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เริ่มประชุมเวลา    08.30 น. 
 
 

ผู้เข้าประชุม 
1. นายชุมพล สุทธิ  สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา   สสอ.เวียงสา 
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6. นายอดิเทพ เพียรไพรงาม เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน สสอ.เวียงสา 
7. นายอุเทน ทะนะวัน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  สสอ.เวียงสา 
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9. นางล าดวน วงคก์องแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.สต.ขึ่ง 
10. นางพัทยา ทองสุข  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.สต.ไหล่น่าน 
11. นางหัตถาภรณ์  ค านามะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.สต.ตาลชุม 
12. นายผล ใจค า  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.สต.ส้าน 
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14. ว่าที่ร้อยโทรพนสินธุ อินสองใจ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านสันรุ่งเรือง 
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22. นายวินัย   ปันทะนะ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.สต.บ้านวังม่วง 
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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

 
- 
 
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายชุมพล    สุทธิ สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิด

การประชุมในเวลา 08.30 น. และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี  
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  

นายชุมพล   สุทธิ สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา ประธานการประชุม กล่าวให้โอวาทและแจ้งเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี  

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการ พนักงานบริษัทหรือผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ส่งผลกระทบต่อส่วนรวม 
ซึ่งอาจกระท าโดยรู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลายไม่จ ากัดอยู่ที่ตัวเงินหรือทรัพย์สิน เท่านั้น 
หมายความรวมถึงผลประโยชน์อื่นๆท่ีไม่ใช่ตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนจึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็น
ระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดเหตุ โอกาส ที่จะท าให้เกิดความเสียหายจาก
การปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ขัดกันของ
ผลประโยชน์มากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

 ประเภทของความเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี  
  1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการด าเนินงานของ
องค์กร การก าหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน 
  2) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ
การเงินที่ใช้ในการด าเนินการโครงการนั น ๆ  
  3) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operation Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ 
ขั นตอนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 
  4) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) หรือ (Event Risk)คือ
ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่
เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
 

 สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ 

  1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร 
และการเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
บ่อยครั ง การควบคุมก ากับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็น
ต้น  
  2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 
 
 



 
 

 สามารถแยกกิจกรรมทั งภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนในหน่วยงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา ที่มีความ
เสี่ยงอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังต่อไปนี  

 การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 การรับงานนอกหรือการท าธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน 
 การท างานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม 
 การน าบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพ่ือการส่วนตัว 
 การรับงานภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจ า 
 การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายให้แก่ญาติแล้วน ายาไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว 
 การรับประโยชน์จากการล๊อคบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
 การก าหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าที่จะจัดซื อจัดจ้างให้บริษัทของตนหรือของพวก

พ้องได้เปรียบหรือชนะในการประมูล 
 การให้ข้อมูลการจัดซื อแก่พรรคพวก/ญาติ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูลหรือการจ้าง

เหมา รวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้าหรือพ้น
ก าหนดยื่นใบเสนอราคา  เป็นต้น 

 การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต าแหน่งหน้าที่การงาน 
 การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 
 การน าข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

 
3. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน(Risk Assessment for Conflict of Interest) 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ
ความเสี่ยงต่างๆเพ่ือประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง ด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยงโดย
ก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้แก่ระดับโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood)และความรุนแรงของผลกระทบ(Impact)และระดับความเสี่ยงทั งนี  ก าหนดเกณฑ์
ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้   

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 พบว่าความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่จ าเป็นต้องด าเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยงมีดังนี  
 
เกณฑ์ก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
o เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่เกิดความเสี่ยง 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก โอกาสเกิดขึ นเป็นประจ า 

4 สูง โอกาสเกิดขึ นบ่อยครั ง 

3 ปานกลาง โอกาสเกิดขึ นบ้าง 

2 น้อย โอกาสเกิดขึ นน้อย 

1 น้อยมาก โอกาสเกิดขึ นยาก 

 



 
 

 
o ผลวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปี พ.ศ. 2563 

 
ล าดับ

ที ่
ประเด็นความเสี่ยง โอกาส มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 

1 การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่ง
ตอบแทนจากการปฏิบัติหน้ าที่ ความ
รับผิดชอบ 

4 - ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังค่านิยม และจิตส านึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับโดยการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ธรรมาภิ
บาลแก่บุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
เวียงสาและให้ยึดถือและปฏิบัติตามประกาศส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา อย่างเคร่งครัด 
 

2 เจ้าหน้าที่ บุคลากรในหน่วยงานยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้
อ านาจหน้าที่ในความรับผิดชอบ ไม่ทราบ
ว่ามีกฎ ระเบียบ กฎหมาย ห้ามไว้อย่าง
ชัดเจนว่าเป็นกรณีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3 -  จั ดท า คู่ มื อ แนวทา งปฏิ บั ติ ง า น เ พ่ื อป้ อ ง กั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
- จัดประชุม อบรม ประชาสัมพันธ์กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

3 การน ารถยนต์ราชการไปใช้ในกิจธุระ
ส่วนตัว 

2 - มีการควบคุมการใช้งานโดยการท าบันทึกขออนุญาต
ใช้รถ และการบันทึกการใช้รถอย่างเคร่งครัดและมีการ
รายงานการใช้รถทุกครั ง 
 

4 การรั บ ง านนอกหรื อการท า ธุ ร กิ จที่
เบียดเบียนเวลาราชการ/งานโดยรวมของ
หน่วยงาน 

2 - ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังค่านิยม และจิตส านึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 
-การรับฝากงานทุกครั งต้องมีการบันทึกลงสมุดคุมฝาก
งาน 
 

5 การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ในโรงพยาบาล 

1 - เปิดโอกาสให้บุคลากร หรือประชาชนทั่วไปเข้ามามี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินกิจกรรม เช่น การ
จัดซื อจัดจ้าง, การด าเนินการตามโครงการต่าง ๆ ของ
สถานบริการ 
 

6 การขาดจิตส านักในการเสริมสร้างสังคม
แห่งคุณธรรม 

3 - ส่งเสริมให้มีการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
-  จัดกิจกรรมเ พ่ือให้บุคลากรภายในหน่วยงาน
ตระหนักถึงความส าคัญในการต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ   
 

 
 
 
5. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 



 
 

  แม้จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนดังกล่าว พบว่าการกระท าของผู้กล่าวหาจะไม่มีมูล
การกระท าความผิดทางวินัยก็ตาม แต่เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงในการด าเนินงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่
อาจเป็นไปได้ จึงเห็นควรก าหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ดังต่อไปนี  

1. การใช้หลักให้ผู้เกี่ยวข้องงดเว้น (Recusal) การเข้าร่วมพิจารณาเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อน  เช่น ถ้าคณะกรรมการของหน่วยงานรัฐก าลังพิจารณาว่าจะจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาประมูลรับงานและมี
กรรมการบางคนท่ีมีหรือเคยมีความสัมพันธ์กับบางบริษัท  กรรมการผู้นั นต้องงดเว้นไม่เข้าร่วมการพิจารณา เพ่ือ
ป้องกันการล าเอียงเพ่ือหาผลประโยชน์ทับซ้อนรวมทั งในการพิจารณาจ้างคน  กรรมการที่มีญาติพ่ีน้องของตนร่วม
สมัครก็งดเว้น ไม่เข้าร่วมในคณะกรรมการพิจารณาคัดลอก 
  2. การก าหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมส าหรับข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์สาธารณะ
เพ่ือเป็นแนวทางให้บุคคลที่ด ารงต าแหน่งหน้าที่ที่ต้องดูแลผลประโยชน์สาธารณะควรจะท าอะไรหรือไม่ควรท า
อะไรเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนและให้สาธารณชนได้ทราบและตรวจสอบ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐจะ
น ามาอ้างภายหลังว่าไม่รู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเรื่องทุจริตไม่ได้  เช่น  เจ้าหน้าที่รัฐไม่ควรรับของขวัญ  
ของก านัลที่มีราคาจากบุคคลภายนอกที่มีโอกาสมีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้ประโยชน์จากหน่วยงานรัฐ  เป็นต้น 
 ข้อเสนอแนะ 
  การปรับปรุงขั นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  เนื่องจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา มีคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยง ซึ่งมีการประชุมทบทวนพิจารณาความเสี่ยงขององค์กรทุก 6 เดือน หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการ
ด าเนินงานกรณีต่าง ๆ คณะกรรมการน าปัญหาหรือความเสี่ยงที่ตรวจพบ หรือมีข้อทักท้วงมาก าหนดเป็นปัญหา
องค์กรเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขและเป็นแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อไป 
  ข้อควรพิจารณาที่ส าคัญในการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื อจัดจ้าง 
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการ ดังต่อไปนี  
   1. ให้น ากระบวนการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื อจัดจ้าง ทุกขั นตอนมาเผยแพร่ที่
หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใสและความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะของผู้ที่
เกี่ยวข้องให้มากขึ น  เช่น 
    - การเผยแพร่กฎหมาย  ระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการจัดหาพัสดุ 
    - การจัดท าแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี 
    - การด าเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ 
    - การก าหนดและการประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและการตัดสินผลการ 
      จัดหาพัสดุแต่รายการ/โครงการ 
    - การสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน 
    - การประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ 
    - พิจารณาน าระบบการรวมซื อรวมจ้าง (Centralised  purchasing  

  arrangements) และกรอบข้อตกลง (Framework Agreements) 
 

   2. การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล 
       การบริหารบุคคล  เป็นกระบวนการส าคัญอันหนึ่งของการบริหารงาน เพราะส่วน
ราชการหรือหน่วยงานใดแม้ว่าจะมีการวางแผนงานอย่างดีเลิศ  มีก าลังเงินและวัสดุอุปกรณ์มากและดีเพียงไรก็
ตาม หากขาดคนดีมีสมรรถภาพในการปฏิบัติงานแล้วการบริหารงานของหน่วยงานนั นก็ไม่อาจเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและได้ผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการในการจัดการนับแต่การ
สรรหาคนมาไว้ปฏิบัติงาน  การพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถให้อยู่ท างานนานโดยไม่คิดจะโอน ย้าย หรือ
เปลี่ยนอาชีพก่อนเวลาอันสมควร  การด าเนินการดังกล่าวย่อมท าให้ส่วนราชการหรือหัวหน้าส่วนราชการ
จ าเป็นต้องออกกฎหรือค าสั่ง หรือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด เพ่ือให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ จึงเป็นเรื่องปกติที่



 
 

การด าเนินการดังกล่าวนั นหากกระท าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  กระท าโดยไม่ชอบธรรม กระท าโดยมิชอบ  อาจ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อน เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้แก่ข้าราชการผู้อยู่ใต้บังคับแห่งกฎ  ค าสั่ง หรือการกระท า
นั น และสิ่งที่จะตามมาก็คือข้อโต้แย้งหรือกรณีพิพาทอันเกิดขึ นจากการบริหารงานบุคคลนั น 
 ดังนั น ในการคัดเลือกบุคคลเข้ามาปฏิบัติงาน ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณาใช้วิธีการสอบแข่งขันหรือ
การคัดเลือกโดยด าเนินการในรูปคณะกรรมการและค านึงถึงความเป็นธรรมและความเสมอภาค ให้โอกาสแก่
บุคคลที่มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้เหมาะสมกับต าแหน่งตามวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นส าคัญ 
ถึงแม้การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวจะอยู่ในอ านาจของหัวหน้าหน่วยราชการนั น ๆ ก็ขอให้รายงานให้ทราบด้วย 
เพ่ือช่วยตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายและเพ่ือป้องกันปัญหาเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้า
ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่อไป 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน 

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี 3  ติดตามการประชุมครั้งก่อน 
 - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอเพื่อทราบ 
 - ไม่มีเรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 - ไม่มีเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
 

เลิกประชุม เวลา 16.50 น. 
 

  ผู้บันทึกการประชุม                                     ผู้รับรองรายงานการประชุม  
 

                        
      (นายอุเทน    ทะนะวัน)    (นายอดิเทพ  เพียรไพรงาม ) 

              เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน            เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
 
 


