บันทึกขอความ

สวนราชการ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลรือเสาะ โทร. ๐ ๗๓๕๗ ๑๑๙๑
ที่ นธ ๐๐๓๒.๓๐๑/294
วันที่ 27 กุมภาพันธ 2562
เรื่อง ขออนุญาตนําแนวทางการจัดการความเสี่ยงปองกันผลประโยชนทับซอนประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 ขึ้นประชาสัมพันธบนเว็บไซต
เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลรือเสาะ

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดตัวชี้วัดที่ 44 รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA (รอยละ ๙๐) โดยกําหนดการประเมินหนวยงานเปาหมาย จากการ
ตอบแบบสํารวจใชหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment :
EBIT) ที่จัดทําขึ้นโดยศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดังเอกสารแนบ
แบบสํารวจใชหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-Based Integrity and Transparency
Assessment : EBIT) ขอ EB 21 หนวยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน โดยการ
กําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน เพื่อนําแนว
ทางการจัดการความเสี่ยงปองกันผลประโยชนทับซอน ขึ้นประชาสัมพันธบนเว็ปไซตของโรงพยาบาลรือเสาะ
และแจงเวียนใหทุกกลุมงานทราบ ตอไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ทราบ/ดําเนินการ

(นายมาหะมะ เมาะมูลา)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลรือเสาะ

(นางสาวนูรียา ซาริคาน)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป

ปจจัยที่จะเกิดความ
เสี่ยง

โอกาศและผลกระทบ
โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความเสี่ยง

1.กระบวนการจัดซื้อ
จัดจางไมเปนไปตาม
ระเบียบ

5

5

25

2.การใชอํานาจหนาที่
เรียกรับผลประโยชน/
การใหและการรับ
ของขวัญสินน้ําใจ เพื่อ
หวังความกาวหนา

3

5

15

แนวทางการจัดการความเสี่ยงปองกันผลประโยชนทับซอน
มาตรการจัดการความเสี่ยง

1.ควบคุม กํากับ ดูแลให ขาราชการ และบุคลากร ใหปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑและแนวทางการจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีคัดเลือก
อยางเครงครัด
2.ควบคุม กํากับ ดูแลใหเจาหนาที่ ผูรับผิดชอบดานการ
จัดซื้อจัดจางรายไตรมาสและเสนอใหหัวหนาสวนราชการ
ไดรับทราบทุกครั้ง
3.ควบคุม กํากับ ดูแลใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุและ
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง รับรองถึงความไม
เกี่ยวของสัมพันธกับผูเสนองานในการจัดซื้อจัดจาง
4.ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการและบุคลากร ใหปฏิบัติ
ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางอยางเครงครัด
1.ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการบุคลากรใหปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและ แกไข ปญหาการทุจริตของหนวยงาน
อยางเครงครัด
2.ควบคุมกํากับ ดูแลให ขาราชการ บุคลากร ใหปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ เรื่องการรับของขวัญสินน้ําใจ อยาง
เครงครัด
3.ควบคุม กํากับ ดูแล ใหขาราชการและบุคลากรปฏิบัติตาม
คูมือผลประโยชนทับซอนโรงพยาบาลรือเสาะ

ระยะเวลาการดําเนินการ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย.
62 62 62 62 62 62 62 62 62

ปจจัยที่จะเกิดความ
เสี่ยง
3.การเอื้อประโยชนตอ
พวกพองในการจัดซื้อ
จัดจาง

โอกาศและผลกระทบ
โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความเสี่ยง
2

4

8

มาตรการจัดการความเสี่ยง

1.ควบคุม กํากับ ดูแล ใหขาราชการและบุคลากรปฏิบัติตาม
นโยบายเกี่ยวกับความโปรงใสการเสริมสราง คุณธรรม
จริยธรรมเพื่อใหขาราชการและบุคลากรถือปฏิบัติอยาง
เครงครัด
2.ควบคุม กํากับ ดูแล ประกาศหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ขอรองเรียนการละเวนการปฏิบัติหนาที่และการประพฤติมิ
ชอบ เพื่อใหยึดถือปฏิบัติ
3.ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ และบุคลากรปฏิบัติตาม
คูมือผลประโยชนทับซอน
4.สงเสริมการมีสวนรวมในการดําเนินการปองกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบใหครอบคลุม และทั่วถึงมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อรวมสรางแนวทางและมาตรการในการดําเนินการ
สรางจิตสํานึกใหขาราชการรับเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ

ระยะเวลาการดําเนินการ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย.
62 62 62 62 62 62 62 62 62

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค
โรงพยาบาลรือเสาะ
ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการจัดการความเสี่ยงปองกันผลประโยชนทับซอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
แบบฟอรมการขอเผลแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหนวยงาน : โรงพยาบาลรือเสาะ
วัน/เดือน/ป : 27 กุมภาพันธ 2562
หัวขอ : แนวทางการจัดการความเสี่ยงปองกันผลประโยชนทับซอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียดขอมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
แนวทางการจัดการความเสี่ยงปองกันผลประโยชนทับซอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
Linkภายนอก :...........................................................................................................................................
หมายเหตุ
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ผูรับผิดชอบการใหขอมูล

ผูอนุมัติรับรอง

ชื่อ นางสาวนูรียา ซาริคาน
ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
วันที่ 27 กุมภาพันธ 2562

ชื่อ นายมาหะมะ เมาะมูลา
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลรือเสาะ
วันที่ 27 กุมภาพันธ 2562

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร
ชื่อ นางสาวนูรียา ซาริคาน
ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
วันที่ 27 กุมภาพันธ 2562

