รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ปีงบประมาณ 2564
สานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรี
วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น.
ณ สานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรี
-------------------------------------------------------------------------------ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสมบูรณ์ ดาขา
สาธารณสุขอาเภออหนองม่วง
..............................................................
๒. นายพศิน ปากกาทองคา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ ..............................................................
๓. น.ส.อุษา แสงม่วงยาง
เภจ้าพนักงานธุรการ
..............................................................
4. นายคมสัน สุระเภวช
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ ..............................................................
5. นายทินอัทร ทองมั่น
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ ..............................................................
6. นางชนัดดา ผาสุกมูล
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
..............................................................
เภริ่มประชุมเภวลา 11.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เภรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ (นางสาวกมลวรรณ สนามทอง สาธารณสุขอาเภออคคกสาครง)
สานักงานสาธารณสุขอาเภออหนองม่วงได้รับนคยบายให้ดาเภนินการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน ในการประเภมินคุณธรรมและความคปร่งใสในการดาเภนินงานของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เภพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลการประเภมินจะสะท้อนอาพความเภป็นจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างแท้จริง
เภป็นที่พึ่งของประชาชนและเภชื้อถือได้
ระเบียบวาระที่ 2 เภรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 3 เภรื่องติดตามจากการประชุมครั้งก่อน
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เภรื่องเภสนอเภพื่อพิจารณา
ประธาน นาเภสนอ
1. การวิ เภคราะห์ ค วามเภสี่ ย งของหน่ ว ยงาน ส านั กงานสาธารณสุ ขอ าเภออหนองม่ว งจะด าเภนิ นการวิเภคราะห์
ความเภสี่ยงเภกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเภกิดผลประคยชน์ทับซ้อน คดยวิเภคราะห์ความเภสี่ยงเภกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเภกิด
ผลประคยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of sponsoring Organizations of the tread Way
Commission) เภป็น กรอบการวิเภคราะห์ความเภสี่ยงเภกี่ยวกับผลประคยชน์ทับซ้อน การวิเภคราะห์ความเภสี่ยงหมายถึง
กระบวนการวิเภคราะห์ความเภสี่ยงที่เภป็นระบบในการบริหารปัจจัยควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เภพื่อลดมูลเภหตุของคอกาส
ที่จ ะทาให้ เภกิดความเภสี ย หายจากการปฏิบั ติงานที่อาจเภกิดผลประคยชน์ทับซ้อน ขอให้ บุคลากรทุกท่านร่ว มพิจารณา
วิเภคราะห์ความเภสี่ยงตามแนวทางนี้ วัตถุประสงค์ในการดาเภนินการวิเภคราะห์ความเภสี่ยงครั้งนี้
1) เภพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเภจตจานงสุจริตในการบริหารราชการให้เภกิดความคิดแยกแยะ
ผลประคยชน์ส่วนตนกับผลประคยชน์ส่วนรวม
2) เภพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการคดยใช้หลักธรรมาอิบาล
3) เภพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิ บัติราชการของเภจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เภกิดการแสวงหาผลประคยชน์
ส่วนตัวในตาแหน่งหน้าที่อันมิควรได้คดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมเภป็นแบบอย่างที่ดี ยืนยัดทาใน
สิ่งที่ถูกต้อง เภป็นธรรม ถูกกฎหมาย คปร่งใส และตรวจสอบได้
4) เภพื่อสร้างความเภชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดิน แก่ผู้รับบริการผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเภสียและประชาชน
ที่ประชุม รับทราบ และร่วมกันดาเภนินการวิเภคราะห์ความเภสี่ยงในหน่วยงาน แล้วสรุปรายงานการวิเภคราะห์เภกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเภกิดผลประคยชน์ทับซ้อนปีงบประมาณ 2564
ประธาน
จากการนิเภทศรอบ 1/2564 นาผลการนิเภทศมาวิเภคราะห์ความเภสี่ยงของหน่วยงานพบว่า มีประเภด็น
ที่มีความเภสี่ยงต่อการเภกิดผลประคยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานสานักงานสาธารณสุขอาเภออคคกสาครง

ประเด็น ดังนี้
1) การพิจารณากระบวนงานที่มีคอกาสเภสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเภกิดผลประคยชน์ทับซ้อน
- กระบวนงานเภกี่ยวข้องกับการใช้เภงินและช่องทางที่จะทาประคยชน์ให้แก่ตนเภองและพวกพ้อง
- กระบวนงานที่เภกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเภจ้าหน้าที่ซึ่งมีคอกาสใช้อย่างไม่เภหมาะสมคือ มีการเภอื้อ
ประคยชน์หรือให้ความช่วยเภหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค
- กระบวนงานที่มีช่องทางเภรียกร้องหรือรับผลประคยชน์จากผู้ที่มีส่วนเภกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อื่นที่
เภกี่ยวข้อง
2) คดยมีกระบวนงานที่เภข้าข่ายมีคอกาสเภสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเภกิดผลประคยชน์ทับซ้อน
- การรับ – จ่ายเภงิน
- การบันทึก/จัดทาบัญชีทางการเภงิน
- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ
- การกาหนดคุณลักษณะวัสดุครุอัณฑ์
- การกาหนดคุณสมบัติผู้ประมูลหรือขายสินค้า
- การตรวจรับวัสดุครุอัณฑ์
- การปฏิบัติของเภจ้าหน้าที่ไม่เภป็นไปตามขั้นตอน - ไม่เภป็นไปตามระเภบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
- การคัดเภลือกบุคคลเภข้ารับราชการ
- การจัดหาพัสดุ
- การจัดคครงการอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม สัมมนา - การเภบิกค่าตอบแทน
- การใช้รถยนต์ของทางราชการ
- ฯลฯ
3) ความเภสียหายที่จะเภกิดขึ้นหากไม่มีการปูองกันที่เภหมาะสม
- สูญเภสียงบประมาณ
- เภปิดช่องทางให้เภจ้าหน้าที่ใช้อานาจหน้าทาให้ผู้ปฏิบัติใช้คอกาสกระทาผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่
- เภสียชื่อเภสียงและความน่าเภชื่อถือของหน่วยงาน
4) แนวทางการปูองความเภสี่ยงเภกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเภกิดผลประคยชน์ทับซ้อน
(1) การเภสริมสร้างจิตสานึกให้บุคลากรของสานักงานสาธารณสุขอาเภออหนองม่วงจังหวัดลพบุรี รังเภกียจ
การทุจริตทุกรูปแบบ เภช่น
- การส่งเภสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร
- เภผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เภจ้าหน้าที่
- จัดคครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเภจ้าหน้าที่
- การส่งเภสริมให้ผู้บังคับบัญชาเภป็นตัวอย่างที่ดี
(2) การปูองกันเภหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเภป็นอัยต่อหน่วยงานเภช่น
- การแจ้งเภวียนหลักเภกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่คปร่งใสและเภป็นธรรม
- การเภผยแพร่หลักเภกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประคยชน์อื่นใด
- การตรวจสอบติดตามประเภมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่าเภสมอและ
ต่อเภนื่อง
- จัดช่องทางการร้องเภรียนเภกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวทางการควบคุม หรือลดความเภสี่ยงการเภกิดผลประคยชน์ทับซ้อนในแต่ละประเภด็น ดังนี้
1) มาตรการควบคุมปูองกันการจัดหาวัสดุครุอัณฑ์ ที่ไม่ได้มาตรฐานหรือตรงตามความต้องการ
- ควบคุมกากับ ให้ยึดบัญชีราคามาตรฐานครุอัณฑ์ จากสานักงบประมาณเภป็นหลัก
- ควบคุมกากับ ให้จัดหาวัสดุครุอัณฑ์ที่ได้มาตรฐานรับรองคดยหน่วยงานของรัฐ เภช่น มอก. MIT
2) มาตรการปูองกันกรณีการเภบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเภบียบ
- ควบคุม กากับ ให้ ยึ ดระเภบี ย บราชการเภบิ กจ่าย ทุกกรณี หากไม่เภ ป็นไปตามระเภบี ยบแล้ ว เภกิดความ
เภสียหาย ให้เภจ้าหน้าที่ผู้เภกี่ยวข้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
3) มาตรการปูองกันกรณีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เภป็นไปตามระเภบียบ
- ควบคุมกากับ ให้ยึดระเภบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเภกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติอย่างเภคร่งครัด
- สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างเภสนอผู้บริหารทราบ รายเภดือน รายไตรมาส และสิ้นปีงบประมาณ

4) มาตรการปูองกันกรณีการเภอื้อประคยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
- ควบคุมกากับ ให้ยึดระเภบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเภกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติอย่างเภคร่งครัด
- ให้คอกาสผู้เภสนอราคา การซื้อ/การจ้าง อย่างเภท่า เภทียมกัน เภปรียบเภที่ยบการได้รับประคยขน์แก่ทาง
ราชการ มิใช่ประคยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง
ปญหาและอุปสรรคของการวิเภคราะหความเภสี่ยงเภกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเภกิดผลประคยชนทับซอน
- การวิเภคราะหปญหายังไมครอบคลุมทุกกิจกรรม ทุกกลุมงานที่เภกิดขึ้นในหนวยงาน ทาให บางงาน ยังมี
ความเภสี่ยงดานผลประคยชนทับซอนอยูอายใตกิจกรรม/คครงการ
- การพบปญหาความเภสี่ยงดานผลประคยชนทับซอน ยังใชระยะเภวลาในการดาเภนินการ ปรับปรุง แกไข
ที่ลาชา ทาใหในชวงระยะเภวลาดังกลาว ยังคงมีการปฏิบัติงานตามแบบวิธีเภดิม
- หนวยงานไมใหความสาคัญ หรือยังมองไมเภห็นปญหาที่เภกิดขึ้นที่จะสงผลตอบุคลากร หรือ องคกร จึง
เภกิดการเภพิกเภฉย หรือไมปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกตอง13
แนวทางปรับปรุงแกไขความเภสี่ยงดานผลประคยชนทับซอน
- นาประเภด็นความเภสี่ยงเภกี่ยวกับผลประคยชนทับซอนที่ไดจากการวิเภคราะหความเภสี่ยง มาจัดทาแผน
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ของสานักงานสาธารณสุขอาเภออคคกสาครง ประจาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
- นาประเภด็นความเภสี่ยงเภกี่ยวกับผลประคยชนทับซอนที่ไดจากการวิเภคราะหความเภสี่ยง มาปรับปรุง
แกไขคูมือผลประคยชนทับซอนประจาปงบประมาณ ๒๕๖3
- กาหนดมาตรการ หลักเภกณฑ หรือแนวทางปฏิบัติที่เภกี่ยวของชัดเภจนเภพิ่มมากขึ้น ในรายละเภอียดการปฏ
บัติงานในดานตางๆ รวมถึงกาหนดมาตรฐานความคปรงใสในการดาเภนินงาน ของสานักงานสาธารณสุขอาเภออคคกสาครง
เภพื่อเภพิ่มศักยอาพของหนวยงาน ในดานความคปรงใส ตรวจสอบได และปลอดจากการทุจริต
- เภรงดาเภนินการจัดประชุม/อบรมใหความรู เภพื่อใหเภจาหนาที่ บุคลากรทราบในเภรื่อง ผลประคยชน
ทับซอน หลักธรรมอิบาลของการบริหารกิจการบานเภมืองที่ดี การปองกันและปราบปรามการ ทุจริตกับการปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุอาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ กฎหมายที่เภกี่ยวของ
- สรางความตระหนัก และสงเภสริมการสรางจิตสานึกดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม ใหบุคลากร
ไมคกงตอตานการทุจริต
- สรางเภครือขายเภขามามีสวนรวมในการปรับเภปลี่ยนทัศนคติที่ไมทนตอการทุจริต ผานสื่อสังคม ออนไลน์
ทีป่ ระชุม มีมติรับทราบ และเภห็นชอบตามที่ประธานเภสนอ
ประธาน เภพื่อปูองกันผลประคยชน์ทับซ้อน ปี 2564 มอบให้งานนิติการ แลกเภปลี่ยนเภรียนรู้/ ประชาสัมพันธ์ตัวอย่าง
ผลประคยชน์ทับซ้อน/ การทุจริต สถานการณ์ตัวอย่าง คทษของการฝุาฝืน และมาตรการทางกฎหมายเภกี่ยวกับการปูองกัน
ผลประคยชน์ทับซ้อน
มติที่ประชุม เภห็นชอบ
ปิดประชุมเภวลา 12.25 น.

(น.ส.อุษา แสงม่วงยาง)
ผู้บันทึกการประชุม

(นายสมบูรณ์ ดาขา)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

