๑
รายงานการประชุมเพื่อวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๑
ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง
.........................................................
ผูมาประชุม
1. นายเกษตร
2. นนายประสิทธิ์
3. นางสาวพัตราภรณ
4. นางสาวทิพยรัตน
5. นางธันวา
6. นางปาริชาต
7. นางดาวรุง
8. นายสมพิศ
9. นายจิระศักดิ์
10. นางจิรานุช
11. นางธวัลรัตน
12. นางสาวแววดาว
13. นางสาวริณนาร
14. นางจิรพา
15. นางสาวพิชญา
16. นางฑาริกานันทร
17. นางจรรยา
18. นางอังคนา
19. นางสมพร
20. นางสุนิสา

ไชยเชิด
ชนกนาถวดี
โลนันทร
มงคล
มณีขัติย
จันทรสําเร็จ
อายุยืน
สุดสม
เชื้อหมอ
สมควร
สุขขา
กานอย

ผูไมมาประชุม - คน
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐น.
นายเกษตร ปะทิ

เปนประธานการประชุม
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28T
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28T

28T

28T

28T

28T

28T

28T

28T

28T

ปะทิ
คนสูง
ณะแกว
กันทะ
ฑีฆาวงค
วิชัยตะ
งามสม
วิชัยตะ
2 8T

สาธารณสุขอําเภอบานหลวง
เจาพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
นักวิชาการสาธารณสุข
เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
ผอรพสต.บานฟา
ผอ.รพสต.บานพี้
ผอ.รพสต.สวด
เจาพนักงานสาธารณสุขนางเงิน
พยาบาลวิชาชีพ
เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
เจาพนักงานสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
พนักงานธุรการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานายการ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
28T

28T

28T

28T

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงทีป่ ระชุมทราบ
๑. คําสั่งสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง ที่ 10 /๒๕๖๑ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
- ตามที่ไดมีคําสั่งสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง ที่ 10 /๒๕๖๑ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะห
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ซึ่งมีหนาที่ ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑหรือเงื่อนไขตามประเด็น
คํ า ถาม EB๙ (๑) ตามเป า หมายการดํ าเนิ น งานประเมิ น คุณ ธรรมและความโปรงใสในการดําเนิ น งานของ
หน วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยการประเมินหน วยงานเปาหมาย
ดวยแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT
) จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

๒
มติที่ประชุม รับทราบ
๒. คูมือผลประโยชนทับซอนของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง
- ตามที่ไดจัดทําคูมือผลประโยชนทับซอนของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบอเกลือ ซึ่งไดแจกใหคณะกรรมการฯ
และเจาหนาที่ทุกคนเปนที่เรียบรอยแลว ซึ่งคูมือนี้จะนํามาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไมมี ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามรายงานการประชุม
- ไมมี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา
๑. คําอธิบายแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ EB๙ ซึ่งมีประเด็นคําถาม ดังนี้
EB๙ (๑) มีการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนหรือไม
EB๙ (๒) มีการจัดทําคูมือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนหรือไม
EP๙ (๓) มี การประชุ มหรือสั ม มนาหรือแลกเปลี่ ยนความรูภ ายในหน วยงาน เพื่ อให ความรูเรื่องการป องกั น
ผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่หรือไม
EP๙ (๔) มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนหรือไม
มติที่ประชุม รับทราบ
๒. รายละเอียดเกี่ยวกับคูมือผลประโยชนทับซอนของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง
- การมีผลประโยชนทับ ซอน ถือเปน การทุจริตคอรรัปชั่ นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหาประโยชน สวน
บุ คคล โดยการละเมิ ดต อกฎหมาย หรือจริย ธรรม ดว ยการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ไปแทรกแซงการใช
ดุ ล พิ นิ จ ในกระบวนการตั ด สิ น ใจของเจาหนาที่ ของรัฐ จนทําให เกิดการละทิ้งคุณ ธรรมในการปฏิ บัติห นาที่
สาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลางและความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของ
สวนรวม และทําใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชน
สูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคา
อื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม ตัวอยางเชน การที่เจานาที่ของรัฐเรียกรับ
เงินหรือผลประโยชนอื่นใดจากผูประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
ใดๆ หรือ แลกเปลี่ ยนกับ การละเวน การยกเวน หรือการจัดการประมู ลทรัพยสิ น ของรัฐเพื่ อประโยชน ของ
เจาหนาที่ของรัฐ และพวกพอง ฯลฯ เปนตน ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชนสวนรวมเปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรค
ตอการพัฒนาประเทศ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบอเกลือไดตระหนักถึงความสําคัญการมีผลประโยชนทับ
ซอนในการปฏิบัติราชการ จึงไดนํานโยบายรัฐบาลมาใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน ซึ่งสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอบอเกลือไดประกาศเจตนารมณสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบอเกลือเปนหนวยงานในการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่น มีเจตนารมณรวมกันในการดําเนินงานใหเกิดความโปรงใส เปนธรรม และสามารถตรวจสอบได
เพื่อใหองคกร หนวยงานในการตานการทุจริตคอรรัปชั่น โดยใหเจาหนาที่ทุกคนถือปฏิบัติ ดังนี้
-

๓
๑) ไมยักยอก เบียดบังเวลา และทรัพยสินราชการ
๒) ไมเรียก ไมรับ ไมเสนอสิ่งใดเพื่อประโยชนมิชอบ
๓) ไมใชอํานาจหนาที่เพื่อประโยชนสวนตนหรือพวกพอง
๔) ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส เสมอภาค
๕) กลายืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
๖) เปดเผยตอสาธารณะเมื่อพบเหตุคอรรัปชั่น
๗) รวมปกปอง คุมครอง ผูตอตานคอรรัปชั่น
๘) พรอมรับการตรวจสอบจากทุกภาคสวน
- ความรูเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึงความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สาธารณะที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ กลาวทั้งเปนสถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมี
ผลประโยชนสวนตนอยูและไดใชอิทธิพลตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตน
โดยก อให เกิ ดผลเสี ยต อผลประโยชนสว นรวม มีห ลากหลายรูป แบบไมจํากัดอยูในรูป แบบของตัวเงิน หรือ
ทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินมีลักษณะ ๗ ประการ ดังนี้
๑) หาผลประโยชนใหตนเอง คือ การใชอํานาจหนาที่เพื่อตนเอง เชน ขาราชการใชอํานาจหนาที่ใหบริษัท
ตัวเองไดงานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเขาทํางาน เปนตน
๒) รับผลประโยชน คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เชน เปนเจาพนักงานสรรพากรแลวรับเงินจากผูมา
เสียภาษี หรือเปนเจาหนาที่จัดซื้อแลวรับไมกอลฟเปนของกํานัลจากรานคา เปนตน
๓) ใชอิทธิพล เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาที่ สงผลที่เปนคุณแกฝายใดฝาย
หนึ่งอยางไมเปนธรรม
๔) ใชทรัพยสินของทางราชการเพื่อประโยชนสวนตน เชน การใชรถยนต หรือคอมพิวเตอรราชการทํางาน
สวนตัว เปนตน
๕) ใชขอมูลลับของทางราชการ เชน รูวาราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกลาวดักหนาไว
กอน เปนตน
๖) รับงานนอก ไดแก การเปดบริษัททําธุรกิจซอนกับหนวยงานที่ตนเองทํางานอยู เชน เปนนักบัญชีแตรับ
งานสวนตัวจนไมมีเวลาทํางานบัญชีในหนาที่ใหกับหนวยงาน เปนตน
๗) ทํางานหลังออกจากตําแหนง คือ การไปทํางานใหกับผูอื่นหลังออกจากที่ทํางานเดิม โดยใชความรูหรือ
อิทธิพลจากที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชนโดยไมเปนธรรม เชน เอาความรูในนโยบายและแปนของ
ธนาคารประเทศไทยไปชวยธนาคารเอกชนอื่นๆ หลังจากเกษียณ เปนตน
มติที่ประชุม รับทราบและยึดถือปฏิบัติ
๓. การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง
๑) งานสนับสนุน
- กลุมงานบริหารและหนวยงานอื่นที่มีการจัดซื้อจัดจาง
- ลักษณะงาน การจัดซื้อจัดจาง
- ความเสี่ ยงเกิดจาก เจ าหน าที่ เขาไปมีผ ลประโยชนผูกพัน เอง เชน เปน เจาของกิจ การ ญาติใกลชิดเป น
เจาของกิจการ การรับของฝาก ของขวัญ ของกํานัล และการรับเลี้ยง
มติที่ประชุม รับทราบ

๔
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถามี)
- ไมมี ปดประชุม เวลา ๑๒.๐๐น.

(นางจรรยา เชื้อหมอ)
ผูบันทึก/ผูพิมพรายงานการประชุม

(นายเกษตร ปะทิ)
ผูต รวจบันทึกรายงานการประชุม

