
 
สรุปการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 

ครั้งที่ 1 / ๒๕63 วันที่  6 กุมภาพันธ์   ๒๕63 
ณ  ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย 

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

1. นายธนิสร  ธิติปภาดา        ต าแหน่ง    ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอสันทราย 
2. นายธวัช   วันดี  ต าแหน่ง  นวก.สส.ช ำนำญกำร 
3. นายรสิท  บริรักษ์  ต าแหน่ง  นวก.สส.ช ำนำญกำร 
4. นายไพฑูรย์ ฟักนุ่ม  ต าแหน่ง  นวก.สส.ช ำนำญกำร 
5. นายครรชิต ชนะทิพย์ ต าแหน่ง  นวก.สส.ช ำนำญกำร 
6. น.ส.จารุวรรณ ์ อินปัญญา ต าแหน่ง  นวก.สส. 

   
เปิดประชุมเวลา   13.00   น.       

 ประธานในที่ประชุม      นายธนิสร ธิติปภาดา  ต าแหน่ง   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอสันทราย 
      
ระเบียบวาระท่ี   ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๑.๑  เรื่อง  การ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ใน
เรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจซึ่งเกี่ยวกับต าแหน่ง
หน้าที่ไปแทรกแซง  เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเป็นไปตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการ
ก าหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คือ การปลูกจิตส านึก การป้องกัน การปราบปราม
และการสร้างเครือข่ายมุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น 

1.2 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ได้มีนโยบายให้ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในการประเมินคุณธรรม  และความโปร่ งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าผลการประเมินจะสะท้อนภาค
วามเป็นจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างแท้จริง เป็นที่พ่ึงของประชาชนและเชื่อถือได้ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอสันทราย  จึงได้จัดท าค าสั่งคณะท างานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  ขึ้น ตามค าสั่งส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ที่ 6/2563 ลงวันที่ 15 
มกราคม 2562 บทบาทหน้าที่ของคณะท างานฯ คือ จัดท าวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)   ปี 2563 ให้แล้วเสร็จแล้วเสนอผู้บริหาร
ประกาศให้ในหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 ไม่มี  
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ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
  ประธานที่ประชุมน าเสนอความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 4.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน 
               วิเครำะห์ควำมเสี่ยงของหน่วยงำนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย ในการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงครั้งนีส้ านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทรายจะด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามาตรฐาน 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread Way Commission ) เป็นกรอบการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุโอกาสที่จะท าให้
เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน ขอให้คณะกรรมการทุกท่านร่วมพิจารณา
วิเคราะห์ความเสี่ยงตามแนวทางนี้  
        วัตถุประสงค์ ในกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง ครั้งนี ้

1.เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

2.เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
3.เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยืดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

4.เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารหารแผ่นดินแก่ผู้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชน 

จากการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน พบว่ามีประเด็นที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ใน 3 ประเด็น ดังนี้ 

1.การละท้ิง ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ 
2.การเบียดบังทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต 
3.การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ 

ประธานที่ประชุม  ขอให้คณะท างานทุกท่าน วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดประเด็นความเสี่ยง 
แต่ละประเด็น และวัตถุประสงค์ในการป้องกันปัจจัยเสี่ยงนั้น และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

1.การละท้ิง ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ 
         1.1 ขาดราชการโดยไม่มีการลา ตามระเบียบของราชการ 
         1.2 มาสาย กลับก่อนเวลาราชการ 
 
กำรป้องกันปัจจัยควำมเสี่ยง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่อุทิศเวลาของตนให้แกทางราชการ ไม่ขาดราชการหรือละทิ้ง

หน้าที่ราชการ  
        แนวทำงกำรป้องกันควำมเสี่ยงและปรับปรุงควำมเสี่ยง 

1.ไม่รบังานนอกหรือการธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ งานโดยรวมของหน่วยงาน 
2.ปลูกฝังจิตส านึกให้ข้าราชการ อยู่ในระเบียบวินัย ท างานตรงเวลา 

2.การเบียนบังการเงินหรือทรัพย์สินของทางรายการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต 
2.1 เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จัดการหรือรักษาทรัพย์สินของทางราชการกไม่เบียดบังทรัพย์สินเป็นของตน         

การป้องกันปัจจัยเสี่ยง เพ่ือป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีอ านาจหน้าที่เบียดบัง
ทรัพย์สินของทางราชการ 
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แนวทำงกำรป้องกันควำมเสี่ยงและปรับปรุงควำมเสี่ยง 
1.ไม่น ารถราชการไปใช้ในธุรกิจส่วนตัว 
2.ไม่เบียดบังทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต 
 

3.การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ 
จ่ายค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่เกินสิทธิ์ที่จะได้รับโดยไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  

กำรป้องกันปัจจัยเสี่ยง  เพ่ือให้การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการและ
ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ 
แนวทำงกำรป้องกันควำมเสี่ยงและปรับปรุงควำมเสี่ยง 

1.ไม่เบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ 
2.ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของบุคลากรในสังกัดอย่างเคร่งครัด 
 

ประธานที่ประชุม 
เพ่ือให้แนวทางการป้องกันความเสี่ยงและปรับปรุงความเสี่ยงให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมของให้ฝ่าย

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

1. ไม่น าข้อมูลลับ ข้อมูลภายใน มาใช้หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
2. ไม่ช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานที่ตนมีอ านาจ  
3. ไม่รับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
4. ไม่รับงานนอกหรือการท าธุรกิจที่เบียดบังเวลาการ งานโดยรวมของหน่วยงาน 
5. ไม่ท างานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม 
6. ไม่เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต 
7. ไม่ให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก ญาติ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูลหรือการจ้าง
เหมา รวมถึงการปกปิดข้อมูล  
8. ไม่ท าการก าหนดมาตรฐาน (Specification) ให้สินค้าที่จัดจ้างให้บริษัทของตนหรือของพวกพ้อง
ได้เปรียบหรือชนะในการประมูล 
9. ไม่ท าการใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้แก่ญาติ 

 
ที่ประชุม รับทราบ และรับไปร่วมกันด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงในหน่วยงาน แล้วสรุปรายงาน

การวิเคราะห์เก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2563  
 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องจากการประชุม  

     ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน  ๆ 
ไม่มี  

 
 
                  

 



 ปิดประชุมเวลา 16.00  น.  
 

น.ส.จารุวรรณ์ อินปัญญา 
                                                                 ผู้บนัทึกการประชุม 

 
                                                                   นายธนิสร ธิติปภาดา  

ผู้ตรวจสอบการประชุม 
 
 
 
 
 


