำรแจ้งให้บุคลำกรทรำบปัญหำและจุดอ่อนของกำรควบคุม
ภำยในท่ีเกิดขึ้นและแนวทำงกำรแก้ไข 
4. มีกำรจัดช่องทำงให้บุคลำกรสำมำรถเสนอข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนขององค์กร 

5. กำรติดตำมประเมินผล 
   5.1 กำรติดตำม 

1. ก ำหนดกำรติดตำมผลในระหว่ำงปฏิบัติงำนอยำ่งต่อเนื่องและ
สม่ ำเสมอ 
2. ขำดกำรรำยงำนกำรเปรียบเทียบกับแผนงำน/โครงกำรและ
น ำเสนอให้ผู้บริหำรและคณะกรรมกำรควบคุม ก ำกับ ติดตำม 
3. มีกำรแก้ไขเหตุกำรณ์ หรือผลกำรด ำเนินงำนท่ีไม่เป็นไปตำม
คำดหมำย 
4. มีกำรติดตำมและตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมระบบกำรควบคุม
ภำยในท่ีก ำหนดไว้อย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ 
5. รำยงำนผลหรือจัดท ำเอกสำรในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 

   5.2 กำรประเมินผล 1. มีกำรประเมินผลควำมพอเพียงและประสิทธิผลของกำร
ควบคุมภำยในโดยกำรประเมินตนเองอย่ำงน้อยปลีะ 1 ครั้ง 
2. มีรำยงำนผลกำรประเมินควำมเพียงพอและประสิทธิผลของ
กำรควบคุมภำยในและรำยงำนต่อผู้บริหำรและคณะกรรมกำร
ควบคุมภำยใน 
3. ไม่มีกำรสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน Performance Audit 

 
ผลการประเมินโดยรวม 
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร มีโครงสร้ำงกำรควบคุมภำยในครบ 5 องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
หรือกำรควบคุมเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในของคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน มีกำรควบคุมท่ีเพียงพอและมี
ประสิทธิผลตำมสมควร อย่ำงไรก็ตำมยังมีจุดอ่อนท่ีต้องปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน ดังนี้ 

1. บำงกิจกรรม ยังมีกำรกำรควบคุมไม่เพียงพอ ไม่ท่ัวถึง หน่วยงำนจะก ำหนดให้มีกำรประเมินควำมเส่ียงทุกจุด 
ทุกกิจกรรมท่ีมีควำมส ำคัญท่ัวทั้งองค์กร เพื่อก ำหนดกำรควบคุมท่ีจ ำเป็น คุ้มค่ำและเพียงพอ 

2. เจ้ำหน้ำท่ีบำงคนท่ียังไม่เข้ำใจหลักกำรของกำรควบคุมภำยใน จะด ำเนินกำรจัดประชุมเพื่อให้มีควำมเข้ำใจและ
มีส่วนร่วมในกำรช่วยกำรด ำเนินกำรให้มีประสิทธิภำพต่อไป 

3. กระบวนงำนกำรใช้จ่ำยประจ ำของหน่วยบริกำร 
4. กระบวนงำนกำรใช้รถรำชกำร 
5. กระบวนงำนกำรบริหำรพัสดุ (ควบคุม เก็บรักษำ จ ำหน่ำย) 
6. ขำดควำมช ำนำญในกำรใช้โปรแกรม E-GP, J-HCIS ,Thai COC และโปรแกรมประมวลผลอื่นๆ ท่ีสร้ำงขึ้นเป็น

กำรเฉพำะงำน 
7. ด้ำนกำรบริหำรคลังเวชภัณฑ์ ยังไม่เป็นตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำน PTC (ระบบยำ) ท่ีก ำหนด 



 
รายงานผลแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

สานักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร 
---------------------------------------------------- 

๑.การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพือ่ปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน   
ตำมท่ีส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิด

ผลประโยชน์ทับซ้อน และน ำผลท่ีได้จำกกำรวิเครำะห์มำก ำหนดมำตรกำร วิธีกำรควบคุมเพื่อป้องกัน หรือลดควำมเส่ียงด้ำน
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐมีกำรตรวจสอบได้ ไม่แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตนในต ำแหน่ง
หน้ำท่ีอันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่ำงท่ีดี  ยืนหยัดทำในส่ิงท่ีถูกต้อง โดย
ส ำนักงำนส ำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร ได้เสนอแนวแนวทำงในกำรปรับปรุงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในหน่วยงำน ดังนี้   

(๑) น ำประเด็นหรือปัจจัยท่ีอำจเกิดควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ท่ีได้จำกกำร
วิเครำะห์ควำมเส่ียงมำจัดท ำเป็นกรอบแนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตและแก้ไข
กำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดกำรอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำท่ีใน
กำรเสริมสร้ำง พัฒนำด้ำนจริยธรรม กำรรักษำวินัย จิตพอเพียงต้ำนทุจริตและกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ให้แก่พนักงำน และบุคลำกรท่ีเกี่ยวข้อง รับทรำบและถือ
ปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด โดยได้รับกำรสนับสนุนวิทยำกรจำกส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นนิติกร ท้ังนี้ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร  มีนโยบำยท่ีจะผลักดันให้พนักงำนและลูกจ้ำงมีควำมตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยำบรรณ ในวิชำชีพของบุคลำกรทุกระดับ และเสนอแนะให้ยกตัวอย่ำงพฤติกรรมท่ีเข้ำข่ำยมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดย
กำรให้รวบรวมข้อมูลกำรสอบหำข้อเท็จจริง หรือข้อร้องเรียนต่ำง ๆ น ำมำวิเครำะห์เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่เจ้ำหน้ำท่ีและบุคลำกรภำยในหน่วยงำนด้วย   

(๒) จัดท ำแบบฟอร์มป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำง (แบบแสดงควำม
บริสุทธิ์ใจในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง) เพื่อให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขมีประสิทธิภำพ โปร่งใส และปรำศจำกกำร
ทุจริตคอร์รัปช่ันและผลประโยชน์ทับซ้อน เพิ่มกำรตรวจสอบควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงเจ้ำหน้ำท่ีและผู้เสนองำน ซึ่งจำกกำร
ตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ ๒๕๖3 ท่ีผ่ำนมำและในปีงบประมำณ พ.ศ.2564  ไม่พบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงท่ีผู้
เสนองำน มีควำมเกี่ยวข้องกับเจ้ำหน้ำท่ีภำยในของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร นอกจำกนี้สำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอวัฒนำนคร ได้มีกำรเผยแพร่ช่องทำงกำรร้องเรียนร้องทุกข์ไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร ไว้
แล้วด้วย  

(๓) จัดท ำสมุดบันทึกตรวจสอบกำรใช้รถยนต์รำชกำรเพื่อให้กำรใช้รถยนต์รำชกำรเป็นไปตำมระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน    

(๔) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรม
ของชมรมจริยธรรม ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพื่อก ำหนดกิจกรรมท่ี
เกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำม กำรทุจริตของหน่วยงำน โดยมีแผนกำรด ำเนินงำนอย่ำงจริงจัง นอกจำกนี้เพื่อให้กำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ   

นอกจำกนี้ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร  ได้จัดท ำประกำศสำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร ว่ำ
ด้วยแนวทำงปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้เจ้ำหน้ำท่ีในหน่วยงำนสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำ
นคร มี แนวทำงกำรปฏิบัติตนตำมกรอบจรรยำบรรณของผู้ปฏิบัติงำนให้มีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ และเกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด โดยได้ก ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ 

 (๑) มำตรกำรกำรใช้รถรำชกำร  



 (๒) มำตรกำรเบิกค่ำตอบแทน 
 (๓) มำตรกำรกำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุมและสัมมนำ  
 (4)มำตรกำรกำรจัดหำพัสดุ 
 

2. รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   
เนื่องจำกกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร  ไม่มีข้อ

ทักท้วงหรือข้อร้องเรียนแต่ประกำรใด  จึงไม่มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรปรับปรุงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน แต่อย่ำงไรก็ตำม ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร  ได้ก ำชับให้ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร 
ลูกจ้ำง  รวมถึงผู้ปฏิบัติงำนในสำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร ทุกท่ำนให้ตระหนักในกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรตำมระเบียบ กฎหมำย มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนหนังสือส่ังกำรท่ีเกี่ยวข้องกับ
เรื่องกำรทุจริตให้มำกท่ีสุด  

แนวปฏิบัติงำนในกำรตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนถึงควำมเกี่ยวข้องกับผู้เสนองำนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
กระบวนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร มีกำรวำงแผนส ำรวจข้อมูลเบื้องต้นของ
เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุซึ่งมีหน้ำท่ีในกำรจัดช้ือจัดจ้ำงกับผู้เสนองำนว่ำมีควำมเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่ำงไร มีกำรประเมินควำมเส่ียง 
วำงแผนกำรตรวจสอบและวำงแผนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี เมื่อมีกำรดำเนินกำรจัดช้ือหรือจัดจ้ ำงก็มีกระบวนกำร
ตรวจสอบกำรทำงำนก่อน ระหว่ำงและเมื่อ ปฏิบัติงำนเสร็จส้ินกระบวนกำรก็ให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบทำรำยงำนผลกำรจัด
ช้ือจัดจ้ำงและมีกำรติดตำม ตรวจสอบอย่ำงใกล้ชิดพร้อมก ำ ชับให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบระมัดระวังไม่ให้มีกำรแสวงหำ
ประโยชน์ รับผลประโยชน์ในต ำแหน่งหน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบเพื่อหำผลประโยชน์ ซึ่งอำจท ำให้กำรเสนอรำคำในกำรจัดช้ือ 
หรือจัดจ้ำงมีกำรแข่งขันอย่ำง ไม่เป็นธรรม หำกมีมูลปรำกฏ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร จะด ำเนินกำรทำงวินัย
กับเจ้ำหน้ำท่ีอย่ำงเคร่งครัด  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
        
                                                            

 (นำงสำวณิชำดำ มหำพันธุ์)  
       นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

 
 

 
 


