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เรื่อง รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี
.............งบประมำณ พ.ศ.2560…….
เรียน สำธำรณสุขอำเภอท่ำแซะ
1.เรื่องเดิม
ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 มำรำคม 2559 ให้หน่วยงำนเข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA)
ซึ่งเป็นเกณฑ์กำรประเมินที่ต้องกำรให้หน่วยงำนของรัฐยกระดับกำรดำเนินของหน่วยงำน โดยมีประเมินในด้ำน
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กรเกี่ย วกั บกำรดำเนินงำน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน โดยมีกำร
ประเมิ น หลั ก ฐำนเชิ งประจั ก ษ์ (Evidence Based) ให้ มี ก ำรด ำเนิ น กำรวิเ ครำะห์ค วำมเสี่ ย งเกี่ ย วกั บกำร
ปฏิบัติงำนตรวจสอบได้ กำรแก้ไขปัญหำกำรกระทำผิดวินัย ของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำสำคัญและพบบ่อย
นอกจำกนี้ ยั งนำควำมเสี่ย งเกี่ย วกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้ม ำกำหนดเป็นคู่มือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอท่ำแซะ เพื่อเป็นแนวทำงและยึดถือปฏิบัติได้
2.ข้อเท็จจริง
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอท่ำแซะ ได้ดำเนินกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่ำนกิจกรรม
ต่ำงๆดังนี้
2.1 การสร้างจิตสานึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทาการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ ได้มีกำรประกำศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้ำงคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำน
โดยสำธำรณสุขอำเภอท่ำแซะ ได้ประกำศเจตจำนงว่ำจะเป็นแบบอย่ำงที่ดี ใ นเรื่องควำมโปร่งใส ปรำศจำกกำร
ทุจริต เพื่อเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและควำมโปร่งใส่ ในกำรบริหำรงำนของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอ
ท่ำแซะ และให้คำมั่นที่จะนำพำคณะผู้บริหำร และบุคลำกรในสังกัดสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอท่ำแซะทุก คน
ให้ปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิท ธิภำพ
และร่วมมือและอำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน
2.2 กฎระเบียบและแนวปฏิบัติ เ กี่ย วกั บ การจัด ซื้ อจั ด จ้า ง กำรเงินและบัญ ชี โดยที่ ใ น
ปัจจุบันกฎระเบีย บและข้อ บัง คั บ ต่ำ งๆ ที่เกี่ ย วข้องกับกำรเบิก จ่ ำยเงิ น กำรจัดซื้อ จั ดจ้ ำง มีกำรปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงตำมนโยบำย ทำให้บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องดังกล่ำว ซึ่งอำจทำให้เกิ ด
ข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำนได้ จึงได้จัดส่งเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรเงินและบั ญชี เข้ำ รับกำร
อบรมเพื่อลดข้อผิดพลำดจำกกำรปฏิบัติงำน และลดโอกำสที่มีควำมเยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้
2.3 การประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนิ นงานของหน่ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment:ITA) เพื่อให้บุคลำกรในสังกัด สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอท่ ำ
แซะ ได้ เ ข้ ำ ใจเกี่ ย วกั บ เกณฑ์ ก ำรประเมิ น และกำรยกระดั บ กำรทำงำน รวมทั้ ง เตรี ย มเอกสำรหลัก ฐำน
ประกอบกำรประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ย วข้องเข้ำร่วมประชุม ซักซ้อมทำ
ควำมเข้ำใจเรื่องดังกล่ำว

-๒2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
2.4.1 การให้ความรู้ในรู้แบบต่างๆ ดังนี้
- กำรจัดทำคู่มือ ได้ทำ คู่มือกำรพัฒนำส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริย ธรรม กำร
บริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจแก่บุคคลำกรและให้หลีกเลี่ยงกำรกระทำที่เข้ำข่ำย
ผลประโยชน์ทับซ้อ น โดยมีสำระสำคัญเกี่ย วกั บแนวคิด /ควำมหมำยของผลประโยชน์ทั บซ้ อ น และสำระ
เกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้ำข่ำยผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีตัวอย่ำงกำรทุจริตในรูปแบบต่ำงๆ
- กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge management) โดยกำรนำคู่มือกังกล่ำว ถ่ำยทอดผ่ำน
กระบวนกำรแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ใ นประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็ปไซด์ของสำนักงำนสำธำรณสุข
อำเภอท่ำแซะ
2.4.2 กำรดำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดประโยชน์ทับซ้อน จำกกำร
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงสำมำรถจำแนกระดับควำมเสี่ย งออกเป็น 4 ระดับ สูงมำก สูง ปำนกลำง ต่ำ และสำมำรถ
สรุปข้อมูลกำรสิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงำนสำธำรณสุข
อำเภอท่ำแซะ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ได้ดังนี้
การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเด็น
มีการทับซ้อนอย่างไร
โอกาสเกิด ระดับของ
มาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ
การทุจริต ผลกระทบ
ความเสี่ยง
ซ้อน
(1/4)
(1-4)
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
หัวหน้ำ/จนท.พัสดุเลือกซื้อ
4
4
-ปรับเปลี่ยนร้ำนค้ำ
ร้ำนที่ตนเองสนิทหรือเป็น
ในกำรจัดซื้อวัสดุ
ญำติหรือร้ำนที่ตนเองคุยได้
-เข้มงวดในกำรตรวจ
ง่ำย
รับพัสดุหรือกำรจ้ำง
กำรจัดโครงกำร/
มีกำรเลือกพื้นที่ใ นกำรจัด
4
4
-พิจำรณำพื้นที่ที่
กิจกรรม
โครงกำร/กิจกรรมเจ้ำหน้ำที่
ประสบปัญหำและมี
คุ้นเคยเป็นกำรส่วนตัว
ควำมจำเป็นลำดับ
แรก
กำรนำทรัพย์สินของ
รำชกำรมำใช้ในเรื่อง
ส่วนตัว

เช่นกำรใช้อุปกรณ์สำนักงำน
ต่ำงๆ รถ ไฟฟ้ำ ฯลฯ

4

4

กำรลงพื้นที่
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
(Case)
-กำรใช้รถ
-กำรใช้คน

กำรใช้จัดสรรทรัพยำกร
นำไปใช้มำกเกินควำม
จำเป็นในแต่ละภำรกิจ เช่น
นำมันมำกเกินควำมเกิน
ควำมจำเป็น

4

4

-มีกำรทำทะเบียน
ควบคุมกำรใช้งำน
และกำรเบิกจ่ำย
อย่ำงเคร่งครัด
-มีกำรบันทึกกำรใช้
ต่ำงๆ
-มีกำรรำยงำนทุกครั้ง
-สร้ำงจิตสำนึก
คุณธรรม จริยธรรม
-ใช้งำนตำมควำมเป็น
จริง

-๓ประเด็น
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน

มีการทับซ้อนอย่างไร

กำรจัดประชุม ดูงำน ผู้รับผิดชอบโครงกำรมี
สัมมนำ ต่ำงๆ
สัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจ้ำของ
กิจกำรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับสถำนที่

โอกาสเกิด
การทุจริต
(1/4)

ระดับของ
ผลกระทบ
(1-5)

2

1

มาตรการป้องกัน
ความเสี่ยง
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
-สถำนที่ มีควำม
เหมำะสมกับ
งบประมำณ
-วิทยำกำรมีควำมรู้
ควำมเหมำะสมกับ
งำนหรือโครงกำร
นั้นๆ

2.5 การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี 2560
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอท่ำแซะ ได้เล็งเห็นถึงควำมสำคัญในกำรเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วม
ขับเคลื่อนกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุรจิตประพฤติชอบในหน่วยงำน
รำชกำรและดำเนินกำรสร้ำงจิตสำนึกพนักงำนส่วนตำบลและบุคลำกรในสังกัดรังเกียจกำรทรุจริตทุกรูปแบ
อย่ำงจริงจังโดยมีกระบวนกำรดำเนินกำรที่สำคัญเป็นแนวทำงและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบั ติ
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทรุจริต ประจำปี 2560 ดังนี้
2.5.1 ส่งเสริม ให้มีกำรรณรงค์แ ละสร้ำ งควำมตะหนั ก คุณ ธรรม จริย ธรรมและกำรป้ อ งกั น และ
ปรำบปรำมกำรทรุจริตให้กับพนักงำนส่วนตำบล และบุคลำกรของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอท่ำแซะ ให้ทั่วถึง
และครอบคลุมทั้งหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยผ่ำนกระบวนกำรฝึกอบรม กำรประกำศแนวทำงกำรปฏิบัติ งำน
กำรมอบนโยบำยของผู้บริหำรและกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
2.5.2 กำรวำงแนวทำงและมำตรกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพื่อเป็นกลไกลในกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งกำรจัดส่งเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเข้ำรับกำร
ฝึกอบรม เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนถูกต้อง มีประสิทธิภำพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฏเกณฑ์ใหม่ๆ
2.5.3 กำรจัดทำคู่มือกำรพัฒนำส่งเสริม กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม กำรบริหำรจัดกำร
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่ำนกระบวนกำรวิเครำะห์ ประเด็ นควำมเสี่ย งที่จะนำไปสู่ก ำรทุ จริ ต ควำมเสี่ย ง
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษำกำรทุจริตในรูปแบบต่ำงๆ ที่ เกิดขึ้นจริง มีกำร
วิเครำะห์ปัจจัยกำรเกิดกำรทุจริต กำรเกิดผลกระทบต่อประชำชน
2.5.4 กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน โดยเฉพำะผู้ให้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิด
ควำมร่วมมือเป็นผู้เฝ้ำระวัง กำรแจ้งเบำะแส และมีสื่อรณรงค์สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในนโยบำยผู้บริหำร ซึ่ง
เน้นกำรปล่อยทุรจิตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในกำรช่วยกันป้องกันกำรทุ จริต

-๔3.ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา
จึงเรีย นมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำให้ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอท่ำแซะ ดำเนินกำร
ตำมแนวข้อ 2.4 ต่อไป
รำยละเอียดตำมตัวอย่ำงเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้

(นำยสิทธิ์ชัย ชูจีน)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
ควำมเห็นของสำธำรณสุขอำเภอท่ำแซะ
( √ ) เห็นชอบ

( ) ไม่เห็นชอบ

………………………………………….
(นำยพิสูจน์ ภิโสรมย์
สำธำรณสุขอำเภอท่ำแซะ

