การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ

ผูร้ ับผิดชอบ
หน่วยงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

หน่วยงานสื่อสาร

สำนัก/หน่วยงาน
ต่างๆ ใน สวรส.

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
ทำหน้าที่
การกำกับติดตาม
ทำหน้าที่เผยแพร่
การกำกับติดตามโดยฝ่าย/สำนัก
ข้อมูลข่าวสาร ผ่าน ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ดังนี้
ช่องทางที่กำหนด
และปรับปรุงข้อมูล ๑ ข้อมูลประเภท นโยบาย
ยุทธศาสตร์ งบประมาณ
ให้เป็นปัจจุบัน จัด
แผนงาน รายงานประจำปี
ทำสถิติการให้
ผูร้ ับผิดชอบได้แก่สำนัก
บริการ การเข้าถึง
นโยบายและแผน
ข้อมูล
๒ ข้อมูลประเภท การเงิน การ
มีหน้าที่เผยแพร่
องค์ความรูจ้ ากผล จัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ ได้แก่สำนัก
บริหารกลาง
งานวิจัย เผยแพร่
งานวิจัย
๓ ข้อมูลประเภท กฎหมาย
ประชาสัมพันธ์
ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ผูร้ ับผิด
กิจกรรม สวรส.
ชอบได้แก่นติ ิกรและสำนัก
มีหน้าที่สนับสนุน
บริหารกลาง
ข้อมูล ข่าวสาร ใน
ความรับผิดชอบที่ ๔ ข้อมูลประเภทองค์ความรู้
จากผลงานวิจัย เผยแพร่งาน
ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้จัดการงานวิจัย วิจัย ประชาสัมพันธ์กจิ กรรม
หรือหัวหน้างานแล้ว สวรส. ผูร้ ับผิดชอบได้แก่
หน่วยงานสื่อสาร
และส่งมอบแก่ฝ่าย
๕ ข้อมูลประเภทการบริหาร
เทคโนโลยีสาร
สารสนเทศ หรืองาน จัดการงานวิจัย ผูร้ ับผิดชอบ
ได้แก่ สำนักจัดการงานวิจัย
สื่อสาร (แล้วแต่
และประสานโครงการ
กรณี)

ปี 2562
ไม่พบ
ประเด็นที่
เป็นข้อ
บกพร่อง

ปี 2563
ดำเนินการ
ตามประกาศ
สถาบันวิจัย
ระบบ
สาธารณสุข
ที่ 13/2562
เรื่อง
มาตรการ
เผยแพร่
ข้อมูลต่อสา
รณะ

การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
มาตรการ
การดำเนินงาน
การกำกับติดตาม
ปี 2562
ให้ผู้มีส่วนได้สว่ นเสียมี สร้างกลไกความร่วมมือต่างๆ การรับฟังข้อคิดเห็น ข้อ ไม่พบประเด็นที่
ส่วนร่วม
โดยผ่านการทำความตกลง
เสนอแนะ ผลการดำเนิน เป็นข้อบกพร่อง
ร่วมกัน รวมถึงการเข้าร่วม
งานตามภารกิจ โดยนำผล
เป็นคณะทำงาน คณะ
การประเมินมาปรับปรุง
กรรมการ รวมถึงการดำเนิน อย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมต่างๆ ของ สวรส.

ปี 2563
ดำเนินการตาม
ประกาศ
สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข ที่
12/2562 เรื่อง
มาตรการให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วม

การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
การดำเนินงาน
การกำกับติดตาม
บุคลากรของ สวรส. วางตัว ในการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับ
เป็นกลางกับ ผู้ขาย ผูร้ ับจ้าง งานที่มีวงเงินไม่เกิน
ผู้เสนองาน ไม่เรียกรับหรือ
500,000 บาท และที่มี
ยอมทรัพย์สินหรือประโยชน์ วงเงินเกิน 500,000 บาท
อย่างใดทั้งทางตรงและทาง แนบท้ายเอกสารประกอบ
อ้อม
การจัดซื้อจัดจ้างทุก
ประเภทในขั้นตอน
รายงานขอซื้อขอจ้างจะ
แนบแบบแสดงความ
บริสุทธิ์ใจทุกครั้ง

ปี 2562
ไม่พบประเด็นที่
เป็นข้อบกพร่อง

ปี 2563
ดำเนินการตาม
ประกาศ
สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข ที่
11/2562 เรื่อง
มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้าง

การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการ
จัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
การดำเนินงาน
การกำกับติดตาม
ดำเนินการตามมาตรการ
สำนักบริหารกลางโดย
จัดการเรื่องร้องเรียน ในด้าน นิตกิ รจะเป็นผู้รายงาน
หลักเกณฑ์การร้องเรียน หาก เรื่องร้องเรียนต่อคณะ
เป็นเรื่องร้องเรียนที่มีลักษณะ กรรมการบริหารของ
เป็นบัตรสนเท่ห์ อาจรับ
สถาบันเป็นประจำทุก
พิจารณาเฉพาะรายทีร่ ะบุ
เดือน
หลักฐานชัดเจนเพียงพอ
เท่านั้น ทั้งนี้สามารถร้องเรียน
ได้ทางช่องทางรับเรื่องร้อง
เรียน

ปี 2562
ไม่พบประเด็นที่
เป็นข้อบกพร่อง

ปี 2563
ดำเนินการตาม
ประกาศ
สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข ที่
10/2562 เรื่อง
มาตรการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต

การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการ
ป้องกันการรับ
สินบน

การดำเนินงาน
บุคลากรของ
สวรส. ต้องไม่
เกี่ยวข้องกับการ
รับสินบนทั้งทาง
ตรงและทางอ้อม

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
การกำกับติดตาม
กรณีบุคลากร พบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการรับหรือ
ให้สินบน จะต้องรายงานผู้อำนวยการ สวรส.ศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียนทันที

ปี 2562
ไม่พบ
ประเด็นที่
เป็นข้อ
บกพร่อง

ปี 2563
ดำเนินการ
ตามประกาศ
สถาบันวิจัย
ระบบ
สาธารณสุข
ที่ 10/2562
เรื่อง
มาตรการ
ป้องกันการ
รับสินบน

การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
มาตรการ
การดำเนินงาน
การกำกับติดตาม
ป้องกันการขัดกัน บุคลากรของ
ดำเนินการตามประกาศสถาบันวิจัยระบบ
ระหว่างผล
สวรส. ต้องไม่เพิก สาธารณสุข ที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการป้องกันการ
ประโยชน์ส่วนตน เฉยไม่ละเลยต่อ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
กับผลประโยชน์ การกระทำอัน
ส่วนรวม
ส่วนร่วม
เป็นการเบียดบัง
ผลประโยชน์ที่
เป็นตัวเงินหรือผล
ประโยชน์อื่นใด
ในการปฏิบัติงาน
หรือเกี่ยวข้องกับ
งานของหน่วย
งาน

ปี 2562
ปี 2563
ไม่พบประเด็นที่ ดำเนินการ
เป็นข้อบกพร่อง ตามประกาศ
สถาบันวิจัย
ระบบ
สาธารณสุข
ที่ 10/2562
เรื่อง
มาตรการ
ป้องกันการ
ขัดกัน
ระหว่างผล
ประโยชน์
ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์
ส่วนร่วม

การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลยพินิจ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
การดำเนินงาน
การกำกับติดตาม
ปี 2562
ปี 2563
จัดทำคู่มือหรือ
กรณีพบเหตุการณ์ที่มีการใช้ดุลยพินิจที่ไม่เหมาะสม ไม่พบประเด็นที่ ดำเนินการ
แนวทางปฏิบัติ ให้มีการทบทวนเหตุการณ์โดยคณะทำงานบริหาร เป็นข้อบกพร่อง ตามประกาศ
สำหรับ
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อสืบหาข้อเท็จจริง
สถาบันวิจัย
กระบวนการ
วิเคราะห์หาสาเหตุและรากของเหตุการณ์ และ
ระบบ
ทำงานที่สำคัญ
กำหนดแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำ
สาธารณสุข
เพื่อกำหนดขั้น
อีกในอนาคต และให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนทาง
ที่ 10/2562
ตอนและวิธีการ เวปไซต์ สวรส.และตูร้ ับเรื่องร้องเรียน
เรื่อง
ทำงานที่ชดั เจน
มาตรการ
สอดคล้องกับกฎ
ตรวจสอบ
ระเบียบ ประกาศ
การใช้
และข้อบังคับ ที่
ดุลยพินิจ
เกี่ยวข้อง

