
๑ 
 

รายงานการประชุมเพ่ือวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑  วันท่ี 27 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๑  

ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง 
......................................................... 

 

28Tผูมาประชุม 
1. 28Tนายเกษตร    ปะทิ28T   28Tสาธารณสุขอําเภอบานหลวง 
2. 28Tนนายประสิทธิ ์ คนสูง   เจาพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 
3. 28Tนางสาวพัตราภรณ ณะแกว   28Tนักวิชาการสาธารณสุข 
4. 28Tนางสาวทิพยรัตน กันทะ   เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
5. 28Tนางธันวา  ฑีฆาวงค   28Tพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
6. 28Tนางปาริชาต  วิชัยตะ   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
7. 28Tนางดาวรุง  งามสม   เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 
8. 28Tนายสมพิศ  วิชัยตะ   ผอรพสต.บานฟา 
9. 28Tนายจิระศักดิ์  ไชยเชิด   ผอ.รพสต.บานพ้ี 
10. 28Tนางจิรานุช  ชนกนาถวด ี  ผอ.รพสต.สวด    
11. 28Tนางธวัลรัตน  โลนันทร   เจาพนักงานสาธารณสุขนางเงิน    
12. 28Tนางสาวแววดาว  มงคล   พยาบาลวิชาชีพ    
13. 28Tนางสาวริณนาร มณีขัติย   เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน    
14. นางจิรพา  จันทรสําเร็จ  เจาพนักงานสาธารณสุข 
15. 28Tนางสาวพิชญา อายุยืน   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   
16. 28Tนางฑาริกานันทร สุดสม   พนักงานธุรการ    
17. 28Tนางจรรยา  เชื้อหมอ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานายการ 
18. 28Tนางอังคนา  สมควร   พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
19. 28Tนางสมพร  สุขขา   พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
20. 28Tนางสุนิสา  กานอย   พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

 
28Tผูไมมาประชุม  -  คน  
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐น. 
 นายเกษตร ปะทิ  เปนประธานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
๑. คําสั่งสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง ท่ี 10 /๒๕๖๑ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับ

การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน  
- ตามท่ีไดมีคําสั่งสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง ท่ี 10 /๒๕๖๑ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะห

ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน ซ่ึงมีหนาท่ี ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยง
เก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน ดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑหรือเง่ือนไขตามประเด็น
คําถาม EB๙ (๑) ตามเปาหมายการดําเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยการประเมินหนวยงานเปาหมาย 
ดวยแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT
) จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 



๒ 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
๒. คูมือผลประโยชนทับซอนของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง 

- ตามท่ีไดจัดทําคูมือผลประโยชนทับซอนของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบอเกลือ ซ่ึงไดแจกใหคณะกรรมการฯ 
และเจาหนาท่ีทุกคนเปนท่ีเรียบรอยแลว ซ่ึงคูมือนี้จะนํามาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
- ไมมี -  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามรายงานการประชุม 
- ไมมี -  

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา 
 

๑. คําอธิบายแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ EB๙ ซ่ึงมีประเด็นคําถาม ดังนี้ 
EB๙ (๑) มีการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนหรือไม 
EB๙ (๒) มีการจัดทําคูมือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนหรือไม 
EP๙ (๓) มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรูภายในหนวยงาน เพ่ือใหความรูเรื่องการปองกัน 
ผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ีหรือไม 
EP๙ (๔) มีการปรับปรุงข้ันตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนหรือไม 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

๒. รายละเอียดเก่ียวกับคูมือผลประโยชนทับซอนของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง 
- การมีผลประโยชนทับซอน ถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหาประโยชนสวน

บุคคล โดยการละเมิดตอกฎหมาย หรือจริยธรรม ดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ีไปแทรกแซงการใช
ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาท่ีของรัฐ จนทําใหเกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี
สาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลางและความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของ
สวนรวม และทําใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชน
สูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคา
อ่ืนๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม ตัวอยางเชน การท่ีเจานาท่ีของรัฐเรียกรับ
เงินหรือผลประโยชนอ่ืนใดจากผูประกอบการ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
ใดๆ หรือ แลกเปลี่ยนกับการละเวน การยกเวน หรือการจัดการประมูลทรัพยสินของรัฐเพ่ือประโยชนของ
เจาหนาท่ีของรัฐ และพวกพอง ฯลฯ เปนตน ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชนสวนรวมเปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันท่ีเปนบอเกิดของปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงข้ึน และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรค
ตอการพัฒนาประเทศ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบอเกลือไดตระหนักถึงความสําคัญการมีผลประโยชนทับ
ซอนในการปฏิบัติราชการ จึงไดนํานโยบายรัฐบาลมาใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน ซ่ึงสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอบอเกลือไดประกาศเจตนารมณสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบอเกลือเปนหนวยงานในการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่น มีเจตนารมณรวมกันในการดําเนินงานใหเกิดความโปรงใส เปนธรรม และสามารถตรวจสอบได 
เพ่ือใหองคกร หนวยงานในการตานการทุจริตคอรรัปชั่น โดยใหเจาหนาท่ีทุกคนถือปฏิบัติ ดังนี้ 

-  



๓ 
 

๑) ไมยักยอก เบียดบังเวลา และทรัพยสินราชการ 
๒) ไมเรียก ไมรับ ไมเสนอสิ่งใดเพ่ือประโยชนมิชอบ 
๓) ไมใชอํานาจหนาท่ีเพ่ือประโยชนสวนตนหรือพวกพอง 
๔) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใส เสมอภาค 
๕) กลายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง 
๖) เปดเผยตอสาธารณะเม่ือพบเหตุคอรรัปชั่น 
๗) รวมปกปอง คุมครอง ผูตอตานคอรรัปชั่น 
๘) พรอมรับการตรวจสอบจากทุกภาคสวน 

- ความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึงความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สาธารณะท่ีมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ กลาวท้ังเปนสถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมี
ผลประโยชนสวนตนอยูและไดใชอิทธิพลตามอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตน    
โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม มีหลากหลายรูปแบบไมจํากัดอยูในรูปแบบของตัวเงิน หรือ
ทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินมีลักษณะ ๗ ประการ ดังนี้ 

๑) หาผลประโยชนใหตนเอง คือ การใชอํานาจหนาท่ีเพ่ือตนเอง เชน ขาราชการใชอํานาจหนาท่ีใหบริษัท
ตัวเองไดงานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเขาทํางาน เปนตน 

๒) รับผลประโยชน คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เชน เปนเจาพนักงานสรรพากรแลวรับเงินจากผูมา
เสียภาษี หรือเปนเจาหนาท่ีจัดซ้ือแลวรับไมกอลฟเปนของกํานัลจากรานคา เปนตน 

๓) ใชอิทธิพล เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาท่ี สงผลท่ีเปนคุณแกฝายใดฝาย
หนึ่งอยางไมเปนธรรม 

๔) ใชทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตน เชน การใชรถยนต หรือคอมพิวเตอรราชการทํางาน
สวนตัว เปนตน 

๕) ใชขอมูลลับของทางราชการ เชน รูวาราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซ้ือท่ีดินในบริเวณดังกลาวดักหนาไว
กอน เปนตน 

๖) รับงานนอก ไดแก การเปดบริษัททําธุรกิจซอนกับหนวยงานท่ีตนเองทํางานอยู เชน เปนนักบัญชีแตรับ
งานสวนตัวจนไมมีเวลาทํางานบัญชีในหนาท่ีใหกับหนวยงาน เปนตน 

๗) ทํางานหลังออกจากตําแหนง คือ การไปทํางานใหกับผูอ่ืนหลังออกจากท่ีทํางานเดิม โดยใชความรูหรือ
อิทธิพลจากท่ีเดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชนโดยไมเปนธรรม เชน เอาความรูในนโยบายและแปนของ
ธนาคารประเทศไทยไปชวยธนาคารเอกชนอ่ืนๆ หลังจากเกษียณ เปนตน  

มติท่ีประชุม  รับทราบและยึดถือปฏิบัติ 
 

๓. การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง 

๑) งานสนับสนุน 
- กลุมงานบริหารและหนวยงานอ่ืนท่ีมีการจัดซ้ือจัดจาง 

- ลักษณะงาน การจัดซ้ือจัดจาง 

- ความเสี่ยงเกิดจาก เจาหนาท่ีเขาไปมีผลประโยชนผูกพันเอง เชน เปนเจาของกิจการ ญาติใกลชิดเปน
เจาของกิจการ การรับของฝาก ของขวัญ ของกํานัล และการรับเลี้ยง 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 
 



๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
- ไมมี -  
 
 

 ปดประชุม  เวลา ๑๒.๐๐น. 
  
 

   
   (นางจรรยา  เชื้อหมอ)                                       (นายเกษตร  ปะทิ)       

         ผูบันทึก/ผูพิมพรายงานการประชุม                                ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม 


