
 

แนวทางปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรี 
1.เรื่องเดิม 
  ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการด าเนินของหน่วยงาน 
โดยมีประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการด าเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและ
พบบ่อย นอกจากนี้ ยังน าความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มาก าหนดเป็น
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วงเพ่ือเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติ
ได ้
2.ข้อเท็จจริง 
  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วงได้ด าเนินการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ   
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 
ก าหนดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
  2.1 การสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ การประกาศแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานโดย
สาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรงประกาศเจตจ านงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดินในการและความโปร่งใส ปราศจากการ
ทุจริต เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส่ ในการบริหารงานของส านักงานสาธารณสุข    
อ าเภอหนองม่วงและให้ค ามั่นที่จะน าพาบุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรงทุกคน        
ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และร่วมมือและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  2.2 กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยในปัจจุบัน
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  
ตามนโยบาย ท าให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจท าให้เกิดข้อผิดพลาด    
ในการปฏิบัติงานได้ จึงสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรม/
ประชุม/ศึกษาออนไลน์ เพ่ือลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน 
  2.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุข           
อ าเภอหนองม่วงได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการท างาน รวมทั้งเตรียมเอกสาร
หลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ โดยส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อม 
ท าความเข้าใจเรื่องดังกล่าวร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 

2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
   2.4.1 การให้ความรู้ในรู้แบบต่างๆ ดังนี้ 
    - แลกเปลี่ยน กรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ผ่านการประชุม
ประจ าเดือน 
    - การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการเผยแพร่คู่มือ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในประชุมประจ าเดือน และ
เผยแพร่ในกลุ่มไลน์/เวปไซค์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง 



 

   2.4.2 การด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์
ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง 
ต่ า และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ดังนี ้
 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประเด็น

ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

มีการทับซ้อนอย่างไร โอกาสเกิด
การทุจริต

(1/4) 

ระดับของ
ผลกระทบ

(1-4) 

มาตรการป้องกันความ
เสี่ยงผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 
การจัดซื้อจัดจ้าง การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
2 4 - ก าหนดให้มี

คณะกรรมการตรวจ
ความต้องการในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
- ตรวจสอบเปรียบเทียบ
ราคาตามท้องตลาด 

 การก าหนดคุณลักษณะพัสดุ 3 5 - ให้ยึดมาตรฐานวัสดุ
ครุภัณฑ์ราคากลาง ของ
กรมบัญชีกลาง 
- คุณสมบัติที่ต้องผ่าน
มาตรฐานการรับรองจาก
หน่วยงานที่ เชื่ อถือได้ 
หรือรัฐรับรอง 

 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป
ตามระเบียบ 

2 5 - ใช้ระเบียบพัสดุปัจจุบัน
เป็นแนวทาง 
- การตรวจสอบภายใน
เ พ่ื อ ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการ 

เบิกจ่ายเงิน เบิกจ่ายงบประมาณที่ ไม่ถูกต้อง     
ตามระเบียบ 

3 4 - ให้ยึดถือระเบียบเป็น
แนวทางปฏิบัติ และ
ระเบียบที่ยึดถือต้องเป็น
ปัจจุบันเบิกจ่าย 

 

  2.5 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี 2564 
  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วม
ขับเคลื่อนการด าเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติชอบในหน่วยงาน
ราชการและด าเนินการสร้างจิตส านึกบุคลากรในสังกัด รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจังโดยมี
กระบวนการด าเนินการที่ส าคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะน าไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจ าปี 2564 ดังนี้ 
   2.5.1 ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรมและ    
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับบุคลากรในสังกัดให้ทั่วถึง และครอบคลุมอย่างต่อเนื่อง โดยผ่าน
กระบวนการประชุม ติดตามงาน การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 



 

   2.5.2 การวางแนวทางและมาตรการควบคุมภายใน เพ่ือเป็นกลไกลในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
สอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ๆ 
   2.5.3 การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มี -    
ส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจใน
นโยบายผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปราบทุจรติเพ่ือให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต 

 
 

(นายพศิน  ปากกาทองค า) 
    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 

ความเห็นของสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง 
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             (นายสมบูรณ์  ด าข า) 
                          สาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง 

 




