
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง โทร 042-794119 
ท่ี สน ๐๙๓๒/๒๗๙ วันที่ ๑๖ เมษำยน 256๔ 
เร่ือง รำยงำนกำรอบรมให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำท่ีภำยในหน่วยงำนเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำทำงด้ำน

จริยธรรมและกำรมีวินัยรวมทัง้กำรป้องกันมิให้กระท ำผิดวินัย 
 

   เรียน   สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง 

 1.เร่ืองเดิม 

  ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงำนเข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์กำรประเมิน
ท่ีต้องกำรให้หน่วยงำนของรัฐยกระดับกำรด ำเนินของหน่วยงำน โดยมีประเมินในด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตใน
องค์กรเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน โดยมีกำรประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ 
(Evidence Based) ให้มีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบได้ กำรแก้ไขปัญหำ
กำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อย นอกจำกนี้ ยังน ำควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีได้นี้มำก ำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง เพื่อเป็นแนวทำงและยึดถือปฏิบัติได้ 

 2.ข้อเท็จจริง 

  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง  ได้ด ำเนินกำรอบรมให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำท่ีภำยใน
หน่วยงำนเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำทำงด้ำนจริยธรรมและกำรมีวินัยรวมท้ังกำรป้องกันมิให้กระท ำผิด
วินัย ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ในวันท่ี ๙ เมษำยน  ๒๕๖๔  เพื่อให้เจ้ำหน้ำท่ีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องได้มีควำมรู้
เกี่ยวกับ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำทำงด้ำนจริยธรรมและกำรมีวินัยรวมท้ังกำรป้องกันมิให้กระท ำผิดวินัย
ปรำกฏผลกำรอบรมดังนี้ 
  ๒.๑ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
       ประเด็นควำมเส่ียง  : หัวหน้ำ/จนท.พัสดุเลือกซื้อร้ำนท่ีตนเองสนิทหรือเป็นญำติหรือร้ำนท่ีตนเองคุยได้ง่ำย        
มำตรกำรป้องกันควำมเส่ียงผลประโยชน์ทับซ้อน : 
 ๑) ปรับเปล่ียนร้ำนค้ำในกำรจัดซื้อวัสดุ โดยไม่ซื้อสินค้ำร้ำนเดิมติดต่อกันเกิน 3 ครั้ง 
 ๒) ระบุให้ชัดเจนเพิ่มเติมว่ำ ให้แนบใบแสดงควำมบริสุทธิ์ใจในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกครั้ง หำกไม่แนบถือ
ว่ำมีควำมเส่ียงต่อกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ผู้บริหำรมีสิทธิ์ไม่อนุมัติ 
 ๓) กำรตรวจรับพัสดุหรือกำรจ้ำง  หำกไม่เรียบร้อยตำมสัญญำ หรือข้อตกลง ห้ำมให้ตรวจรับเด็ดขำด  
 ๔) ให้ประทับตรำตรวจรับพร้อมลำยมือช่ือคณะกรรมกำรตรวจรับ ในใบส่งของหรือใบแจ้งกำรจัดจ้ำง
ของผู้รับจ้ำง 
๒.๒ กำรจัดโครงกำร/กิจกรรม 
       ประเด็นควำมเส่ียง  :  มีกำรเลือกพื้นท่ีในกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมเจ้ำหน้ำท่ีคุ้นเคยเป็นกำรส่วนตัว 
       มำตรกำรป้องกันควำมเส่ียงผลประโยชน์ทับซ้อน : 
 ๑) พิจำรณำพื้นท่ีท่ีประสบปัญหำและมีควำมจ ำเป็นล ำดับแรก  (คงเดิม) 
 ๒) พิจำรณำกำรระบุเป็นพื้นท่ีเป้ำหมำยของแผนปฏิบัติกำร คปสอ.บ้ำนม่วง หรือ พื้นท่ีน ำร่องหรือไม่ 
 ๓) เปิดโอกำสให้เจ้ำหน้ำท่ี หรือ ทุกพื้นท่ีมีสิทธิ์ในกำรขอสนับสนุนงบประมำณตำมโครงกำรอย่ำงเท่ำ
เทียมกัน 
 



  ๒.๓ กำรบริหำรงำนบุคคล 
       ประเด็นควำมเส่ียง  :  มีกำรรับบุคคลท่ีเป็นเครือญำติหรือบุคคลท่ีตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ำท ำงำน 
       มำตรกำรป้องกันควำมเส่ียงผลประโยชน์ทับซ้อน : 
 ๑) มีกำรประกำศรับสมัครและด ำเนินกำรคัดเลือกอย่ำงโปร่งใสและตรวจสอบได้ (คงเดิม) 
 ๒) มีกำรประกำศรับสมัครทุกช่องทำง และให้ระยะเวลำมำกพอท่ีจะมีผู้มำสมัครได้ คือประกำศไม่น้อย
กว่ำ ๑ สัปดำห์ 
 ๓) กรรมกำรในกำรคัดเลือกต้องน ำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมำร่วมคัดเลือก เช่น หัวหน้ำงำน  หัวหน้ำฝ่ำย ท่ี
รับสมัคร 
 ๔) กำรสอบคัดเลือกยึดหลักสำกล กำรออกข้อสอบเป็นควำมลับ มีกำรปิดผนึกซองอย่ำงรัดกุมและ
ปลอดภัย กรรมกำรรับรู้และรับทรำบร่วมกันทุกขั้นตอน 
 
  ๒.๔ กำรน ำทรัพย์สินของรำชกำรมำใช้ในเรื่องส่วนตัว 
     ประเด็นควำมเส่ียง : กำรน ำทรัพย์สินของรำชกำรมำใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่นกำรใช้อุปกรณ์ส ำนักงำนต่ำง ๆ 
รถยนต์    ไฟฟ้ำ ฯลฯ       
       มำตรกำรป้องกันควำมเส่ียงผลประโยชน์ทับซ้อน : 
 ๑. มีการท าทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด   (คงเดิม)   
 ๒. รณรงค์การใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างประหยัด ปิดอุปกรณ์เมื่อไม่ใช้ 
 ๓. มีการน าสถิติการใช้สาธารณูปโภคของหน่วยงานมารายงานในท่ีประชุม เปรียบเทียบแต่ละเดือนและ
หาแนวทางร่วมกันในการประหยัด ทุกเดือน(ในเว็บไซต์  การลงข้อมูลพลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงาของ
กระทรวงพลังงาน) 
 ๔. ใช้รถยนต์ราชการเฉพาะงานราชการเท่านั้น  การเดินทางให้เดินทางเป็นหมู่คณะ และ ถือหลัก
ประหยัดงบประมาณ 
 

  ๒.๕ กำรปฏิบัติหน้ำท่ีโดยมิชอบของเจ้ำหน้ำท่ี 
       ประเด็นควำมเส่ียง  :  เจ้ำหน้ำท่ีไม่ได้น ำเงิน เจ้ำหน้ำท่ี ท่ีฝำกมำช ำระให้กับกำรเงิน แต่กลับน ำเงินไปใช้
ส่วนตัว 
       มำตรกำรมำตรกำรป้องกันควำมเส่ียงผลประโยชน์ทับซ้อน : 
 ๑. ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าท่ี มาช าระเงินด้วยตนเองและรับใบเสร็จ หรือใบส าคัญรับเงินทุกครั้ง (เดิม) 
โดยหากไม่สามารถท าได้ให้ ถ่ายภาพเป็นหลักฐานไว้ (เพิ่มเติม) 
 ๒. การส่งมอบเงินใด ๆ ห้ามส่งมอบโดยล าพัง ผู้รับผู้มอบ หากแต่ต้องมีพยานทุกครั้ง 
 
๒.๖ กำรลงช่ือ เข้ำ-ออก เวลำปฏิบัติหน้ำท่ี 
       ประเด็นควำมเส่ียง  :  กำรลงเวลำไม่ตรงตำมควำมเป็นจริง 
       มำตรกำรมำตรกำรป้องกันควำมเส่ียงผลประโยชน์ทับซ้อน : 
 1. มีสมุดขออนุญำตไปพื้นท่ีอื่น  (คงเดิม) 
 2. น ำกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรมำประกอบกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ 
 3. ผู้บริหำรตักเตือนผู้กระท ำผิดเป็นประจ ำ 
 
 



  ๒.๗ กำรลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง   กำรใช้รถ /กำรใช้คน 
       ประเด็นควำมเส่ียง  :  กำรใช้จัดสรรทรัพยำกรน ำไปใช้มำกเกินควำมจ ำเป็นในแต่ละภำรกิจ เช่นน้ ำมันมำก
เกินควำมเกินควำมจ ำเป็น 
       มำตรกำรมำตรกำรป้องกันควำมเส่ียงผลประโยชน์ทับซ้อน : 
 ๑. มีกำรบันทึกกำรใช้ต่ำง ๆ   
 ๒. มีกำรรำยงำนทุกครั้ง   
 ๓. สร้ำงจิตส ำนึก คุณธรรม จริยธรรม  
 ๔. ใช้งำนตำมควำมเป็นจริง  
 ๕. มีกำรรำยงำนกำรใช้รถ /กำรใช้คน เป็นสถิติ แยกรำยหน่วยงำนย่อย น ำเสนอทุกส้ินไตรมำส 

๒.๘ กำรจัดประชุม ดูงำน สัมมนำ ต่ำงๆ 
       ประเด็นควำมเส่ียง  :  ผู้รับผิดชอบโครงกำรมีสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจ้ำของกิจกำร  วิทยำกรหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับสถำนท่ี 
       มำตรกำรมำตรกำรป้องกันควำมเส่ียงผลประโยชน์ทับซ้อน : 
 ๑. สถำนท่ี มีควำมเหมำะสมกับงบประมำณ โดยยึดประโยชน์ต่อรำชกำรเป็นส ำคัญ 
 ๒. วิทยำกรมีควำมรู้ควำมเหมำะสมกับงำนหรือโครงกำรนัน้ ๆ  

 3.ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา 

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง ด ำเนินกำร
ตำมแนวข้อ 2.๑-๒.๘ ต่อไป 
     
 

                    
                        (นำงภำวิดำ  อุดมฉวี) 
                           นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
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                   (นำยทองศักดิ์ ชำยกวด) 
                           สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง  
 
 
 
 

 


