
 
สรุปการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 

คร้ังที่ 1 / ๒๕62 วันที่  6 กุมภาพันธ์   ๒๕62 
ณ  ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย 

------------------------------ 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางทิพย์วัลย์     อุ่นนันกาศ       ต าแหน่ง    สาธารณสุขอ าเภอสันทราย 
2. นางพัทธวรรณ   ลาน้อย  ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
3. นางนุชจรินทร์   พันธุ์บุญปลูก ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
4. นางอรอนงค์      ภาคพิชเจริญ ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
5. นางสาวจารุวรรณ  อินปัญญา ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข 
6. นางสาวมนต์ธิชา  มิตรหนุน ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข 
7. นางจีรภา         ฝักฝ่าย  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
8. นายเสน่ห์        คนขยัน  ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
9. นางสมเพชร    ค าทิพย์  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 
10. นางบัวซอน      บุตรศักด์ิ ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
11. นายฉัตรชัย     จ าปา  ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
12. นายสมภพ เก็งวินิจ  ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
13. นายสายัณห์    ชัยศรีสวัสด์ิ ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
14. นายรสิทธิ บริรักษ์  ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
15. นายครรชิต ชนะทิพย์ ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
16. นายอนุสิษฐ   กันธ ิ  ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
17. นายธวัช   วันดี  ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
18. นายสมบัติ สุนันต๊ะพันธ ์ ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
19. นายไพฑรูย์   นุ่มฟัก  ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

   
เปิดประชุมเวลา   13.00   น.       
ประธานในท่ีประชุม      นางทิพย์วัลย์     อุ่นนันกาศ             ต าแหน่ง   สาธารณสุขอ าเภอสันทราย 

      
ระเบียบวาระท่ี   ๑ ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑  เรื่อง  การ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ( ITA) ใน
เรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจซึ่งเกี่ยวกับต าแหน่ง
หน้าท่ีไปแทรกแซง  เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเป็นไปตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการ
ก าหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คือ การปลูกจิตส านึก การป้องกัน การปราบปราม
และการสร้างเครือข่ายมุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

1.2 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ได้มีนโยบายให้ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในการประเมินคุณธรรม  และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลการประเมินจะสะท้อนภาพ 
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ความเป็นจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างแท้จริง เป็นท่ีพึ่งของประชาชนและเช่ือถือได้ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย  จึงได้จัดท าค าส่ังคณะท างานวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ขึ้น ตามค าส่ังส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ท่ี 4562/1561 
ลงวันท่ี 15 ธันวาคม  2651 (ตามเอกสารแนบท้าย) บทบาทหน้าท่ีของคณะท างานฯ คือ จัดท า
วิเคราะห์ความเส่ียงและจัดท าคู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)   
ปี2562ให้แล้วเสร็จแล้วเสนอผู้บริหารประกาศให้ในหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
    ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี  

 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
  ประธานท่ีประชุมน าเสนอความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเส่ียง 
 4.1 การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน 
               วิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ในการวิเคราะห์ความ
เส่ียงครั้งนี้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทรายจะด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามาตรฐาน 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread Way Commission ) เป็นกรอบการ
วิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัยควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุโอกาสท่ีจะท าให้
เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน ขอให้คณะกรรมการทุกท่านร่วมพิจารณา
วิเคราะห์ความเส่ียงตามแนวทางนี้  
        วัตถุประสงค์ ในการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง ครั้งนี้ 

1.เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

2.เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
3.เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าท่ีอันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยืดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่างท่ีดียืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

4.เพื่อสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาต่อการบริหารหารแผ่นดินแก่ผู้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชน 

จากการด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงของหน่วยงาน พบว่ามีประเด็นท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ใน 3 ประเด็น ดังนี้ 

1.การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
2.การละท้ิง ทอดท้ิงหน้าท่ีราชการ 
3.การเบียดบังทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต 
4.การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ 
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ประธานท่ีประชุม  ขอให้คณะท างานทุกท่าน วิเคราะห์ปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดประเด็นความเส่ียง 
แต่ละประเด็น และวัตถุประสงค์ในการป้องกันปัจจัยเส่ียงนั้น และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
        1.การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันท่ีเหมาะสม 
 - สูญเสียงบประมาณ 
 - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าท่ีใช้อ านาจหน้าท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าท่ี 
  - เสียช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน 
แนวทางการป้องกันความเสี่ยงและปรับปรุงความเสี่ยง 
ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้า ง อย่าง
เคร่งครัด 

2.การละท้ิง ทอดท้ิงหน้าท่ีราชการ 
         2.1 ขาดราชการโดยไม่มีการลา ตามระเบียบของราชการ 
         2.2 มาสาย กลับก่อนเวลาราชการ 
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีอุทิศเวลาของตนให้แกทางราชการ ไม่ขาดราชการหรือละท้ิงหน้าท่ีราชการ  

        แนวทางการป้องกันความเสี่ยงและปรับปรุงความเสี่ยง 
 1.ไม่รับงานนอกหรือการธุรกิจท่ีเบียดบังเวลาราชการ งานโดยรวมของหน่วยงาน 
 2.ปลูกฝังจิตส านึกให้ข้าราชการ อยู่ในระเบียบวินัย ท างานตรงเวลา 
 

3.การเบียนบังการเงินหรือทรัพย์สินของทางรายการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต 
3.1 เจ้าหน้าท่ีผู้มีหน้าท่ีจัดการหรือรักษาทรัพย์สินของทางราชการกไม่เบียดบังทรัพย์สินเป็นของตน         

การป้องกันปัจจัยเส่ียง เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าท่ีกระท าการทุจริตโดยอาศัยโอกาสท่ีตนมีอ านาจหน้าท่ีเบียดบัง
ทรัพย์สินของทางราชการ 

แนวทางการป้องกันความเสี่ยงและปรับปรุงความเสี่ยง 
1.ไม่น ารถราชการไปใช้ในธุรกิจส่วนตัว 
2.ไม่เบียดบังทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต 
 

4.การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ 
จ่ายค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าท่ีเกินสิทธิ์ที่จะได้รับโดยไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  

การป้องกันปัจจัยเสี่ยง  เพื่อให้การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการและ
ค่าตอบแทนอื่นๆ ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ 
แนวทางการป้องกันความเสี่ยงและปรับปรุงความเสี่ยง 

1.ไม่เบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ 
2.ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของบุคลากรในสังกัดอย่างเคร่งครัด 
 

ประธานท่ีประชุม 
เพื่อให้แนวทางการป้องกันความเส่ียงและปรับปรุงความเส่ียงให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมของให้ฝ่าย

เลขาฯ ด าเนินการจัดประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ข้าราชการและลูกจ้าง ในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย รายละเอียดดังนี้ 

1. ไม่ข้อมูลลับ ข้อมูลภายใน มาใช้หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
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2. ไม่ช่วยญาติ มิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานท่ีตนเองมีอ านาจ 
3. ไม่รับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องส่ิงตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
4. ไม่รับงานนอกหรือการท าธุรกิจท่ีเบียดบังเวลาราชการ งานโดยรวมของหน่วยงาน 
5. ไม่ท างานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานท่ีมีผลประโยชน์ขัดกันกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม 
6. ไม่น ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว 
7. ไม่น าบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว 
8. ไม่หาประโยชน์จากความไม่รู้ระเบียบและข้อมูลของทางราชการของประชาชน  
9. ไม่ก าหนดมาตรฐาน(Specification) ในสินค้าท่ีจะจัดซื้อ จัดจ้างให้บริษัทของตนหรือพวก

พ้อง ได้เปรียบหรือชนะการประมูล 
10. ไม่ให้ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างแก่พรรคพวก ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูล

หรือจ้างเหมา รวมถึงการปกปิดข้อมูลเช่นการปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้าหรือพ้น
การยื่นใบเสนอราคาเป็นต้น 

11. ไม่ท าการใช้สิทธิ์ในการเบิกจ่ายให้แก่ญาติ แล้วน ายาไปใช้ในคลินิกส่วนตัว   
 

มติที่ประชุม รับทราบ และรับไปร่วมกันด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงในหน่วยงาน แล้วสรุปรายงานการ
วิเคราะห์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2562  

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องจากการประชุม  

     ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอื่น  ๆ 
ไม่มี                   
 
 

                ปิดประชุมเวลา 16.00  น. 
                                          
 
 

ผู้บันทึกการประชุม      นางสาวจารุวรรณ์ อินปัญญา  
 
                                                   

ผู้ตรวจทานบันทึกการประชุม  นางพัทธวรรณ  ลาน้อย 
 

 
 
 
 


