รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขคู่มอื แนวทางปฏิบตั ิงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อนของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐใน
สังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจาปีงบฯ พ.ศ. ๒๕๖๑
ตามที่คณะคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตามคาสั่งสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาที่ ๓๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕
มกราคม ๒๕๖๑ ได้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านที่ ที่ อ าจเกิ ด
ผลประโยชน์ทับซ้อนของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาวันศุกร์ที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้อง
ประชุม ๔ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ มีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุง
คู่มือแนวทางปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้ าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดพะเยา ประจาปีงบฯ พ.ศ. ๒๕๕๙ หน้า๗ และหน้า ๙ ให้มีแนวทางตาม มาตรการ วิธีการควบคุมเพื่อ
ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน ที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระที่ ๔
และนาเผยแพร่ให้บุคลากรถื อปฏิบัติตามคู่มือ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความ
เสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน นาผลที่ได้มากาหนดมาตรการ วิธีการควบคุมเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยงด้ าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
มาตรการ/กิจกรรม
1.มาตรการการใช้รถ

2. มาตรการเบิก
ค่าตอบแทน
2.1 เงินเพิ่มสาหรับ
ตาแหน่ง ที่มีเหตุพิเศษ
ของผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุข
- ค่าตอบแทน พ.ต.ส.
- ค่าตอบแทน ค.ต.ส.
- ค่าตอบแทน พ.ต.พกส.

กลุม่ เป้าหมาย/
จานวนคน
บุคลากรของสสจ.
พะเยา

วิธกี ารควบคุม กากับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามประกาศ
มาตรการ
- จัดทาประกาศสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทาผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
- แจ้งให้ผู้ปฎิบัติดาเนินการตามแนวทางการใช้รถยนต์ราชการของ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
-มีการเรียงลาดับความสาคัญของการใช้รถยนต์ราชการของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
- แจ้งประกาศมาตรการให้ทุกกลุ่มงานทราบและถือปฏิบตั ิ
- มีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับชั้นเพื่ออนุมัติ

บุคลากรในสังกัด
สสจ.พะเยา
(รพช. สสอ. และ
รพ.สต.)

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาการเบิกจ่ายเงินค่า
ตอบแทนกาลังคนด้านสาธารณสุข ( พ.ต.ส. ,ค.ต.ส. , พ.ต.พกส.)
- มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคาขอเบิกเงินค่าตอบแทน
ประจาปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม – ๓๐ กันยายน)
- ถ้าหากมีบุคลากรยื่นความประสงค์ขอรับเงินค่าตอบแทน ระหว่างปี
ด้วยกรณีการบรรจุใหม่ อัตราจ้างใหม่ ย้าย/โอน หรือ มีคุณสมบัติ
เพิ่มขึ้นจึงขอเปลี่ยนกลุ่มลักษณะการปฏิบัตงิ านจริง โดยมีอัตรา
ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น เป็นต้น จะมีการทาหนังสือเวียนขอมติจาก
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาการอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนเป็นกรณีไป
แล้วรวบรวมข้อมูลการขอระหว่างปีเพื่อเสนอคณะกรรมการเพื่อ
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มาตรการ/กิจกรรม
2.2 ค่าตอบแทนเงินเพิ่ม
พิเศษแพทย์ ทันตแพทย์
และเภสัชกร

2.3 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานให้หน่วย
บริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข

รับรองในการประชุมประจาปีตอ่ ไป
กลุม่ เป้าหมาย/
วิธกี ารควบคุม กากับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามประกาศ
จานวนคน
มาตรการ
บุคลากรตาแหน่ง
- กรณีมีการขอรับเงินค่าตอบแทน แล้วคณะกรรมการเห็นว่า มี
นายแพทย์
ความขัดแย้งกับระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติ และไม่สามารถแก้ปัญหา
ให้ได้ข้อยุติในระดับหน่วยงานได้ จะมีการทาหนังสือหารือสานักงาน
ทันตแพทย์ และ
เภสัชกรที่ปฏิบัติงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นรายกรณีต่อไป
ในสังกัดสานักงาน - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการเบิกจ่ายเงิน
สาธารณสุขจังหวัด ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ของ
พะเยา โดยไม่ทาเวช จังหวัดพะเยา)
ปฏิบัติส่วนตัวและ - มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคาขอรับเงินค่าตอบแทน
ประเภทเงินเพิ่มพิเศษฯ ประจาปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม – ๓๐
หรือปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลเอกชน กันยายน)
(รพ.พะเยา รพ.เชียง - ถ้าหากมีบุคลากรยื่นความประสงค์ขอรับเงินค่าตอบแทนระหว่างปี
ด้วยกรณีการบรรจุใหม่ อัตราจ้างใหม่ ย้าย/โอน จะมีการทาหนังสือ
คา และ
เวียนขอมติจากคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการอนุมัติจา่ ย
รพช. ทุกแห่ง)
ค่าตอบแทนเป็นกรณีไป แล้วรวบรวมข้อมูลการขอรับเงินระหว่างปี
เพื่อเสนอคณะกรรมการเพื่อรับรองในการประชุมประจาปีต่อไป

เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในหน่วย
บริการในช่วงนอก
เวลาราชการ และ
เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานนอก
หน่วยบริการ หรือ
ต่างหน่วยบริการ
ทั้งในเวลาราชการ
และนอกเวลา
ราชการ

1. มีการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้หน่วยบริการใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2552
2. จัดทาเอกสารแนวทางการเบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานให้หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
5) เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับดาเนินการตาม
แนวทางกาหนด
3. จัดการประชุมซักซ้อมแนวทางในการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ฯ
(ฉบับที่ 5) ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับได้ทราบและถือ
ปฏิบัติ
4. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และดาเนินการตรวจสอบ
หน่วยบริการในสังกัดทุกระดับ

2 | ห น้ า

มาตรการ/กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย/
จานวนคน

วิธกี ารควบคุม กากับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามประกาศ
มาตรการ

3. มาตรการการจัดทา
โครงการฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน ประชุม
สัมมนา

เจ้าหน้าที่ในสังกัด
สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ทุกระดับ

1. แต่งตั้งคณะทางานจัดวางระบบควบคุมภายในเพื่อวิเคราะห์ความ
เสี่ยงทั้งในระดับกิจกรรมและระดับองค์กร และจัดวางระบบควบคุม
ภายใน/บริหารความเสี่ยงขององค์กร
2. จัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในของ
หน่วยงาน
3. จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย สสจ.พะเยา
และดาเนินการตรวจสอบหน่วยงานในสังกัด สสจ.พะเยาทุกระดับ
4. จัดทาแนวทางการการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุก
ระดับดาเนินการตามแนวทางทีก่ าหนด
5. จัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ในการดาเนินการตาม
เกณฑ์การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

4. มาตรการการจัดหา
พัสดุ

บุคลากรของ
สสจ.พะเยา

จัดทาประกาศสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เรื่อง มาตรการ
ป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐใน
สังกัดสานักงานสาธารณสุขประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แจ้งประกาศมาตรการ การจัดหาพัสดุให้ทุกกลุ่มงานของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และติดประกาศไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

5. การรับผลประโยชน์
ต่างๆและผลจากการรับ
ผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อ
การตัดสินใจในการ
ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่
6. การทาธุรกิจกับตัวเอง
หรือเป็นคู่สัญญา

เจ้ า หน้ า ที่ ใ นสั ง กั ด
มี ก ารประชุ ม ชี้ แ จง ได้ ม อบนโยบายและแนวทางการ
ส า นั ก ง า น ดาเนินงานให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด และได้ประกาศเจตนารมณ์
สาธารณสุขจั งหวัด สุจริตตามรอยพ่อ ขอทาดีเพื่อแผ่นดิน ผู้บริหารประกาศเจตจานง
ทุกระดับ
สุจริตในการบริหารงาน โดยประกาศการให้และรับของขวัญแก่
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่
บุคลากรของ
สสจ.พะเยา

7. การทางานหลังออก บุคลากรของ
จากตาแหน่งสาธารณะ สสจ.พะเยา
หรือเกษียณอายุราชการ
8. การทางานพิเศษ
บุคลากรของ
สสจ.พะเยา

มีการปฏิบัติตามแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุก
ครั้งของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
ก าหนดให้ ก ารจ้ า งหรื อ แต่ ง ตั้ ง ผู้ เ กษี ย ณอายุ ร าชการต่ อ อายุ
ราชการ ให้ดาเนินการเฉพาะด้านบริการและวิชาการเท่านั้น
เจ้าหน้าที่ ที่จะไปทางานพิเศษ เช่นเป็นวิทยากร ต้องมีหนังสือ
เชิญจากหน่วยงานและได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
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มาตรการ/กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย/
จานวนคน
บุคลากรของ
สสจ.พะเยา

วิธกี ารควบคุม กากับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามประกาศ
มาตรการ
กาหนดรหัสผ่านและอานาจในการเข้าถึงข้อมูลแต่ละระดับและ
ให้ถือปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารอย่าง
เคร่งครัด

9. การรู้ข้อมูลภายใน
แล้วนาข้อมูลไปหา
ประโยชน์ให้กับตนเอง
หรือผู้อื่น
10. การใช้สมบัติราชการ บุ ค ลากรในสั ง กั ด จัดทาข้อตกลง เรื่องการใช้รถราชการที่ชัดเจน และ ให้ผู้ปฎิบัติ
ด าเนิ น การตามแนวทางการใช้ ร ถยนต์ ร าชการของส านั ก งาน
เพื่อประโยชน์ของธุรกิจ สสจ.พะเยา
ส่วนตัว
(รพช. สสอ. และ สาธารณสุขจังหวัดพะเยา อย่างเคร่งครัด
รพ.สต.)
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