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วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

1.1 ค ำสั่ง ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว ที่ 33 /2562 ลงวันที่ 1  ตุลำคม 2562 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ซึ่งมีหน้ำที่ 

วิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จัดท ำคู่มือปฏิบัติเพ่ือป้องกัน 

กำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน และด ำเนินกำรอ่ืนใด เพ่ือให้เป็นไปตำมเกณฑ์หรือ

เงื่อนไขตำมประเด็นค ำถำม EB20ในกำรตอบแบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) 

ของกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2563 (Integrity and Transparency Assessment - ITA) จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทรำบ  

- ที่ประชุมมีมติ รับทรำบ  

วาระท่ี ๒ รับรองรำยงำนกำรประชุม  

- ไม่มี –  

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจำกกำรประชุม  

- ไม่มี – 



 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจำรณำ 

4.1 เสนอให้ทบทวน คณะกรรมกำรใหม่เนื่องจำกมีกำรย้ำยของสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว โดยกำรจัดตั้ง

ชมรมจริยธรรมสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว มีวัตถุประสงค์ของกลุ่ม “ชมรมจริยธรรมสำธำรณสุขปะทิว”

เพ่ือ เสริมสร้ำงจิตส ำนึก ค่ำนิยม ให้หน่วยงำนภำครัฐ บริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลส่งเสริมให้

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ด้วยหลักธรรมำภิบำล ส่งเสริมค่ำนิยมและ

กำรยกย่องและเชิดชูควำมดี ควำมซื่อสัตย์ สุจริต และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต บูรณำกำรหน่วยงำนทุก

ภำคส่วนในกำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม และกำรป้องกันกำรทุจริต ประสำนทุกภำคส่วนใน

กำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม กำรป้องกันกำรทุจริต  ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรติดตำม

ตรวจสอบประมวลผลจริยธรรม/วินัย และกำรทุจริต เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรสร้ำงวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม และกำรป้องกันกำรทุจริต พัฒนำระบบและกลไกในกำรตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลกำร

ใช้อ ำนำจให้เหมำะสมพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกำรสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม และกำร

ป้องกันกำรทุจริตพัฒนำสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกำรป้องกันและปรำบปรำม

กำรทุจริต    

- ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในกำรปรับเปลี่ยนคณะกรรมกำร และมอบหมำย ผช.สสอ.ปะทิว ท ำบันทึก

เสนอปรับเปลี่ยน  

4.2 กำรด ำเนินงำน ITA โดยนำยฤทธี  เพ็ชรนิล ผช.สสอ.ปะทิว 

4.2.1 ควำมเป็นมำของกำรประเมิน ITA กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน

ของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) แบ่งเป็น 5 ดัชนี ดังนี้ 

(1) ควำมโปร่งใส (Transparency) ประเมินจำกควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตำมประสบกำรณ์ในกำรรับบริกำรจำกหน่วยงำนภำครัฐและจำกข้อมูลเอกสำร/หลักฐำนเชิงประจักษ์ 

(Evidence - Based) บนพื้นฐำนของข้อเท็จจริงในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

(2) ควำมพร้อมรับผิด (Accountability) ประเมินจำกควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียตำมประสบกำรณ์ในกำรรับบริกำรจำกหน่วยงำนภำครัฐ 

(3) คุณธรรมกำรให้บริกำรของหน่วยงำน (Integrity in Service Delivery) ประเมินจำกกำรรับรู้ของ

ผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกำรให้บริกำรของหน่วยงำนภำครัฐ 

(4) วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ประเมินจำกควำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำที่ภำยใน

หน่วยงำนภำครัฐและจำกข้อมูลเอกสำร/หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) บนพ้ืนฐำนของ

ข้อเท็จจริงในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

(5) คุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน (Work Integrity) ประเมินจำกควำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำที่ภำยใน 

หน่วยงำนภำครัฐที่มีต่อกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน  



 

4.2.2 กำรให้ควำมรู้เรื่อง กำรด ำเนินงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ

ควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ ส่วนรวมหรือ Conflict of Interests 

หมำยถึง สถำนกำรณ์หรือกำรกระท ำที่บุคคลไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง ข้ำรำชกำรพนักงำน บริษัท หรือ

ผู้บริกำรมีผลประโยชน์ส่วนตัวมำกจนมีผลต่อกำรตัดสินใจ หรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ ในต ำแหน่งหน้ำที่ที่

บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่ำวคือ กำรที่ เจ้ำหน้ำที่ ของรัฐ

ตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือ พวกพ้อง มำกกว่ำ

ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกำรกระท ำดังกล่ำวจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนำและ ไม่เจตนำ ใน 

รูปแบบที่หลำกหลำย จนกระทั่งกลำยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่ำเป็นควำมผิด ตัวอย่ำงกำร 

กระท ำดังกล่ำวมีให้พบเห็นได้มำกในสังคม ส่งผลให้บุคคลนั้นขำดกำรตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจำก

กำร ยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักได้ส่งผลเสียหำยให้เกิดขึ้นกับประเทศชำติก่อให้เกิดกำรกระท ำที่

ผิดจริยธรรม และ จรรยำบรรณของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สำธำรณะ แต่ท ำหน้ำที่

กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติ หน้ำที่โดยค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก 

4.2.3 ควำมหมำยกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ควำม

เสี่ยง (Risk) คือ กำรวัดควำมสำมำรถที่จะด ำเนินกำรให้วัตถุประสงค์ของงำนประสบควำมส ำเร็จภำยใต้

กำรตัดสินใจ งบประมำณ ก ำหนดเวลำ และข้อจ ำกัดด้ำนเทคนิคท่ีเผชิญอยู่ ควำมเสี่ยง จึงอำจเกิดขึ้นได้

ตลอดเวลำอันเนื่องมำจำกควำมไม่แน่นอน และควำมจ ำกัดของทรัพยำกรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง หรือ

กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk management) คือ กำรจัดกำรควำมเสี่ยง ทั้งในกระบวนกำร ในกำรระบุ 

วิเครำะห์ (Risk analysis) ประเมิน (Risk assessment) ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมควำมเสี่ยง ที่

สัมพันธ์ กับกิจกรรม หน้ำที่และกระบวนกำรท ำงำน เพ่ือให้องค์กรลดควำมเสียหำยจำกควำมเสี่ยงมำก

ที่สุดอันเนื่องมำจำกภัยที่องค์กรต้องเผชิญในช่วงเวลำใดเวลำหนึ่ง หรือเรียกวำ อุบัติภัย (Accident) 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็น

ระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดมูลเหตุของโอกำสที่จะท ำให้เกิด

ควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเปิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์

ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต กล่ำวคือ 

ยิ่งมีสถำนกำรณ์ หรือสภำวะกำรณ์ของกำรขัดแย้งกันของประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมำก

เท่ำใดก็ยิ่งมีโอกำสก่อให้เกิดหรือน ำไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น 

4.2.4 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน ด้วยตำรำง Matrix 
(1) กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับ
ซ้อน เป็นกำรวิเครำะห์โอกำสที่จะเกิดผลกระทบ ของควำมเสี่ยงเพ่ือประเมินโอกำสและผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้น และด ำเนินกำรวิเครำะห์และจัดล ำดับควำมเสี่ยง โดยก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนที่จะ
ใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง



 

(Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับควำมเสี่ยง โดยก ำหนดเกณฑ์ในเชิง
คุณภำพเนื่องจำกข้อมูลเป็นเชิงพรรณนำที่ไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเลข หรือ จ ำนวนเงินได ้

เกณฑ์ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) 

ระดับ โอกาส ค าอธิบาย 
1 น้อยมำก มีโอกำสเกิดขึ้นน้อยมำก 
2 น้อย มีโอกำสเกิดขึ้นน้อย 
3 ปำนกลำง มีโอกำสเกิดขึ้นปำนกลำง 
4 มำก มีโอกำสเกิดขึ้นมำก 
5 มำกที่สุด มีโอกำสเกิดขึ้นมำกท่ีสุด 

เณฑ์ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อบุคลำกร 

ระดับ โอกาส ค าอธิบาย 
1 น้อยมำก สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำน 
2 น้อย ไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนบ่อยครั้ง 
3 ปำนกลำง บรรยำกำศกำรปฏิบัติงำนไม่เหมำะสม 
4 มำก ลงโทษทำงวินัยไม่ร้ำยแรง 
5 มำกที่สุด ลงโทษทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง 

ระดับควำมเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงควำมส ำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำ
จำกผลคูณของระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (L ike l ihood )  กับระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ
(I m p a c t )  ของควำมเสี่ยงแต่ละสำเหตุ (โอกำส x  ผลกระทบ) ก ำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

ระดับควำมเสี่ยง (Degree of Risk) 

ระดับควำมเสี่ยง ช่วงคะแนน เขตสี มำตรกำรควบคุม 
ระดับควำมเสี่ยงต่ ำ 1 – 3 คะแนน เขียว ยอมรับควำมเสี่ยง  
ระดับควำมเสี่ยงปำนกลำง 4 – 9 คะแนน เหลือง ยอมรับควำมเสี่ยง แต่ควรมีมำตรกำรควบคุม 
ระดับควำมเสี่ยงสูง 10 – 16 คะแนน ส้ม ต้องมีมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง ให้อยู่ใน

ระดับท่ียอมรับได้ 
ระดับควำมเสี่ยงสูงมำก 17 – 25 คะแนน แดง ต้องมีมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงหรอื

หลีกเลี่ยงควำมเสี่ยงโดยกำร หยุด ยกเลิก
เปลี่ยนแปลงกิจกรรม 

และขอให้ที่ประชุม ช่วยกันวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

- ที่ประชุมมีมต ิ: ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว เสนอเรื่องควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนคือ 
1. จัดจัดซื้อจัดจ้ำง 2. กำรใช้วัสดุอุปกรณข์องทำงรำชกำร 



 

4.2.5 กำรจัดท ำเอกสำรควำมรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เอกสำรที่แจกในวันนี้ เป็นข้อมูลตัวอย่ำง

เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ที่จัดท ำโดยส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว ขอมติที่ประชุม เพ่ือก ำหนด

บุคคลเพ่ือมอบหมำยเป็นผู้รวบรวมและจัดท ำเอกสำรเรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว และออกค ำสั่งแต่งตั้งให้ด ำเนินงำนต่อไป เพ่ือท ำกำรเผยแพร่ให้

หน่วยงำนในสังกัดของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว ได้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน 

- ที่ประชุมมีมต ิ: - ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว เสนอรำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ดังนี้ 

1. นำยฤทธี  เพ็ชรนิล   นวก.สำธำรณสุขช ำนำญกำร ประธำนคณะท ำงำน 

2. นำยอภิชัย  ศรีสุวรรณ  นวก.สำธำรณสุขช ำนำญกำร คณะท ำงำน 

3. นำงทรงสวย  อรรถยูร นวก.สำธำรณสุขช ำนำญกำร คณะท ำงำน 

4. นำยอำคม  นิลภักดิ์ จพ.สำธำรณสุขอำวุโส  คณะท ำงำน 

5. นำงนิภำธร  คอนก ำลัง  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร คณะท ำงำน 

6. นำยธัญเทพ  ปำนอุดม  นวก.สำธำรณสุขช ำนำญกำร เลขำนุกำร 

ระเบียบวำระท่ี ๗ เรื่องอ่ืนๆ 

- ไม่มี – 

ปิดกำรประชุมเวลำ 16.00 น. 

นำยฤทธี  เพ็ชรนิล  ผู้บันทึกกำรประชุม 

นายสุทธิพงศ์  เหล่าศิริวุฒิ  ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

 


