รายงานผลการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑, นายรัชพล เดชเสงี่ยมศักดิ์ สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
ประธานกรรมการ
๒. นายประสิทธิ์ ถามะพันธ์
ผอ.รพ.สต.หนองมะแซว
รองประธานกรรมการ
๓. นายฤทัย หวังผล
ผอ.รพ.สต.โนนโพธิ์
๔. นายดลวี สังขฤกษ์
ผอ.รพ.สต.ไก่คำ
๕. นางนริศรา สุวรรณรัตน์ ผอ.รพ.สต.นาผือ
๖. นางอุบล ศรีสมภาร
ผอ.รพ.สต.ห้วยไร่
๗. นายอำนวย คำตัน
ผอ.รพ.สต.นายม
๘. นายสุนทร โมทอง
ปฏิบัติราชการ ผอ.รพ.สต.นาแต้
๙. นายวรายุทธ วงศ์บา
ผอ.รพ.สต.ภูเขาขาม
๑๐.นางนลินี กินาวงศ์
ผอ.รพ.สต.คำน้อย
๑๑.นางสมบูรณ์ ลุนบุตร
ผอ.รพ.สต.นาโพธิ์
๑๒. นางปิยะนุช ฉายแสง
ผอ.รพ.สต.โนนดู่
๑๓. นางทิวาพร สุริพล
ผอ.รพ.สต.ห้วยไร่
๑๔.นายบุญนำ จันลุทิน
ผอ.รพ.สต.นาหม้อม้า
๑๕.นางไพวัลย์ ศรีมณี
ผอ.รพ.สต.ภักดีเจริญ
๑๖. นายอุทัย ขันธุปัตย์
ผอ.รพ.สต.เชือก
๑๗. นายภารดัย ศรีวะวงศ์
ปฏิบัติราชการ ผอ.รพ.สต.เหล่าพรวน
๑๘. นายเฉลิม รัตนโสภา
ผอ.รพ.สต.ดงบังพัฒนา
๑๙. นายอิสระ เถาว์โท
ผอ.รพ.สต.ดอนเมย
๒๐. นางแจ่มจันทร์ พุ่มโพธิ์
ผอ.รพ.สต.นาสีนวน
๒๑. นายเทิดขัย ทองอุ่น
ผอ.รพ.สต.กุดปลาดุก
๒๒. นายชาญยุทธ เสนาจันทร์ ผอ.รพ.สต.คึมใหญ่
๒๓. นายชาญ พวงพันธ์
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ และเลขานุการ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ด้วย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายขับเคลื่อนมาตรการ ๓ ป.6 ค.(ปลูก /
ปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมุ่งเน้นการป้องกันการทุจริต
ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีด้านสาธารณสุข)แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิ ช อบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)แผนแม่บทส่งเสริม คุ ณธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๔) แผนงานบูรณา
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

จะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ ๙๒ ของหน่วยงานทั้งหมด และกำหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประกอบด้วย ๔ ตัวชี้วัด ประกอบด้วยข้อคำถามตามแบบสำรวจหลักฐาน
เชิงประจักษ์(EBT) ๒๔ ข้อ ตามคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ที่ 20/๒๕๖๓ ลงวันที่ 9 ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๒๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จึงได้เชิญทุกท่านมาประชุมในวันนี้
๑.๒ มอบนโยบายการดำเนินงาน ITA และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน สรุปได้ดังนี้
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมขัดกันความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สถานการณ์ หรือการกระทำที่ บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร มีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตำแหน่งหน้าที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม ปัจจัย ๓ ประการที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง
กันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมบุคคลดำรงตำแหน่งของรัฐที่ต้องรับผิดชอบต่อประโยชน์
สาธารณะเกิดภาวะผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาแทรกแซงการตัดสินใจหรือการใช้ดุลพินิจเกิดการตัดสินใจเพื่อประโยชน์
ส่วนตนมากกว่าส่วนรวมประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน
- การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง
- ใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย
- การรับผลประโยชน์โดยตรง
- การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน
- การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
- การนำข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว
- การทำงานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม
- ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ทำงาน
- การปิดบังความผิด
โดยปกติแล้วในการปฏิบัติราชการในการทำหน้าที่ก็จะมีปรากฏการณ์หน้าที่ทับซ้อน (Conflict of duty) ซึ่งมี
๒ ประเภท
๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและเป็น
คณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจำหน่วยงานด้วย ปั ญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาทหน้าที่ทั้งสองออก
จากกันได้อาจทำให้ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติ หน่วยงานมักมี
กลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆให้ชัดเจนแต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน หน่ายงานที่มี
กำลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถทำงานบางอย่างที่คนอื่นๆทำไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ ค่อยห่วงปัญหา
นี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง
๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการทำบทบาท หน้ าที่ใน
หน่วยงานหนึ่งนั้น ทำให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนำมาใช้เป็นประโยชน์แก่การทำบทบาทหน้าที่ให้แก่ อีก
หน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้านำข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลำเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่ม ควร
ถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือการ ตัดสินใจทำ
หน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถนำมาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ขึ้นในหน่วยงาน พบว่ามีสาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตสามารถสรุปได้ดังนี้
๑) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กระบวนงานที่เกีย่ วข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโ อกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือมีการเอื้ อ
ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรคกระบวนงานที่มีช ่องทางเรียกร้อง หรื อรั บ
ผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง
๒) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- การรับ - จ่ายเงิน
- การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน
- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ
- การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า
- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
- การจัดหาพัสดุ
- การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา
- การเบิกค่าตอบแทน
- การใช้รถราชการ
๓) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
- สูญเสียงบประมาณ
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
๔) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
(1.) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ รังเกียจ
การทุจริตทุกรูปแบบเช่น
-การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
อำนาจเจริญ
-เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่

- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี
(๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรมการ
เผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดการตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
-ไม่มี
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ

ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวขันทอง คำลอย)
พนักงานธุระการ

ลงชื่อ

ผูต้ รวจรายงานการประชุม

(นายชาญ พวงพันธ์)
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

