สรุปการประชุมชมรม CHIANG KHAM STRONG
เพื่อสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส
ในวันศุกร์ ที่ ๑๒ มีนาคม เวลา 9.00 น.
ณ ห้องประชุม สสอ.เชียงคา อ.เชียงคา จ.พะเยา
ผู้เข้าร่วมประชุม
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ชื่อ – สกุล
นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่
นางอารยา มหาวงศนันท์
นางนงเยาว์ วงศ์ใหญ่
นางนรินทร์ทิพย์ รวมสุข
นางสาวณัฏฐณิชา ใจแปง
นายนที หอมนาน
นางอรอนงค์ บุญชูโชค
นายภราดรชาตรี เต็มจิรวัฒน์
นายอนุสรณ์ คาพีระ
นายภูวนาถ อ่อนนวล
นายประวิทย์ สูงปานเขา
นางปภาดา มังคลาด
นางอัมพร บ่อสุวรรณ
น.ส.จันทา อุดมรักษ์
นายนราพันธ์ จันทิมา
นางละเอียด ใจกล้า
นายสงกรานต์ หอมนาน
นายปัณณวิชญ์ ศักบุตร
นายอภิชิต วงศ์ใหญ่
นายครรชิต กันทะสอน
นายสินชัย รัตนกระจ่างศรี
นายเจตมงคล พรหมเทพ
นายประหยัด สองสีใส
นายธนาพร ดอนมูล

ตาแหน่ง
สาธารณสุขอาเภอเชียงคา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
ผอ.รพ.สต.หย่วน
ผอ.รพ.สต.เจดีย์คา
ผอ.รพ.สต.ร่มเย็น
ผอ.รพ.สต.หนองป่าแพะ
ผอ.รพ.สต.เวียง
ผอ.รพ.สต.ฝายกวาง
ผอ.รพ.สต.แม่ลาว
ผอ.รพ.สต.แวนโค้ง
ผอ.รพ.สต.ทุ่งผาสุข
ผอ.รพ.สต.เชียงบาน
ผอ.รพ.สต.น้าแวน
ผอ.รพ.สต.ผาลาด
ผอ.รพ.สต.จาบอน
ผอ.รพ.สต.สันปูเลย
รก.ผอ.รพ.สต.ปางมดแดง
ผอ.รพ.สต.ปางถ้า
พนักงานสุขภาพชุมชน
ผอ.รพ.สต.น้ามิน
นักวิชาการสาธารณสุข

หน่วยงาน
สสอ.เชียงคา
สสอ.เชียงคา
สสอ.เชียงคา
สสอ.เชียงคา
สสอ.เชียงคา
รพ.สต.หย่วน
รพ.สต.เจดีย์คา
รพ.สต.ร่มเย็น
รพ.สต.หนองป่าแพะ
รพ.สต.เวียง
รพ.สต.ฝายกวาง
รพ.สต.แม่ลาว
รพ.สต.แวนโค้ง
รพ.สต.ทุ่งผาสุข
รพ.สต.เชียงบาน
รพ.สต.น้าแวน
ผอ.รพ.สต.ผาลาด
รพ.สต.จาบอน
รพ.สต.สันปูเลย
รพ.สต.ปางมดแดง
รพ.สต.ปางถ้า
สสช.ต้นผึ้ง
รพ.สต.น้ามิน
สสช.คะแนง

//เปิดประชุม....
-2เปิดประชุมเวลา 9.00 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ (นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่ สาธารณสุขอาเภอเชียงคา)
1.ส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอเชี ย งค า ได้ รั บ นโยบายให้ ด าเนิ น การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงานของหน่วยงานใน
สัง กั ด ส านั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ข เพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว่ า ผลการประเมิ นจะสะท้อ นภาพความเป็ น จริ ง ในการ
ปฏิบัติงานหน่วยงานอย่างแท้จริง เป็นที่พึ่งของประชาชนและเชื่อถือ ได้ สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา จึงได้
จัดทาทาวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดทาคู่มือผลประโยชน์ทับ
ซ้อน (conflict of interest) ประจาปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้ถือปฏิบัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองการรายงานประชุม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องแจ้งให้ทราบและเรื่องพิจารณา
ประธานที่ประชุมนาเสนอ
1.มีการจัดตั้งชมรม STRONG สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา ให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระบบสุขภาพ (Human Resource for Health) ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของ
ทุกองค์กร เป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จขององค์กร ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มี
ความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” นั้น บุคลากรในระบบสุขภาพต้องได้รับการดูแลและพัฒนาให้เป็นคนไทย 4.0 คือคน
ที่ยืนอยู่บนขาของตนเองได้ และพร้อมช่วยเหลือผู้อื่น ตามแนวทางค่านิยมขององค์กร MOPH คือ
M: Mastery ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ)
O: Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
P: People-centered approach ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการทางาน
H: Humility มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อื่น
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา ในการวิเคราะห์
ความเสี่ยงครั้งนี้สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา จะดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ ทั บซ้อน โดยวิ เคราะห์ความเสี่ ยงเกี่ ยวกับการปฏิ บัติง านที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อ น ตาม
มาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอม
รับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อ ปี ค.ศ.1992 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มเติมเรื่องการสอดส่องการเฝ้าระวังและ
ตรวจสอบการทุจริตภายในองค์กร และนาไปกาหนดมาตรการสาคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต

//วัตถุประสงค์....
-๓การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ปัญหาการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่เป็นปัญหาสาคัญและพบ
บ่อย เพื่อบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสาคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอให้คณะกรรมการทุกท่านร่วมพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงตามแนวทางนี้
วัตถุประสงค์ ในการดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง ครั้งนี้
1.เพื่อสร้าง สื บทอดวัฒ นธรรมสุจริ ต และแสดงเจตจานงสุจริ ตในการบริ หารราชการให้ เกิด ความคิ ด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2.เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล
3.เพื่ อ ตรวจสอบการบริ ห ารงานและการปฏิ บั ติ ร าชการของเจ้ า หน้ า ที่ ของรั ฐ ไม่ใ ห้ เ กิ ด การแสวงหา
ผลประโยชน์ส่ วนตัว ในตาแหน่ งหน้า ที่อั นมิ ควรได้โ ดยชอบตามกฎหมาย ให้ ยึด มั่น ในคุ ณธรรมจริย ธรรม เป็ น
แบบอย่างที่ดียืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้
4.เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้มารับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชน
ที่ประชุม รับทราบ และรับไปร่วมกันดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงในหน่วยงาน แล้วสรุปรายงาน การ
วิเคราะห์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2563 (ตามเอกสารแนบท้าย)
ประธานที่ประชุม
จากการด าเนิ น การวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งของหน่ ว ยงาน พบว่ า มี ป ระเด็ น ที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานสานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา ใน 3 ประเด็น
1.การละทิ้ง ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ
2.การเบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต
3.การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ
ประธานที่ประชุม ขอให้คณะทางานทุกท่าน วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดประเด็นความเสี่ยงแต่ละ
ประเด็น และวัตถุประสงค์ในการป้องกันปัจจัยเสี่ยงนั้น และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
1.การละทิ้ง ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ
1.1 ขาดราชการโดยไม่มีการลา ตามระเบียบของทางราชการ
1.2 มาสาย กลับก่อนเวลาราชการ
วัตถุประสงค์ในการป้องกันปัจจัยเสี่ยง
-เพื่อให้เจ้าหน้าที่อุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการ ไม่ขาดราชการหรือละทิ้งหน้าที่ราชการ
แนวทางการป้องกันความเสี่ยงและปรับปรุงความเสี่ยง
1.ไม่รับงานนอกหรือการทาธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ งานโดยรวมของหน่วยงาน
2.ปลูกฝังจิตสานึกให้ข้าราชการ อยู่ในระเบียบวินัย ทางานตรงเวลา

//2.การเบียดบังเงินหรือทรัพย์สิน...
-42.การเบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต
2.1 เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ทา จัดการหรือรักษาทรัพย์สินของทางราชการเบียดบังทรัพย์สินเป็น ของตนเองโดย
ทุจริต
วัตถุประสงค์ในการป้องกันปัจจัยเสี่ยง
-เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่กระทาการทุจริตโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีอานาจหน้าที่เบียดบังทรัพย์สินของทาง
ราชการ
แนวทางการป้องกันความเสี่ยงและปรับปรุงความเสี่ยง
1. ไม่นารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว
2. ไม่เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต
ประธานที่ประชุม
เพื่อให้แนวทางการป้องกันความเสี่ยงและปรับปรุงความเสี่ยงได้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมของให้ฝ่ายเลขาฯ
ดาเนินการจัดทาประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ
และลูกจ้าง ในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา รายละเอียดดังนี้
1. ไม่นาข้อมูลลับ ข้อมูลภายในมาใช้หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
2. ไม่รับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
3. ไม่รับงานนอกหรือการทาธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ งานโดยรวมของหน่วยงาน
4. ไม่นารถราชการไปใช้ในธุรกิจส่วนตัว
5. ไม่เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต
6. ไม่หาผลประโยชน์จากความไม่รู้ในระเบียบและข้อมูลของทางราชการของประชาชน
7. ไม่ทาการใช้สิทธิเบิกจ่ายยาให้แก่ญาติ แล้วนายาไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว
8. ไม่เบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ
ที่ประชุม
มีมติรับทราบ เห็นด้วยตามที่ประธานเสนอ
ประธานที่ประชุมนาเสนอ
2. การจัดทารายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับ
ซ้อนในหน่วยงานปี 2563 สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา
มอบให้เลขาฯคณะทางาน (นายประหยัด สองสีใส) นาเสนอขอบเขตเนื้อหาในการจัดทารายงาน
บทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานฯทางฝ่ายเลขาได้นาเสนอ ยกร่างรายงานปฏิบัติงานฯโดยมีราย
ละเอียดดังนี้
หัวเรื่องในการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานฯประกอบด้วย
คานา
สารบัญ
บทที่ 1 ผลประโยชน์ทับซ้อน
ความหมาย
มูลเหตุปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
นิยามศัพท์และแนวคิดาคัญ

//บทที่ ๒...
-5การกระทาที่อยู่ในข่าย Conflict of Interest
บทที่ 2 กระบวนการทางความคิด (Mind Set)
การปรับกระบวนการทางความคิด (Mind Set)
การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสอง (Digital)
การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสิบ (Analog)
บทที่ 3 หลักการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
หลัก 4 ประการสาหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
ตัวอย่างคิดแบบระบบฐานสิบ
บทที่ 4 การให้-การรับของขวัญและผลประโยชน์
การให้-การรับของขวัญและผลประโยชน์
กุญแจแห่งความเสี่ยง 2 ประการ
บทสรุป
บทที่ 5 บทลงโทษผู้ฝ่าฝืน
บทที่ 6 กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ตารางสรุปตัวอย่างโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐกลุ่มต่างๆ
ภาคผนวก
ก.แนวปฏิบัติ 10 ข้อตามปะมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ข.ข้อบังคับสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ.2560
ค.แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH code of Conduct)
ประธานที่ประชุม
สอบถามที่ประชุม มีคณะทางานฯท่านใดจะเพิ่มเติมเนื้อหาคู่มือปฏิบัติงานฯในส่วนใดอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี
คณะทางานฯท่านใดเสนอเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมลงมติเห็นชอบในร่างการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานฯตามที่ฝ่ายเลขาฯ
นาเสนอ

มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขาฯเสนอและมอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯจัดทารายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฎิบัติงานฯตามแนวทางที่ได้เสนอในที่ประชุม และรวบรวมจัดทารูปเล่มส่งให้ท่านประธานฯพิจารณา สั่งการใช้
ในหน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา ต่อไป

(นายประหยัด สองสีใส)
อ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

(นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่)
สาธารณสุขอาเภอเชียงคา

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ภาพถ่ายกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
“กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)”
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุม สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา อ.เชียงคา จ.พะเยา
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