รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

สานักงานสาธารณสุขอาเภอสว่างแดนดิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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คานา
ส ำนั กงำนสำธำรณสุ ข อำเภอสว่ ำงแดนดิน ด ำเนินกำรวิเ ครำะห์ ควำมเสี่ ย งเกี่ยวกับ กำร
ปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizationsof the Tread way
Commission)
เพื่ อ ก ำหนดมำตรกำรส ำคั ญ เร่ ง ด่ ว นเชิ ง รุ ก ในกำรป้ อ งกั น กำรทุ จ ริ ต กำรบริ ห ำรงำน
ที่โปร่งใสตรวจสอบได้และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระทำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำสำคัญและพบบ่อย
นอกจำกนี้ยังนำควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มำกำหนดเป็นคู่มือ
ป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นส ำนั ก งำนสำธำรณสุ ข อี ก ด้ ว ยเพื่ อ บรรลุ เ ป้ ำ หมำยตำมยุ ทธศำสตร์ ช ำติ
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2562 – 2564)

สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสว่ำงแดนดิน

3

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ ๑ บทนา
1. หลักกำรและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน
(Risk Assessment for Conflict of Interest)
2. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน
(Risk Assessment for Conflict of Interest) สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสว่ำงแดนดิน
3. แผนจัดกำรควำมเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ส่วนที่ 3 ภาคผนวก
คณะทำงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน

4
6
7
9
13
17

ส่วนที่ 1
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
กำรมี ผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นถื อ เป็ น กำรทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ประเภทหนึ่ ง เพรำะเป็ น กำรแสวงหำ
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อำนำจในตำแหน่งหน้ำที่ไปแทรกแซง กำรใช้
ดุลยพินิจในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จนทำให้เกิดกำรละทิ้งคุณธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่สำธำรณะ
ขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะของส่วนรวม และทำ
ให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอำจอยู่ในรูป
ของผลประโยชน์ทำงกำรเงิน คุณภำพกำรให้บ ริกำร ควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่ำอื่น ๆ ตลอดจนโอกำส
ในอนำคตตั้งแต่ร ะดับ องค์กรจนถึงระดับ สั งคม อย่ำงไรก็ตำมท่ำมกลำงผู้ ที่จงใจกระทำควำมผิ ด ยังพบผู้ กระทำ
ควำมผิดโดยไม่เจตนำหรือไม่มีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวอีกเป็นจำนวนมำก จนนำไปสู่กำรถูกกล่ำวหำร้องเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทำงอำญำ ผลประโยชน์ ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหำ
กำรทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรคต่อกำร
พัฒนำประเทศ อีกด้วย
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสว่ำงแดนดิน ดำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่
อำจเกิดผลประโยชน์ทับ ซ้อนโดยวิเครำะห์ควำมเสี่ ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตำม
มำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็น
กรอบกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัย
และควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำสที่จะทำให้เกิดควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเภทของควำมเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ด้ำนดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมำยถึง ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบรรลุเป้ำหมำย
และพันธกิจในภำพรวมที่เกิดจำกเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ภำยนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้
และกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสมรวมถึงควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำงนโยบำยเป้ำหมำยกลยุทธ์โครงสร้ำง
องค์กรภำวกำรณ์แข่งขันทรัพยำกรและสภำพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยขององค์กร
2. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพประสิทธิผล
หรือผลกำรปฏิบัติงำนโดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกระบบงำนภำยในขององค์กร/กระบวนกำร
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้ /บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภำพประสิทธิผลในกำรดำเนิน
โครงกำร
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ
และกำรเงินเช่นกำรบริหำรกำรเงินที่ไม่ถู กต้องไม่เหมำะสมทำให้ขำดประสิทธิภำพและไม่ทันต่อสถำนกำรณ์หรือเป็น
ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินขององค์กำรเช่นกำรประมำณกำรงบประมำณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอน
กำรดำเนินกำรเป็นต้น เนื่องจำกขำดกำรจัดหำข้อมูลกำรวิเครำะห์กำรวำงแผนกำรควบคุมและกำรจัดทำรำยงำน
เพื่อนำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณและกำรเงินดังกล่ำว
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4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำงๆโดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกควำมไม่ชัดเจนควำมไม่ทั นสมัยหรือ
ควำมไม่ ค รอบคลุ ม ของกฎหมำยกฎระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ต่ ำ งๆรวมถึ ง กำรท ำนิ ติ ก รรมสั ญ ญำกำรร่ ำ งสั ญ ญำ
ที่ไม่ครอบคลุมกำรดำเนินงำน
สำเหตุของกำรเกิดควำมเสี่ยงอำจเกิดจำกปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัยคือ
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบำยของผู้บริหำรควำมซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภำพของบุคลำกรและกำร
เปลี่ ย นแปลงระบบงำนควำมเชื่อ ถื อ ได้ข องระบบสำรสนเทศกำรเปลี่ ยนแปลงผู้ บ ริ ห ำรและเจ้ำ หน้ ำ ที่บ่ อ ยครั้ ง
กำรควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึงและกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงำนเป็นต้น
2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมำยระเบียบข้อบังคับของทำงรำชกำรกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี
หรือสภำพกำรแข่งขันสภำวะแวดล้อมทั้งทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองเป็นต้น
ผลประโยชน์ ทั บซ้ อ น หมำยถึ ง สภำวกำรณ์ ห รือ ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ บุค คลไม่ ว่ ำ จะเป็ น นั ก กำรเมื อ ง
ข้ำรำชกำรพนักงำนบริษัทหรือผู้บริหำรซึ่งมีอำนำจหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งหน้ำที่ที่บุคคลนั้น
รั บ ผิ ด ชอบอยู่ แ ละส่ ง ผลกระทบต่ อ ประโยชน์ ส่ ว นรวมซึ่ ง กำรกระท ำนั้ น อำจจะเกิ ด ขึ้ น อย่ ำ งรู้ ตั ว หรื อ ไ ม่ รู้ ตั ว
ทั้ง เจตนำและไม่ เจตนำและมีรู ป แบบที่ห ลำกหลำยไม่จ ำกั ดอยู่ใ นรู ปของตัว เงิ นหรือ ทรั พย์ สิ น เท่ ำนั้ นแต่ร วมถึ ง
ผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อำทิกำรแต่งตั้งพรรคพวกเข้ำไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่ำงๆทั้ง
ในหน่วยงำนรำชกำรรัฐวิสำหกิจและบริษัทจำกัดหรือกำรที่บุคคลผู้มีอำนำจหน้ำที่ตัดสินใจให้ญำติพี่น้องหรือบริษัทที่
ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์จำกทำงรำชกำรโดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้นขำดกำรตัดสินใจที่
เที่ยงธรรมเนื่องจำกยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชำติกำรกระทำแบบนี้เป็นกำรกระทำ
ที่ผิดทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ
การวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น จึ ง หมำยถึ ง กระบวนกำรวิ เ ครำะห์
ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำส ที่จะทำให้เกิด
ควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต กล่ำวคือ ยิ่งมีสถำนกำรณ์หรือ
สภำวกำรณ์ของกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มำกเท่ำใด ก็ยิ่งมีโอกำสก่อให้เกิดหรือ
นำไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น
กำรวิ เ ครำะห์ ค วำมเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นในครั้ ง นี้ น ำเอำควำมเสี่ ย งในด้ ำ นต่ ำ งๆ
มำดำเนินกำรวิเครำะห์ตำมกรอบมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission) และตำมบริบทควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสว่ำง
แดนดิน กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสว่ำงแดนดิน
ทรำบถึงควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นและปัจจัยเสี่ยงที่อำจเป็นเหตุทำให้
1. กำรปฏิบั ติร ำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่ข องข้ำรำชกำรเป็นไปในลั กษณะที่ขำดหรื อมีควำม
รับผิดชอบไม่เพียงพอ
2. กำรปฏิบัติหน้ำที่ไปในทำงที่ท่ำให้ประชำชนขำดควำมเชื่อถือในควำมมีคุณธรรมควำมมีจริยธรรม
3. กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยกำรขำดกำรคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่ วนตน และกำร
ยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล
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พร้อมกันนี้ ยังสำมำรถกำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรป้องกัน ยับยั้งกำรทุจริต ปิดโอกำสกำรทุจริต และเพื่อกำหนด
มำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ กำรกระทำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็น
ปัญหำสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ำง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในกำรบริหำรรำชกำรให้เกิดควำมคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล
๓. เพื่อตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่รัฐไม่ให้เกิดกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำยให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่ำงที่
ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมำยโปร่งใสและตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแก่ผู้รับบริกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชำชน
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ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสที่จะเกิดผลกระทบของ
ควำมเสี่ยงต่ำงๆ เพื่อประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง และดำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดลำดับควำมเสี่ยง
โดยก ำหนดเกณฑ์ ก ำรประเมิ น มำตรฐำนที่ จ ะใช้ ใ นกำรประเมิ น ควำมเสี่ ย ง ด้ ำ นผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น ได้ แ ก่
ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และควำมรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับควำมเสี่ยง ทั้งนี้
กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพเนื่องจำกเป็นข้อมูลเชิงพรรณำ ที่ไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่เกิด
สูงมำก
สูง
ปำนกลำง
น้อย
น้อยมำก

คาอธิบาย
มีโอกำสเกิดขึ้นเป็นประจำ
มีโอกำสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
มีโอกำสเกิดขึ้นบำงครั้ง
มีโอกำสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
มีโอกำสเกิดขึ้นยำก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (บุคลากร)
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่เกิด
สูงมำก
สูง
ปำนกลำง
น้อย
น้อยมำก

คาอธิบาย
ถูกลงโทษทำงวินัยร้ำยแรง
ถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง
สร้ำงบรรยำกำศในกำรทำงำนที่ไม่เหมำะสม
สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนบ่อยครั้ง
สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนนำนๆครั้ง

ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับควำมสำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำ
จำกผลคูณของระดับ โอกำสที่จ ะเกิดควำมเสี่ ยง (Likelihood) กับระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ของควำมเสี่ยงแต่ละสำเหตุ (โอกำส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ลาดับ
1
2
3
4

ระดับความเสี่ยง
ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก (Extreme Risk : E)
ควำมเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)
ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง (Moderate Risk : M)
ควำมเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)

ช่วงคะแนน
15-25 คะแนน
9-14 คะแนน
4-8 คะแนน
1-3 คะแนน
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ในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงจะต้องมีกำรกำหนดแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จำก กำรพิจำรณำ
จัดระดับควำมสำคัญของควำมเสี่ยงจำกโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact)
และขอบเขตของระดับควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่
ระดับความเสี่ยง= โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
(Likelihood x Impact)
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับสำมำรถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในกำรจัดแบ่ง
ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
คะแนนระดับความเสี่ยง
มาตรการกาหนด
เสี่ยงสูงมำก (Extreme)
15-25 คะแนน
มีมำตรกำรลดและประเมินซ้ำ
หรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยง
เสี่ยงสูง (High)
9-14 คะแนน
มีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง
ปำนกลำง (Medium)
4–8 คะแนน
ยอมรับควำมเสี่ยงแต่มีมำตรกำร
ควบคุมควำมเสี่ยง
ต่ำ (Low)
1–3 คะแนน
ยอมรับควำมเสี่ยง
ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ควำ
ม
รุนแ
รง
ของ
ผล
กระ
ทบ
(Im
pac
t)

5

5

10

15

20

25

4

4

8

12

16

20

3

3

6

9

12

15

2

2

4

6

8

10

1

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood)

การแสดงสีสัญลักษณ์
สีแดง
สีส้ม
สีเหลือง
สีเขียว
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
สานักงานสาธารณสุขอาเภอสว่างแดนดิน
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสว่ำงแดนดิน มีกำรดำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เงินและมีช่องทำงที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
- กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ซึ่งมีโอกำสใช้อย่ำงไม่เหมำะสมคือ
มีกำรเอื้อประโยชน์หรือให้ควำมช่วยเหลือพวกพ้องกำรกีดกันกำรสร้ำงอุปสรรค
- กระบวนงำนที่มีช่องทำงเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จำกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทำงลบต่อผู้อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กำรรับ – จ่ำยเงิน
- กำรบันทึกบัญชีรับ – จ่ำย / กำรจัดทำบัญชีทำงกำรเงิน
- กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจ้ำงบริกำร
- กำรกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์กำรกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้ำประมูลหรือขำยสินค้ำ
- กำรตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์
- กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ไม่เป็นไปตำมขั้นตอนและระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
- กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำรับรำชกำร
- กำรจัดหำพัสดุ
- กำรจัดทำโครงกำรฝึกอบรมศึกษำดูงำนประชุมและสัมมนำ
- กำรเบิกค่ำตอบแทน
- กำรใช้รถรำชกำร
- ฯลฯ
3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
- สูญเสียงบประมำณ
- เปิดช่องทำงให้เจ้ำหน้ำที่ใช้อำนำจหน้ำทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกำสกระทำผิดในทำงมิชอบด้วยหน้ำที่
- เสียชื่อเสียงและควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำน
4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
(1) การเสริมสร้างจิตสานึกให้บุคลากรของสานักงานสาธารณสุขอาเภอสว่างแดนดิน รังเกียจ
การทุจริตทุกรูปแบบ เช่น
- กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรสำนักสำธำรณสุข
- เผยแพร่ค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ให้แก่เจ้ำหน้ำที่
- จัดโครงกำรฝึกอบรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้ำหน้ำที่
- กำรส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำเป็นตัวอย่ำงที่ดี
(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงานเช่น
- กำรแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- กำรเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
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- กำรตรวจสอบติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรอย่ำงสม่ำเสมอและ
ต่อเนื่อง
- จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนสานักงานสาธารณสุขอาเภอสว่างแดนดิน ประจาปี
พ.ศ. 2562
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสว่ำงแดนดิน กำหนดควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 7
ประเด็นหลัก ดังนี้
1. กำรรับผลประโยชน์ต่ำงๆ
2. กำรทำธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญำ
3. กำรทำงำนหลังจำกออกจำกตำแหน่งสำธำรณหรือหลังเกษียณ โดยใช้อิทธิพล
4. กำรทำงำนพิเศษโดยอำศัยตำแหน่งหน้ำที่รำชกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือ
5. กำรรู้ข้อมูลภำยในแล้วนำข้อมูลไปหำผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น
6. กำรใช้บุคลำกรหรือทรัพย์สินของหน่วยงำนเพื่อประโยชน์ส่วนตน
7. กำรนำโครงกำรสำธำรณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อเป็นประโยชน์ทำงกำรเมือง
เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถี่ที่จะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และผลกระทบ
ของควำมเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำ ก่อให้เกิดระดับของควำมเสี่ยงในระดับใดในตำรำงควำมเสี่ยง
ซึ่งจะทำให้ทรำบว่ำมีควำมเสี่ยงใดเป็นควำมเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหำรจัดกำรก่อน
ลาดับ

ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต

1
2
3

กำรรับผลประโยชน์ต่ำงๆ
กำรทำธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญำ
กำรทำงำนหลังจำกออกจำกตำแหน่งสำธำรณหรือ
หลังเกษียณ โดยใช้อิทธิพล
กำรทำงำนพิเศษโดยอำศัยตำแหน่งหน้ำที่รำชกำร
สร้ำงควำมน่ำเชื่อถือ
กำรรู้ข้อมูลภำยในแล้วนำข้อมูลไปหำผลประโยชน์
ให้กับตนเองหรือผู้อื่น
กำรใช้บุคลำกรหรือทรัพย์สินของหน่วยงำนเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน
กำรนำโครงกำรสำธำรณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อ
เป็นประโยชน์ทำงกำรเมือง

4
5
6
7

4
3
3

5
5
4

ระดับ
ความเสี่ยง
20
15
12

2

4

8

(6)

3

3

9

(5)

4

4

16

(2)

2

3

6

(7)

โอกาส ผลกระทบ

ลาดับ
ความเสี่ยง
(1)
(3)
(4)

11
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
ควำ
5
(1)
ม
4
(6)
(4)
(2)
รุนแ
รง
3
(7)
(๕)
(3)
ของ
ผล
2
กระ
1
ทบ
(Im
1
2
3
4
5
pac
t)
โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood)
จำกแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดลำดับควำมสำคัญของควำมเสี่ยง
ด้ ำ นผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นสำมำรถสรุ ป กำรวิ เ ครำะห์ ค วำมเสี่ ย งและจั ด ล ำดั บ ควำมส ำคั ญ ของควำมเสี่ ย งด้ ำ น
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
กำรรับผลประโยชน์ต่ำงๆ
กำรใช้บุคลำกรหรือทรัพย์สินของหน่วยงำนเพื่อประโยชน์ส่วนตน
กำรทำธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญำ
กำรทำงำนหลังจำกออกจำกตำแหน่งสำธำรณหรือหลังเกษียณ โดยใช้
อิทธิพล
กำรรู้ข้อมูลภำยในแล้วนำข้อมูลไปหำผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือ
ผู้อื่น
กำรทำงำนพิเศษโดยอำศัยตำแหน่งหน้ำที่รำชกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือ
กำรนำโครงกำรสำธำรณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อเป็นประโยชน์ทำง
กำรเมือง

จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ลำดับ 1 (สูงมำก = 20 คะแนน)
ลำดับ 2 (สูงมำก = 16 คะแนน)
ลำดับ 3 (สูงมำก = 15 คะแนน)
ลำดับ 4 (สูง = 12 คะแนน)
ลำดับ 5 (สูง = 9 คะแนน)
ลำดับ 6 (ปำนกลำง = 8 คะแนน)
ลำดับ 7 (ปำนกลำง = 6 คะแนน)

12
จำกตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยงสำมำรถจำแนกระดับควำมเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับคือสูงมำกสูงและปำนกลำง
โดยสำมำรถสรุ ปข้อมูลกำรวิเครำะห์ ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนส ำนักงำน
สำธำรณสุขอำเภอสว่ำงแดนดิน ประจำปีงบประมำณ 2562 มีดังนี้
เ

ระดับความเสี่ยง
มาตรการกาหนด
เสี่ยงสูงมำก (Extreme) จำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง
มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ำ หรือถ่ำย
โอนควำมเสี่ยง
เสี่ยงสูง (High)

ปำนกลำง (Medium)

ต่ำ (Low)

ปัจจัยความเสี่ยง
- กำรรับผลประโยชน์ต่ำงๆ
- กำรใช้บุคลำกรหรือทรัพย์สินของ
หน่วยงำนเพื่อประโยชน์ส่วนตน
- กำรทำธุรกิจกับตัวเองหรือเป็น
คู่สัญญำ
จำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง
- กำรทำงำนหลังจำกออกจำก
และมีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง เพื่อให้อยู่ใน ตำแหน่งสำธำรณหรือหลังเกษียณ
ระดับที่ยอมรับได้
โดยใช้อิทธิพล
- กำรรู้ข้อมูลภำยในแล้วนำข้อมูล
ไปหำผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือ
ผู้อื่น
ยอมรับควำมเสี่ยงแต่มีมำตรกำรควบคุม
- กำรทำงำนพิเศษโดยอำศัย
ควำมเสี่ยง
ตำแหน่งหน้ำที่รำชกำรสร้ำงควำม
น่ำเชื่อถือ
- กำรนำโครงกำรสำธำรณะลงใน
เขตเลือกตั้งเพื่อเป็นประโยชน์ทำง
กำรเมือง
-

3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

12
ระยะเวลาดาเนินการ

โอกาสและผลกระทบ

ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง

โอกาส

ผล
กระทบ

1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ

4

5

ระดับ
ความ
เสี่ยง
20

2. การใช้บุคลากรหรือ
ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน

4

4
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มาตรการจัดการความเสี่ยง
1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และ
แนวทำง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยวิธีพิเศษ
อย่ำงเคร่งครัด
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจัดทำ
รำยงำนสรุปกำรจัดซื้อจัดจ้ำงรำยไตรมำสและ
เสนอให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรรับทรำบทุกครั้ง
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รับรองถึงควำม
ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองำนในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง
4. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรและ
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำม พ.ร.บ. กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง อย่ำงเคร่งครัด
1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร
บุคลำกรให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและ
แก้ไข ปัญหำกำรทุจริตของสำนักงำน
สำธำรณสุขอย่ำงเคร่งครัด
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
เรื่องกำรรับของขวัญสินน้ำใจ อย่ำงเคร่งครัด
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกรปฏิบัติตำมคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
สำนักงำนสำธำรณสุข
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ผู้รับผิดชอบ
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ระยะเวลาดาเนินการ

โอกาสและผลกระทบ
โอกาส

ผล
กระทบ

3. การทาธุรกิจกับตัวเอง
หรือเป็นคู่สัญญา

3

5

ระดับ
ความ
เสี่ยง
15

4. การทางานหลังจากออก
จากตาแหน่งสาธารณหรือ
หลังเกษียณ โดยใช้อิทธิพล

3

4

12

มาตรการจัดการความเสี่ยง
1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกรปฏิบัติตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำย
กำรเงินและกำรคลัง อย่ำงเคร่งครัด
2. ควบคุม กำกับ ดูแลข้ำรำชกำร และ
บุคลำกรให้ปฏิบัติตำมประกำศหลักเกณฑ์
กำรปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน กำรละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรประพฤติมิชอบ
อย่ำงเคร่งครัด
1. ควบคุม ก่ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกร ปฏิบัติตำมนโยบำยเกี่ยวกับควำม
โปร่งใสกำรเสริมสร้ำง คุณธรรม จริยธรรม
เพื่อให้ข้ำรำชกำรถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด
2. ควบคุม กำกับ ดูแลกำรประกำศ
หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน
กำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำร
ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกรปฏิบัติตำมคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
4. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรด่ำเนินกำร
ป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบให้ครอบคลุม และทั่วถึงมำกยิ่งขึ้น เพื่อ
ร่วมสร้ำงแนวทำงและมำตรกำรในด่ำเนินกำร
สร้ำงจิตสำนึกให้ข้ำรำชกำรรังเกียจ
กำรทุจริตทุกรูปแบบ
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กลุ่มบริหารงานการเงิน
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ระยะเวลาดาเนินการ

โอกาสและผลกระทบ
โอกาส

ผล
กระทบ

5. การรู้ข้อมูลภายในแล้ว
นาข้อมูลไปหาผลประโยชน์
ให้กับตนเองหรือผู้อื่น

3

3

ระดับ
ความ
เสี่ยง
9

6. การทางานพิเศษโดย
อาศัยตาแหน่งหน้าที่ราชการ
สร้างความน่าเชื่อถือ

2

4

8

มาตรการจัดการความเสี่ยง
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ผู้รับผิดชอบ

1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร
บุคลำกรให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและ
แก้ไข ปัญหำกำรทุจริตของสำนักงำน
สำธำรณสุขอย่ำงเคร่งครัด
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
เรื่องกำรรับของขวัญสินน้ำใจ อย่ำงเคร่งครัด
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกรปฏิบัติตำมคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
สำนักงำนสำธำรณสุข

กลุ่มบิหารงานบุคคล

1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร
บุคลำกรให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและ
แก้ไข ปัญหำกำรทุจริตของสำนักงำน
สำธำรณสุขอย่ำงเคร่งครัด
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
เรื่องกำรรับของขวัญสินน้ำใจ อย่ำงเคร่งครัด
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกรปฏิบัติตำมคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
สำนักงำนสำธำรณสุข

กลุ่มบิหารงานบุคคล
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7. การนาโครงการ
สาธารณะลงในเขตเลือกตั้ง
เพื่อเป็นประโยชน์ทาง
การเมือง

ระยะเวลาดาเนินการ

โอกาสและผลกระทบ
โอกาส

ผล
กระทบ

2

3

ระดับ
ความ
เสี่ยง
6

มาตรการจัดการความเสี่ยง
1. ควบคุม กำกับ ดูแลข้ำรำชกำร และ
บุคลำกรให้ปฏิบัติตำมประกำศหลักเกณฑ์
กำรปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน กำรละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรประพฤติมิชอบ
อย่ำงเคร่งครัด
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คำสั่งสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสว่ำงแดนดิน
ที่ 133/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนรำยงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสว่ำงแดนดิน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
....................................................................
ด้วย คณะกรรมกำรสำนักงำนสำธำรณสุข ให้จัดทำรำยงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสว่ำงแดนดิน เพื่อวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำร
ดำเนินกำรภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนสำธำรณสุข
สว่ำงแดนดิน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 25622564) และเป็นไปตำมแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณในลักษณะบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ ประเด็นกำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ภำยใต้แนวทำงหลัก 3 แนวทำง
ประกอบด้วย 1) สร้ำงจิตสำนึกและปลูกฝังควำมซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้ำงกลไกป้องกันกำรทุจริต และ 3) เสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพในกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสว่ำงแดนดิน จึงแต่งตั้งคณะทำงำนจัดแผนปฏิบัติกำรป้องกัน และปรำบปรำม
กำรทุจริต สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสว่ำงแดนดิน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นกำรรองรับกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนของสำนักงำนสำธำรณสุข (ITA) ตอบสนองนโยบำยของสำนักงำน
คณะกรรมกำรด้ำนสำธำรณสุข และเป็นไปอย่ำงมีคุณภำพ มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล บรรลุตำมวัตถุประสงค์
จึงแต่งตั้งคณะทำงำน ประกอบด้วย
1.นำยชวน โทอิ้ง
สำธำรณสุขอำเภอสว่ำงแดนดิน
ประธำรคณะกรรมกำร
2.นำยสวำท พงภ์เภำ
ผู้ช่วยสำธำรณสุขอำเภอด้ำนบริหำร
คณะทำงำน
3.นำยชุมพล สำรีคำ ผู้ช่วยสำธำรณสุขอำเภอด้ำนส่งเสริมและป้องกันโรค
คณะทำงำน
4.นำงนิชำภำ ลุนำวัน
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
คณะทำงำน
5.นำงสำวชมพู่ สำยวิลัย
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชำนำญงำน
คณะทำงำน
6.นำยประเวศ นวำนุช
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
คณะทำงำน
7.นำงสำวพรพิมล พันทะสำ
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
คณะทำงำน
8.นำยสุรศักดิ์ สุภำพรม
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
คณะทำงำน
9.นำยพัชรพล อ่อนสุระทุม
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
คณะทำงำน
10.นำงตองอ่อน สำยคำภำ
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
คณะทำงำน
11.นำยวุฒิพงค์ ศรีสุข
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
คณะทำงำน
12.นำงลัดดำ อำมำตย์
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
คณะทำงำน
13.นำงอุบลรัตน์ พลไชย
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
คณะทำงำน
14.นำยอธิพงษ์ ภูผิว
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
คณะทำงำน
15.นำยวีรพล เพริศแก้ว
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
คณะทำงำน
16.นำยอภิชำต สิงห์ชัย
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
คณะทำงำน
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17.นำงอัมรำ ดีแท้
18.นำงสำวเพ็ญพักตร์ วรภำพ
19.นำงสมฤดี ดำบอำลำ
20.นำงวิยดำรัตน์ กุลแก้ว
21.นำงวิยดำรัตน์ กุลแก้ว
22.นำยวิมลศักดิ์ กำสินพิลำ

เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขอำวุโส
คณะทำงำน
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
คณะทำงำน
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
คณะทำงำน
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญงำน
คณะทำงำน
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชุมชนอำวุโส คณะทำงำนและเลขำนุกำร
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร คณะทำงำนและเลขำนุกำร

ให้คณะทำงำนที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ร่วมกันจัดทำรำยงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสว่ำงแดนดิน เพื่อวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรดำเนินกำร
ภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำล ในหน่วยงำน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำ
ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2562-2564) และเป็นไปตำม แนวทำงกำรจัดทำ
งบประมำณในลักษณะบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ ประเด็นกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ให้ประสบผลสำเร็จตำมควำมประสงค์ ของสำนักงำนคณะกรรมกำรสำธำรณสุข
และเพื่อประโยชน์สูงสุดของทำงรำชกำร หำกมีปัญหำอุปสรรคใด ๆ ให้รำยงำนต่อผู้อำนวยกำรสำนักงำนสำธำรณสุข
อำเภอสว่ำงแดนดิน ทรำบทันที
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 22 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561

(นำยชวน โทอิ้ง)
สำธำรณสุขอำเภอสว่ำงแดนดิน

