รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอท่าตูม
พ.ศ. ๒๕๖๑

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สานักงานสาธารณสุขอาเภอท่าตูม
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๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ด้ านผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
๕
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- เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่สง่ ผลต่อบุคลากร
๕
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๒.๓ ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้ านผลประโยชน์ทบั ซ้ อน(Risk Assessment Plan for Conflict of Interest) ๗
๒.๔ การจัดทาแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
๘
๒.๕ สรุปภาพรวมของผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้ านผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
๘

บทที่ ๓ : ผลการจัดการความเสี่ยงด้ านผลประโยชน์ ทบั ซ้ อน

๙

๓.๑ ประโยชน์ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้ านผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
๓.๒ ปัญหาและอุปสรรคของการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้ านผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
๓.๓ แนวทางปรับปรุงแก้ ไขความเสี่ยงด้ านผลประโยชน์ทบั ซ้ อน

๙
๙
๙

----------------------------------------

๓

บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ หลักการและเหตุผล
ความเสี่ยง (Risk) คือ การวัดความสามารถ ที่จะดาเนินการให้ วตั ถุประสงค์ของงานประสบความสาเร็ จ ภายใต้ การ
ตัดสินใจ งบประมาณ กาหนดเวลา และข้ อจากัดด้ านเทคนิคที่เผชิญอยู่ ความเสี่ยง จึงอาจเกิดขึ ้นได้ ตลอดเวลา อัน
เนื่องมาจากความไม่แน่นอน และความจากัดของทรัพยากร การจัดการความเสี่ยงหรื อ การบริ หารความเสี่ยง (Risk
managment) คือ การจัดการความเสี่ยง ทังในกระบวนการในการระบุ
้
วิเคราะห์ (Risk analysis) ประเมิน (Risk
assessment) ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงที่สมั พันธ์ กับ กิจกรรม หน้ าที่และกระบวนการทางาน เพื่อให้ องค์กรลด
ความเสียหายจากความเสี่ยงมากที่สดุ อันเนื่องมาจากภัยที่องค์กรต้ องเผชิญในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรื อเรี ยกว่า อุบตั ิภัย
(Accident)
ผลประโยชน์ทบั ซ้ อน หรื อความขัดแย้ งกันระหว่างผลประโยชน์ทบั ซ้ อนและผลประโยชน์ ส่วนรวม หรื อ Conflict of
Interests หมายถึง สถานการณ์หรื อการกระทาที่บคุ คลไม่ว่าจะเป็ นนัการเมือง ข้ าราชการ พนักงาน บริ ษัท หรื อผู้บริ การมี
ผลประโยชน์สว่ นตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรื อการปฏิบตั ิ หน้ าที่ ในตาแหน่งหน้ าที่ที่บคุ คลนันรั
้ บผิดชอบอยู่ และส่งผล
กระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การที่ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐตัดสินใจหรื อปฏิบตั ิหน้ าที่ในตาแหน่งของตนอันก่อให้ เกิด
ประโยชน์ตอ่ ตนเองหรื อพวกพ้ อง มากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทาดังกล่าวจะเกิดขึ ้นอย่างรู้ตวั หรื อไม่ร้ ูตวั ทังเจตนา
้
และไม่เจตนา ใน รูปแบบที่หลากหลาย จนกระทัง่ กลายเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิที่ไม่เห็นว่าเป็ นความผิด ตัวอย่างการกระทา
ดังกล่าวมีให้ พบเห็นได้ มากในสังคม ส่งผลให้ บคุ คลนันขาดการตั
้
ดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึด ผลประโยชน์ส่วนตน
เป็ นหลักได้ สง่ ผลเสียหายให้ เกิดขึ ้นกับประเทศชาติก่อให้ เกิดการกระทาที่ผิดจริ ยธรรม และ จรรยาบรรณของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
ที่ต้องคานึงถึงประโยชน์สาธารณะ แต่ทาหน้ าที่กลับตัดสินใจหรื อปฏิบตั ิ หน้ าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรื อพวกพ้ อง
เป็ นหลัก
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทบั ซ้ อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็ นระบบในการ
บริ หารปั จจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบตั ิงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้ เกิดความเสียหายจากการปฏิบตั ิงานที่
อาจเปิ ดผลประโยชน์ทบั ซ้ อน หรื อความขัดแย้ งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็ นสาคัญ อัน
เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ ชิดกับการทุจริ ต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรื อสาวการณ์ของการขัดกันของประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์สว่ นรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้ เกิดหรื อนาไปสูก่ ารทุจริ ตคมากเท่านัน้
สานักงานสาธารณสุขอาเภอท่าตูม โดยศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้ านการทุจริ ต ได้ ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิงานอันอาจเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้ อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานจากโครงการ กิจกรรม พ.ศ.
๒๕๖๑ เพื่อนามาวิเคราะห์หาสาเหตุ หรื อปัจจัยของความเสี่ยงอันเกิดจากผลประโยชน์ ทับซ้ อนในการดาเนินงาน

๔
๑.๒ วัตถุประสงค์
๑. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบตั ริ าชการของเจ้ าหน้ าที่ ไม่ให้ เกิดการแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตัวในตาแหน่ง
หน้ าที่อนั มิควรได้ โดยชอบตามกฎหมาย
๒. เพื่อสร้ างความน่าเชื่อถือในการบริหารราชการให้ กบั สานักงานสาธารณสุขอาเภอท่าตูมและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล
๓. เพื่อแสดงเจตจานงสุจริ ตในการบริหารราชการของสานักงานสาธารณสุขอาเภอท่าตูมและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล

๕

บทที่ ๒
การวิเคราะห์ ความเสี่ยง ด้ านผลประโยชน์ ทบั ซ้ อน
๒.๑ การวิเคราะห์ ความเสี่ยง ด้ านผลประโยชน์ ทับซ้ อน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้ านผลประโยชน์ทบั ซ้ อน เป็ นการวิเคราะห์โอกาศที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยง เพื่อ
ประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ ้น และดาเนินการวิเคราะห์และจัดลาดับความเสี่ยง โดยกาหนดเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่จะใช้ ในการประเมินความเสี่ยงด้ านผลประโยชน์ทบั ซ้ อน ได้ แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง (Likelihood) และ
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง โดยกาหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากข้ อมูลเป็ นเชิงพรรณนา
ที่ไม่สามารถระบุเป็ นตัวเลข หรื อจานวนเงินได้
เกณฑ์ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)
ระดับ
๑
๒
๓
๔
๕

โอกาส
น้ อยมาก
น้ อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สดุ

คาอธิบาย
มีโอกาสเกิดขึ ้นน้ อยมาก
มีโอกาสเกิดขึ ้นน้ อย
มีโอกาสเกิดขึ ้นปานกลาง
มีโอกาสเกิดขึ ้นมาก
มีโอกาสเกิดขึ ้นมากที่สดุ

เกณฑ์ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่ อบุคลากร
ระดับ
๑
๒
๓
๔
๕

ความรุนแรง
น้ อยมาก
น้ อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สดุ

คาอธิบาย
สร้ างความไม่สะดวกต่อการปฏิบตั งิ าน
ไม่สะดวกต่อการปฏิบตั งิ านบ่อยครัง้
บรรยากาศการปฏิบตั งิ านไม่เหมาะสม
ลงโทษทางวินยั ไม่ร้ายแรง
ลงโทษทางวินยั อย่างร้ ายแรง

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุ นแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x
ผลกระทบ) กาหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี ้

๖
ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)
ระดับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงต่า
ระดับความเสี่ยงปานกลาง

ช่วงคะแนน
๑ - ๓ คะแนน
๔ – ๙ คะแนน

เขตสี
เขียว
เหลือง

ระดับความเสี่ยงสูง

๑๐ – ๑๖ คะแนน

ส้ ม

ระดับความเสี่ยงสูงมาก

๑๗ – ๒๕ คะแนน

แดง

มาตรการควบคุม
ยอมรับความเสี่ยง
ยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมี
มาตรการควบคุม
ต้ องมีมาตรการควบคุบความ
เสี่ยง ให้ อยู่ในระดับยอมรับ
ได้
ต้ องมีมาตรการควบคุความ
เสี่ยง หรื หลีกเลี่ยงความเสี่ยง
โดยการ หยุด ยกเลิก
เปลี่ยนแปลงกิจกรรม

ผลกระทบ(Impact)

ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)
๕
๔
๓
๒
๑

๕
๔
๓
๒
๑
๑

๒๐
๑๐
๑๕
๘
๑๒
๑๖
๖
๙
๑๒
๔
๖
๘
๒
๓
๔
๒
๓
๔
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likehood)

๒๕
๒๐
๑๕
๑๐
๕
๕

๒.๒ การวิเคราะห์ ความเสี่ยงด้ านผลประโยชน์ ทับซ้ อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
ศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้ านการทุจริ ต สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ได้ ศกึ ษาถึงปั ญหา และแนวโน้ ม โอกาสใน
การเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้ อน ที่พบว่ามีความความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้ อน ดังนี ้
๑. การจัดซื ้อจัดจ้ างและการจัดหาพัสดุ เนื่องจากหากพบขันตอนการกระท
้
าที่ไม่โปร่งใส หรื อการกระทาผิด หรื อละ
เว้ น หรื อประมาท จะส่งผลเสียต่อองค์กรในภาพรวม รวมถึงการบริ หารงานในขันตอนภายในองค์
้
กร และอาจรวมถึงการเอื ้อ
ประโยชน์ให้ ซึ่งกันและกันของเจ้ าหน้ าที่ ผู้ที่เกี่ยวข้ อง หรื อหน่วยงาน ที่ติดต่อราชการ ซึ่งส่งผลเสียหายในต่อภาพลักษณ์ของ
องค์กรเป็ นอย่างยิ่ง

๗
๒. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน เนื่องจากสาเหตุบคุ ลากรมีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ าน นอกเวลาราชการ
โดยไม่เกิดการปฏิบตั งิ านจริง เกิดผลประโยชน์ทบั ซ้ อนในเรื่ องของการรายงานผลการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการอันเป็ นเท็จ
ให้ ได้ มาซึง่ ค่าตอบแทนพิเศษที่ไม่ควรได้ รับ หรื ออ้ างผลการปฏิบตั งิ านจากบุคคลอื่น รวมถึงการรายงานผลการดาเนินงาน
ประจา คัดลอกเป็ นผลการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ อีกด้ วย
๒.๓ ตารางการวิเคราะห์ ความเสี่ยงด้ านผลประโยชน์ ทับซ้ อน (Risk Assessment Plan for Conflict of Interest)
ประเด็นความ
เสี่ยง

ปั จจัยเสี่ยง

วัตถุประสงค์

การประเมินความเสี่ยง ด้ านผลประโยชน์ ท
โอกาส

(๑) จัดซื ้อจัด
จ้ างและการ
จัดหาพัสดุ

(๒) การ
เบิกจ่าย
ค่าตอบแทน

การจั ด ซื อ้ จั ด จ้ าง
ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม
ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
เช่ น เจ้ าหน้ าที่ ยัง
เ ลื อ ก ซื ้ อ ร้ า น ที่
ตนเองสนิ ท หรื อ
เป็ น ญาติห รื อ ร้ าน
ที่ตนเองคุยได้ ง่าย
บุ ค ล า ก ร เ บิ ก
ค่ า ตอบแทนการ
ป ฏิ บั ติ ง า น น อ ก
เวลาราชการ โดย
ไม่ ล งลายมื อ ชื่ อ
ปฏิ บัติ ง านจริ ง ไม่
ตรงตามเวลา หรื อ
ไม่เป็ นปัจจุบนั

เพื่ อให้ การจัดซื อ้ จัดจ้ าง และการ
จัดหาพัสดุให้ เป็ นไปตามประกาศ
ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบตั ิและ
ดาเนินการตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency
Assessment : ITA)
เพื่ อ ให้ การเบิ ก ค่า ตอบแทนการ
ปฏิ บัติ ง านนอกเวลาราชการ มี
ความโปร่ ง ใส ตรวจสอบผลการ
ปฏิ บัติ ง าน การลงเวลาราชการ
เป็ นปั จจุ บั น และการเบิ ก จ่ า ย
ค่าตอบแทนได้ จริง

๕

๕

ผล
ระดับ
ลาดับ
กระทบ ความเสี่ยง ความเสี่ยง
๔
๒๐
๑

๓

๑๕

๒

๘

ผลกระทบ(Impact)

๒.๔ การจัดทาแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
๕
๔
๓
๒
๑

(๑)
(๒)

๑

๒
๓
๔
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likehood)

๕

จากการจัดทาแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้ าน
ผลประโยชน์ทบั ซ้ อน สามารถสรุปวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้ านผลประโยชน์ทบั ซ้ อนได้
ดังนี ้
ผลการวิคราะห์ความเสี่ยงด้ านผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
(๑) จัดซื ้อจัดจ้ างและการจัดหาพัสดุ
(๒) การเบิกจ่ายค่าตอบแทน

ลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ลาดับ ๑ (ระดับความเสี่งยสูงมาก = ๒๐ คะแนน)
ลาดับ ๒ (ระดับความเสี่ยงสูง = ๑๕ คะแนน)

๒.๕ สรุปภาพรวมของผลการวิเคราะห์ ความเสี่ยงด้ านผลประโยชน์ ทับซ้ อน
จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้ านผลประโยชน์ทบั ซ้ อน และจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้ านผลประโยชน์
ทับซ้ อน ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอท่าตูม โดยศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้ านการทุจริ ต โดยจัดลาดับความสาคัญดังนี ้
ลาดับที่ ๑ การจัดซื ้อจัดจ้ าง และการจัดหาวัสดุ อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก (ระดับความเสี่ยงสูงมาก = ๒๐
คะแนน) มีความสาคัญที่ควรต้ องรี บแก้ ไข โดยศึกษาปั ญหาที่เกี่ยวข้ องพบว่า บุคลากรหรื อผู้ปฏิบตั ิ ยังขาดการศึกษาระเบียบ
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องแบบสม่าเสมอ รวมถึงขาดการพัฒนาความรู้ความเข้ าใจ เรื่ องการปฏิบตั ิงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้ อน บทลงโทษ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ลาดับที่ ๒ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง (ระดับความเสี่ยงสูง = ๑๕ คะแนน) มีความสาคัญที่
ควรต้ องรี บแก้ ไข โดยศึกษาปั ญหาที่เกี่ ยวข้ องพบว่า ขัน้ ตอนการลงเวลาการปฏิบตั ิราชการของเจ้ าหน้ าที่ในสานักงาน
สาธารณสุข อ าเภอท่า ตูม และโรงพยาบาลส่ง เสริ ม สุข ภาพในสั ง กัด ๑๗ แห่ง ขาดการควบคุม ก ากับ หรื อ การติด ตาม
ประเมินผลเรื่ องการลงเวลาปฏิบตั ริ าชการที่ถกู ต้ อง เป็ นปัจจุบนั จึงควรมี ผ้ ทู ี่ได้ รับมอบหมายชัดเจน และผู้บริ หารควรกาชับผู้
ที่ได้ รับมอบหมายให้ มีการตรวจสอบ ผลการปฏิบตั ิงาน ให้ เป็ นไปตามระเบียบของทางราชการและข้ อกาหนดที่ได้ มีการตกลง
ไว้ หรื อตรวจสอบว่ามีการปฏิบตั จิ ริงหรื อไม่

๙

บทที่ ๓
ผลการจัดการความเสี่ยงด้ านผลประโยชน์ ทบั ซ้ อน
๓.๑ ประโยชน์ ของการวิเคราะห์ ความเสี่ยงด้ านผลประโยชน์ ทับซ้ อน
๑. บุคลากรเกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นในระบบงานหรื อการปฏิบตั งิ านโดยไม่ตงใจ
ั ้ และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระบบงานหรื อการปฏิบตั งิ านให้ ถกู ต้ องยิ่งขึ ้น
๒. หน่วยงานที่พบปัญหาความเสี่ยงด้ านผลประโยชน์ทบั ซ้ อน ได้ มีการปรับปรุงแก้ ไข หรื อมีการกาหนดมาตรการ
หรื อแนวทางการปฏิบตั ิ ให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้นในหน่วยงาน
๓. เป็ นฐานข้ อมูลและองค์ความรู้สาหรับการบริหาร และการปฏิบตั งิ านเพื่อลดปัญหาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และเพื่อให้
การบริ หารจัดการความเสี่ยงด้ านผลประโยชน์ทบั ซ้ อนมีประสิทธิภาพ และมุง่ สูอ่ งค์กรปลอดจากการทุจริ ต
๓.๒ ปั ญหาและอุปสรรคของการวิเคราะห์ ความเสี่ยงด้ านผลประโยชน์ ทับซ้ อน
๑. การวิเคราะห์ปัญหายังไม่คลอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในหน่วยงาน ทาให้ บางกิจกรรมยังมีความเสี่ยงด้ าน
ผลประโยชน์ทบั ซ้ อนอยูภ่ ายใต้ กิจกรรม
๒. การพบปัญหาความเสี่ยงด้ านผลประโยชน์ทบั ซ้ อน ยังใช้ ระยะเวลาในการดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขที่ล่าช้ า ทาให้
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ยังคงมีการปฏิบตั งิ านตามแบบวิธีเดิม
๓. หน่วยงานไม่ให้ ความสาคัญ หรื อยังมองไม่เห็นปัญหาที่เกิดขึ ้นที่จะส่งผลต่อบุคลากร หรื อองค์กร จึงเกิดการ
เพิกเฉย หรื อไม่ปฏิบตั ิตามแนวทางที่ถกู ต้ อง
๓.๓ แนวทางปรับปรุงแก้ ไขแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงและป้ องกันผลประโยชน์ ทับซ้ อน
๑. อบรมสัมมนาเรื่ องการลดความเสี่ยงและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้ อน เพื่อให้ บุคลากรทราบและตระหนักถึง
หลักเกณฑ์การจัดซื ้อจัดจ้ างให้ ถกู ต้ องตามระเบียบ การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้ อง หรื อบทลงโทษหากพบผู้กระทาการฝ่ าฝื น
เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้ านผลประโยชน์ทบั ซ้ อน หรื อการหาช่องทางเพื่อกระทาการทุจริต
๒. นาประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทบั ซ้ อน ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาปรับปรุงแก้ ไขคูม่ ือผลประโยชน์
ทับซ้ อน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอท่าตูม โดยเพิ่มเติมข้ อมูลแนวทางตรวจสอบถึง
ความเกี่ยวข้ องระหว่างเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงานจัดซื ้อจัดจ้ างและผู้เสนอราคาตามบันทึกข้ อความ ที่ สร ๐๒๓๒ / ๑๕๔ ลงวันที่
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการจัดซื ้อจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของคูม่ ือ และครอบคลุมเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องมากขึ ้น
๓. ก าหนดให้ มี ก ลุ่ม ผู้รั บ ผิ ด ชอบ ติด ตาม ประเมิ น การลงเวลาการปฏิ บัติร าชการของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นส านัก งาน
สาธารณสุขอาเภอท่าตูม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในสังกัด จานวน ๑๗ แห่ง (คาสัง่ สานักงานสาธารณสุขอาเภอท่าตูม
ที่ ๑๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)เพื่อให้ เป็ นไปตามระเบียบของทางราชการ เกิดการติดตามการบริ หารงานของ
หน่วยงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เกิดผลประโยชน์ทบั ซ้ อน เพิ่มศักยภาพขององค์กร และปลอดจากการทุจริต
ศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้ านการทุจริต
สานักงานสาธารณสุขอาเภอท่าตูม
พ.ศ. ๒๕๖๑

