โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
****************************************************
ชื่อโครงการ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
หน่วยงาน สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในสังกัด
หลักการและเหตุผล
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
(Conflict of interest : COI) ซึ่งเป็นปัญ หาที่สาคัญทางการบริหารงานภาครัฐในปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบให้
เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบในระดับรุนแรงขึ้น ประเทศก็มีการพัฒนาล่าช้า สะท้อนปัญ หาขาดการบริหาร
หน่วยงานตามหลักธรรมาภิบ าล การมีผลประโยชน์ทั บซ้อ นถือเป็ นการทุจริตประเภทหนึ่ งเพราะเป็น การ
แสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรมด้วยการใช้อานาจซึ่งเกี่ยวกับตาแหน่ง
หน้ า ที่ ไ ปแทรกแซง ในระบบการบริห ารของหน่ ว ยงาน ส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอแก่ ง กระจาน และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในสังกัด เห็นความสาคัญของการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จึงได้ จัดทา
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีง บประมาณ ๒๕๖๓
เพื่อเป็นการปลูกจิตสานึกของการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต และเป็นการสร้างเครือข่ายป้องกัน
กระบวนการทุจริต ตามนโยบายการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนิน งานหน่วยงานภาครัฐ
และเพื่อให้บุคลากรในสังกัด สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีการประพฤติปฏิบัติ
ตนให้อยู่ในกฎระเบียบของราชการ ดารงตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ไม่ใช้ อานาจและตาแหน่ง
หน้าที่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบสาหรับตนเองหรือผู้อื่น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร
๒. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีจิตสานึกในการป้องกัน การปราบปรามและการสร้างเครือข่าย
มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
๓. เพื่อ ส่งเสริมให้ บุคลากรมีความตะหนักถึง ความสาคัญ ในการช่วยเฝ้าระวังองค์กรให้เกิด มีการ
บริหารงานที่เป็นธรรมและโปร่งใส ตรวจสอบได้
เป้าหมาย
บุคลากรสาธารณสุข ในสังกัดส านักงานสาธารณสุข อาเภอแก่ งกระจานและโรงพยาบาลส่ง เสริม
สุขภาพตาบลในสังกัด จานวน ๕๔ คน
งบประมาณ ไม่ได้ใช้งบประมาณ
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓
สถานที่ดาเนินการ
ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน หรือห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลในสังกัด
วิธีการดาเนินการ
๑. จัดทาโครงการเสนอผู้บริหาร
๒. ประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องวางแผนการประชุม
๓. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม

๔. ดาเนินการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของหน่วยงาน
๕. สรุปรายงานการประชุมเสนอผู้บริหารทราบ
๖. จั ด ท าคู่ มื อ และรายงานวิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย งที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น แจกให้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในสังกัดถือปฏิบัติ พร้อมเผยแพร่คู่มือ ผ่านเว็ปไซต์ต่อไป
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. บุคลากรมีความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน
๒. บุคลากรในหน่วยงานสัง กัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน ไม่มีการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และไม่มีการร้องเรียนด้านผลประโยชน์
๓. สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในสังกัด เป็น
องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ลงชื่อ ....................................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสุภาวดี วาระดี)
นักวิชาการสาธารณสุข
ลงชื่อ....................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายไพทูร ศิลปศร)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

ลงชื่อ..................................................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
นักวิชากาสาธารณสุขชานาญการ รักษาราชการแทน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๓
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : …สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..…………………
วัน/เดือน/ปี : ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒……………………………………………………………..
หัวข้อ : ๑. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทา
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อให้
บุคลากรได้มีความรู้/เข้าใจ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตามเอกสารที่แนบมา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com…………………………………………………….
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัตริ ับรอง

(นายไพทูร ศิลปศร)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่...๒๒.....เดือน ตุลาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........

(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
วันที่...๒๒.....เดือน ตุลาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นางสาวศุภณัฏฐ์ โสภณจิรโรจน์ )
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
วันที่...๒๒.....เดือน ตุลาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี งานบริหารทั่วไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑
ที่ พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/๖๗๐
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขออนุมัติโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เรียน สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
ตาม แนวทางการดาเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) กาหนดให้ห น่วยงาน มีการวิเคราะห์ค วามเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
(EB ๒๐) นั้น สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน ได้จัดทาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ความเสี่ยง
และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีความรู้/
เข้าใจ และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติฯ
ในการนี้ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน ขออนุมัติโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อให้บุคลากร
ในสังกัดได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯอย่างพร้อมเพรียง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการฯและอนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ต่อไป

(นายไพทูร ศิลปศร)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
- อนุญาตเผยแพร่

(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รักษาราชการแทน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

