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วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
1.1 ค าสั่ง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว ที่ 33 /2564 ลงวันที่ 15  ตุลาคม 2564 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ซึ่งมี
หน้าที่ วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จัดท าคู่มือปฏิบัติเพ่ือ
ป้องกัน การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน และด าเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์
หรือเงื่อนไขตามประเด็นค าถาม EB19ในการตอบแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – 
Based) ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (Integrity and Transparency Assessment - ITA) จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือ
ทราบ  

- ที่ประชุมมีมติ รับทราบ  
วาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม  

- ไม่มี –  
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  

- ไม่มี – 
 
 



 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
4.1 เสนอให้ทบทวน คณะกรรมการใหม่เนื่องจากมีการย้ายของสาธารณสุขอ าเภอปะทิว โดยการจัดตั้ง
ชมรมจริยธรรมสาธารณสุขอ าเภอปะทิว มีวัตถุประสงค์ของกลุ่ม “ชมรมจริยธรรมสาธารณสุขปะทิว”
เพ่ือ เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมค่านิยมและ
การยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริต บูรณาการหน่วยงานทุก
ภาคส่วนในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประสานทุกภาคส่วนใน
การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริต  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการติดตาม
ตรวจสอบประมวลผลจริยธรรม/วินัย และการทุจริต เสริมสร้างความเข้มแข็งในการสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการ
ใช้อ านาจให้เหมาะสมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการ
ป้องกันการทุจริตพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต    

- ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ และมอบหมาย ผช.สสอ.ปะทิว ท าบันทึก
เสนอปรับเปลี่ยน  

4.2 การด าเนินงาน ITA โดยนายฤทธี  เพ็ชรนิล ผช.สสอ.ปะทิว 
4.2.1 ความเป็นมาของการประเมิน ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) แบ่งเป็น 5 ดัชนี ดังนี้ 
(1) ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐและจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence - Based) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
(2) ความพร้อมรับผิด (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 
(3) คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (Integrity in Service Delivery) ประเมินจากการรับรู้ของ
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
(4) วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานภาครัฐและจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) บนพ้ืนฐานของ
ข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
(5) คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายใน 
หน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน  

4.2.2 การให้ความรู้เรื่อง การด าเนินงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผลประโยชน์ทับซ้อน 
หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ ส่วนรวมหรือ Conflict of 
Interests หมายถึง สถานการณ์หรือการกระท าที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการพนักงาน 
บริษัท หรือผู้บริการมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ ใน
ต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่า วคือ การที่ 



 

เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือ พวก
พ้อง มากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท าดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและ ไม่
เจตนา ใน รูปแบบที่หลากหลาย จนกระท่ังกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่าง
การ กระท าดังกล่าวมีให้พบเห็นได้มากในสังคม ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม 
เนื่องจากการ ยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักได้ส่งผลเสียหายให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติก่อให้เกิดการ
กระท าที่ผิดจริยธรรม และ จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ แต่ท า
หน้าที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติ หน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก 

4.2.3 ความหมายการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ความ
เสี่ยง (Risk) คือ การวัดความสามารถที่จะด าเนินการให้วัตถุประสงค์ของงานประสบความส าเร็จภายใต้
การตัดสินใจ งบประมาณ ก าหนดเวลา และข้อจ ากัดด้านเทคนิคท่ีเผชิญอยู่ ความเสี่ยง จึงอาจเกิดขึ้นได้
ตลอดเวลาอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอน และความจ ากัดของทรัพยากรการจัดการความเสี่ยง หรือ
การบริหารความเสี่ยง (Risk management) คือ การจัดการความเสี่ยง ทั้งในกระบวนการ ในการระบุ 
วิเคราะห์ (Risk analysis) ประเมิน (Risk assessment) ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยง ที่
สัมพันธ์ กับกิจกรรม หน้าที่และกระบวนการท างาน เพ่ือให้องค์กรลดความเสียหายจากความเสี่ยงมาก
ที่สุดอันเนื่องมาจากภัยที่องค์กรต้องเผชิญในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือเรียกวา อุบัติภัย (Accident) 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็น
ระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเปิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ 
ยิ่งมีสถานการณ์ หรือสภาวะการณ์ของการขัดแย้งกันของประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมาก
เท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

4.2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ด้วยตาราง Matrix 
(1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อน เป็นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ ของความเสี่ยงเพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้น และด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะ
ใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
(Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์ในเชิง
คุณภาพเนื่องจากข้อมูลเป็นเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือ จ านวนเงินได ้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
ระดับ โอกาส ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง 
4 มาก มีโอกาสเกิดขึ้นมาก 
5 มากที่สุด มีโอกาสเกิดขึ้นมากท่ีสุด 

 



 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อบุคลากร 
ระดับ โอกาส ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน 
2 น้อย ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง บรรยากาศการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม 
4 มาก ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง 
5 มากที่สุด ลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L ike l ihood )  กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ
(I m p a c t )  ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x  ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 
ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน เขตสี มาตรการควบคุม 

ระดับความเสี่ยงต่ า 1 – 3 คะแนน เขียว ยอมรับความเสีย่ง  

ระดับความเสี่ยงปานกลาง 4 – 9 คะแนน เหลือง ยอมรับความเสีย่ง แต่ควรมมีาตรการควบคุม 

ระดับความเสี่ยงสูง 10 – 16 คะแนน ส้ม ต้องมีมาตรการควบคมุความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได ้

ระดับความเสี่ยงสูงมาก 17 – 25 คะแนน แดง ต้องมีมาตรการควบคมุความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยง
ความเสีย่งโดยการ หยุด ยกเลิกเปลี่ยนแปลง
กิจกรรม 

และขอให้ที่ประชุม ช่วยกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

- ที่ประชุมมีมติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เสนอเรื่องความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนคือ 
1. จัดจัดซื้อจัดจ้าง 2. การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการ 
4.2.5 การจัดท าเอกสารความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เอกสารที่แจกในวันนี้ เป็นข้อมูลตัวอย่าง

เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ที่จัดท าโดยส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว ขอมติที่ประชุม เพ่ือก าหนด
บุคคลเพ่ือมอบหมายเป็นผู้รวบรวมและจัดท าเอกสารเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว และออกค าสั่งแต่งตั้งให้ด าเนินงานต่อไป เพ่ือท าการเผยแพร่ให้
หน่วยงานในสังกัดของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว ได้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

- ที่ประชุมมีมติ : - ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เสนอรายชื่อเจ้าหน้าที่ดังนี้ 
1. นายฤทธี  เพ็ชรนิล    นวก.สาธารณสุขช านาญการ ประธานคณะท างาน 
2. นายอภิชัย  ศรีสุวรรณ   นวก.สาธารณสุขช านาญการ คณะท างาน 
3. นางสาวจันทร์ณภัส  สุขวสิุทธิ์ จพ.สาธารณสุขอาวุโส  คณะท างาน 
4. นายส าเริง  นพช านาญ  นวก.สาธารณสุขช านาญการ คณะท างาน 
5. นางนงลักษณ์  แป้นมาก   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ เลขานุการ 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืนๆ- ไม่มี – 
ปิดการประชุมเวลา 16.00 น. 

นายฤทธี  เพ็ชรนิล  ผู้บันทึกการประชุม 
นายสมชัย ชูชาติ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


