
   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว อ ำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๑๖๐                                  

ที ่  ชพ ๐๕๓๒/๕๗๘  วันที่   ๓๐  ธันวำคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงอำจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปี ๒๕๖๕ 

เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว 

  ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกรำคม ๒๕๕๙ ให้หน่วยงำนเข้ำร่วมกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment:ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์กำรประเมินที่ต้องกำรให้หน่วยงำนของรัฐยกระดับกำรด ำ เนินของหน่วยงำน 
โดยมีประเมินในด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงำน โดยมีกำรประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบได้ กำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำส ำคัญและ
พบบ่อย นอกจำกนี้ ยังน ำควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มำก ำหนดเป็น
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว เพ่ือเป็นแนวทำงและยึดถือปฏิบัติได้ 

  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว ได้ด ำเนินกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่ำนกิจกรรม
ต่ำงๆดังนี ้

  ๑.๑ การสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้มีกำรประกำศแสดงเจตจ ำนงสุจริต เสริมสร้ำงคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำน
โดยสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว ได้ประกำศเจตจ ำนงว่ำจะเป็นแบบอย่ำงที่ดินในกำรและควำมโปร่งใส ปรำศจำก
กำรทุจริต เพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและควำมโปร่งใส่ ในกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอปะทิว และให้ค ำมั่นที่จะน ำพำบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิวทุกคน ให้ปฏิบัติ
รำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพและ
ร่วมมือและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน 

  ๑.๒ กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง กำรเงินและบัญชี โดยที่ใน
ปัจจุบันกฎระเบียบและข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเบิกจ่ำยเงิน กำรจัดซื้อจัดจ้ำง มีกำรปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตำมนโยบำย ท ำให้บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องดังกล่ำว ซึ่งอำจท ำให้เกิด
ข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำนได้ จึงได้จัดส่งเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรเงินและบัญชี เข้ำรับกำร
อบรมเพ่ือลดข้อผิดพลำดจำกกำรปฏิบัติงำน และลดโอกำสที่มีควำมเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 

  ๑.๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment:ITA) เพ่ือให้บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว 
ได้เข้ำใจเกี่ยวกับเกณฑ์กำรประเมินและกำรยกระดับกำรท ำงำน รวมทั้งเตรียมเอกสำรหลักฐำนประกอบกำร
ประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมซักซ้อมท ำควำมเข้ำใจเรื่อง
ดังกล่ำว 



 

๑.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
   ๑.๔.๑ การให้ความรู้ในรู้แบบต่างๆ ดังนี้ 
    -กำรจัดท ำคู่มือ ได้ท ำ คู่มือกำรพัฒนำส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำง
จริยธรรม กำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจแก่บุคคลำกรและให้หลีกเลี่ยงกำร
กระท ำที่เข้ำข่ำยผลประโยชน์ทับซ้อน โยมีสำระส ำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ควำมหมำยของผลประโยชน์ทับซ้อน 
และสำระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้ำข่ำยผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีตัวอย่ำงกำรทุจริตในรูปแบบต่ำงๆ 
    -กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge management) โดยกำรน ำคู่มือกังกล่ำว 
ถ่ำยทอดผ่ำนกระบวนกำรแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ในที่ประชุมประจ ำเดือน และเผยแพร่ในเว็ปไซด์ของส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว 
   ๑.๔.๒ กำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดประโยชน์
ทับซ้อน จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงสำมำรถจ ำแนกระดับควำมเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมำก สูง ปำนกลำง 
ต่ ำ และสำมำรถสรุปข้อมูลกำรสิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดประโยชน์ทับซ้ อนของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้ดังนี ้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเด็น 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

มีการทับซ้อนอย่างไร 
โอกาสเกิด
การทุจริต 

(๑-๔) 

ระดับของ
ผลกระทบ 

(๑-๔) 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

กำรจัดซื้อจดัจ้ำง หัวหน้ำ/จนท.พัสดุเลือกซื้อร้ำนที่
ตนเองสนิทหรือเป็นญำตหิรือร้ำนที่
ตนเองคุยได้ง่ำย 

๔ ๔ -ปรับเปลีย่นร้ำนค้ำในกำรจัดซื้อวสัด ุ
-เข้มงวดในกำรตรวจรับพัสดุหรือ
กำรจ้ำง 

กำรจัดโครงกำร/กิจกรรม มีกำรเลือกพื้นที่ในกำรจัดโครงกำร/
กิจกรรมเจ้ำหน้ำท่ีคุ้นเคยเป็นกำร
ส่วนตัว 

๔ ๔ -พิจำรณำพื้นที่ท่ีประสบปญัหำและ
มีควำมจ ำเป็นล ำดับแรก 

กำรน ำทรัพยส์ินของ
รำชกำรมำใช้ในเรื่อง
ส่วนตัว 

เช่นกำรใช้อุปกรณ์ส ำนักงำนต่ำงๆ 
รถ ไฟฟ้ำ ฯลฯ 

๔ ๔ -มีกำรท ำทะเบียนควบคุมกำรใช้งำน
และกำรเบิกจ่ำยอยำ่งเคร่งครดั                          

กำรจัดประชุม ดูงำน 
สัมมนำ ต่ำงๆ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำรมสีัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดกับเจ้ำของกิจกำรหรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับสถำนท่ี 

๒ ๑ -สถำนท่ี มีควำมเหมำะสมกับ
งบประมำณ 
-วิทยำกำรมีควำมรู้ควำมเหมำะสม
กับงำนหรือโครงกำรนั้นๆ 

กำรลงช่ือ เข้ำ-ออก เวลำ
ปฏิบัติหน้ำท่ี 

กำรลงเวลำไม่ตรงตำมควำมเป็นจริง ๔ ๔ -มีสมุดขออนุญำตไปพ้ืนท่ีอื่น 

กำรลงพื้นที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง(Case) 
-กำรใช้รถ 
-กำรใช้คน 

กำรใช้จัดสรรทรัพยำกรน ำไปใช้มำก
เกินควำมจ ำเป็นในแต่ละภำรกิจ 
เช่นน ำมันมำกเกินควำมเกินควำม
จ ำเป็น 

๔ ๔ -มีกำรบันทึกกำรใช้ต่ำงๆ 
-มีกำรรำยงำนทุกครั้ง 
-สร้ำงจิตส ำนึก คุณธรรม จริยธรรม 
-ใช้งำนตำมควำมเป็นจริง 



 
  ๑.๕ การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี ๒๕๖๔ 
  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วม
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุรจิตประพฤติชอบในหน่วยงำน
รำชกำรและด ำเนินกำรสร้ำงจิตส ำนึกบุคลำกรในสังกัดรังเกียจกำรทรุจริตทุกรูปแบอย่ำงจริงจังโดยมี
กระบวนกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญเป็นแนวทำงและข้อเสนอแนะที่จะน ำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทรุจริต ประจ ำปี ๒๕๖๔ ดังนี้ 
   ๑.๕.๑ ส่งเสริมให้มีกำรรณรงค์และสร้ำงควำมตะหนักคุณธรรม จริยธรรมและกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทรุจริตให้กับพนักงำนส่วนต ำบล และบุคลำกรของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะ
ทิว ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยผ่ำนกระบวนกำรฝึกอบรม กำรประกำศแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำน กำรมอบนโยบำยของผู้บริหำรและกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 
   ๑.๕.๒ กำรวำงแนวทำงและมำตรกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพ่ือเป็นกลไกลในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งกำรจัดส่งเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงเข้ำรับกำรฝึกอบรม เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนถูกต้อง มีประสิทธิภำพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระ เบียบ 
กฏเกณฑ์ใหม่ๆ 
   ๑.๕.๓ กำรจัดท ำคู่มือกำรพัฒนำส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม กำร
บริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่ำนกระบวนกำรวิเครำะห์ประเด็นควำมเสี่ยงที่จะน ำไปสู่กำรทุจริต 
ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษำกำรทุจริตในรูปแบบต่ำงๆ ที่
เกิดข้ึนจริง มีกำรวิเครำะห์ปัจจัยกำรเกิดกำรทุจริต กำรเกิดผลกระทบต่อประชำชน 
   ๑.๕.๔ กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน โดยเฉพำะผู้ให้บริกำรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ให้เกิดควำมร่วมมือเป็นผู้เฝ้ำระวัง กำรแจ้งเบำะแส และมีสื่อรณรงค์สร้ ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
นโยบำยผู้บริหำร ซึ่งเน้นกำรปล่อยทุรจิตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในกำรช่วยกันป้องกันกำรทุจริต 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว 
ด ำเนินกำรตำมแนวข้อ ๑.๔ ต่อไป  รำยละเอียดตำมตัวอย่ำงเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้ 
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