
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โทร ๐ ๔๕๖๘ ๑๑๖๗ 

ที่   ศก ๐๕๓๒/๑๑๗       วันที่   ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๕ 

เร่ือง  สรุปรายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

เรียน  สาธารณสุขอำเภอราษีไศล 
 

  ที่มา 
  ตามที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดการประชุมเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ

ซ้อน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐. น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน

สาธารณสุขอำเภอราษีไศล เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดที่ ๑๘  ด้านการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

  ข้อเท็จจริง 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทำสรุปผลการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง แสดงถึงการวิเคราะห์

ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงกับผลประโยชน์ทับซ้อนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายงานการประชุม

และรายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

  ข้อพิจารณา 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ขออนุญาตนำสรุปรายงานการประชุมและรายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่าวยงาน
ต่อไป   

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
        

 

 (นางสาวนิภา อินทนิล) 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

ทราบ/ดำเนินการ 

 

 (นายประดิษฐ์  ไชยสังข์) 
สาธารณสุขอำเภอราษีไศล  



 
ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอราษีไศล 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล 

 
ผู้เข้าร่วมการประชุม 

๑. นายประดิษฐ์ ไชยสังข์  สาธารณสุขอำเภอราษไีศล 
๒. นางสาวนิภา อินทนิล  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอราษีไศล 
๓. นายเชิดชาย   อสิพงษ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
๔. นางญาณี   สีหบุตร  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
๕. นายประครอง  กมล  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
๖. นายคำสอน   โพธิวัฒน์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
๗. นางประเพียร   อสิพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๘. นายจตุรงค์   สุภาทิพย์  ผอ.รพ.สต.โกทา 
๙. นางพรรณวดี   สุภาทิพย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๑๐. นายสำรอง   สมหมาย ผอ.รพ.สต.กระเดา 
๑๑. นายสุจินต์   งามแสง  ผอ.รพ.สต.บัวหุ่ง 
๑๒. นางพชรพรรณ  พรมศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๑๓. นายทองคำ   กมล  ผอ.รพ.สต.ไผ่ 
๑๔. นางสาวฐานิดา  วิทย์ไพศาสตร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๑๕. นายสาธิต   สุทธิสนธิ ์ ผอ.รพ.สต.ด่าน 
๑๖. นางอนุศรา  กองทำ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
๑๗. นายวิทยา  อินคำแหง ผอ.รพ.สต.ส้มป่อย 
๑๘. นางพัทยา   โพธิวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๑๙. นายนิรันทร์   ดาวเรือง ผอ.รพ.สต.หว้านคำ 
๒๐. นางเขมิกา   บุญอินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๒๑. นายเพียร  สาวันด ี  ผอ.รพ.สต.ปลาขาว 
๒๒. นางอุทัยวรรณ  เพียนอก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
๒๓. นางปุณณภา  หัสโน  ผอ.รพ.สต.ดู่ 
๒๔. นางฉวีวรรณ   ทองสุทธิ์ ผอ.รพ.สต.เมืองแคน 
๒๕. นายลำไพร ธรรมวัตร  ผอ.รพ.สต.เมืองแคน 
๒๖. นางนิ่มนวล ทรวงโพธิ์ ผอ.รพ.สต.หนองหมี 
๒๗. นายสุจินต์   ศรีสมุทร ผอ.รพ.สต.ดอนม่วง 
๒๘. นางอนงค์   คำจันทร์  ผอ.รพ.สต.จิกสังข์ทอง 
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ระเบยีบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุม 

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค เป็นตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารด้วยความเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Glovemance Excellence) 
แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA    

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ พิจารณาแล้วเพ่ือให้เป็นไปตามกรอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณ 
(MOPH Open Data Integrity & transparence Assessment : MOIT)  ตัวชี้วัดที่ ๘ การป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน MOIT ๑๘ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน จึงมีความ
ประสงค์จะจัดประชุมเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใน
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล  ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป เพื่อสรุปผล
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อนในหน่วยงานที่ชัดเจน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

๓.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับ

ซ้อนอย่างเป็นระบบ และการให้องค์ความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน เป็นการปลูกฝังและปรับฐานความคิดของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้มีความตระหนัก และสามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัวออกจากเรื่องประโยชน์
ส่วนรวมได้ผลประโยชน์ทับซ้อนการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใด ๆ ตามอำนาจหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือการดำเนินการที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง ทำให้การใช้
อำนาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ โดยการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน การ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมมีได้หลายรูปแบบไม่จำกัดอยู่เฉพาะในรูปแบบของตัวเงิน 
หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย  

John Langford และ Kenneth Kernaghan ได้จำแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น ๗ รูปแบบ และสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดเพิ่มอีก ๒ รูปแบบ 
รวมทั้งสิ้น ๙ รูปแบบ ได้แก่ 

๑. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ และผลจากการรับผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจในการ
ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ 

๒. การทำธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา 
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๓. การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ โดยใช้อิทธิพลหรือ

ความสัมพันธ์จากท่ีเคยดำรงตำแหน่งในหน่วยงานนั้นหาประโยชน์จากหน่วยงาน 
๔. การทำงานพิเศษโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ 
๕. การรู้ข้อมูลภายในแล้วนำข้อมูลไปหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อ่ืน 
๖. การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
๗. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง 
๘. การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) 
๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน  
ดังนั้น จึงได้จัดการประชุมวันนี้เพื่อให้คระกรรมการทุกท่านได้ร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ

ผลประโยชน์ทับซ้อน แล้วรายงานให้ทราบต่อไป 
ผลการวิเคราะห์ 
โดยใช้แผนภูมิความเสี่ยง ( Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความ

เสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ( Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความ
เสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) ทำให้ได้ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล 
ดังนี้  

ลำดับที่ ๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  อยู่ในระดับความเสี่ยง
สูงมาก (ระดับความเสี่ยง = ๒๐ คะแนน) มีความสำคัญที่ควรต้องรีบแก้ไข   จากข้อมูลการตรวจสอบภายใน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับอำเภอ พบว่า บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งแต่งตั่ง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ ไม่ทราบบทบาทของตน หรือยังขาดการศึกษาระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แบบสม่ำเสมอ รวมถึงขาดการพัฒนาทักษะที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน  

ลำดับที่ ๒ การใช้รถราชการ ยังไม่ถูกต้องตามระเบียบ อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก (ระดับ
ความเสี่ยง = 16 คะแนน) มีความสำคัญที่ควรต้องรีบแก้ไข  จากการตรวจสอบภายใน พบว่า ยังไม่มีระบบ การ
ควบคุมการใช้รถยนต์ เพ่ือให้การใช้รถราชการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

ลำดับที่ ๓ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ยังไม่
ถูกต้องตามระเบียบที่เก่ียวข้อง อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง (ระดับความเสี่ยง = ๑๐ คะแนน) จากการตรวจสอบ
ภายใน พบว่า บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ยังไม่เคยได้รับการอบรมฟ้ืนฟูความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่ทราบ
ระเบียบที่ใช้อ้างอิงประกอบ 

ลำดับที่ ๔ การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ไม่
ถูกต้องตามระเบียบ อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง (ระดับความเสี่ยง = ๘ คะแนน) 

ในการรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จะได้จัดทำเป็นรูปเล่มเพื่อ
เผยแพร่ต่อไป 
 



-๔- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อเพื่อพิจารณา (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทำแผนออกตรวจสอบภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใน
สังกัด จำนวน ๑๔ แห่ง ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๕  โดยจะทำหนังสือแจ้งให้ทราบภายในสัปดาห์นี้ และขอให้ทุก
แห่งได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมตามแบบสอบทานที่ส่งให้ทางกลุ่มไลน์   

 
ปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
          ผู้บันทึกการประชุม 
   (นางสาวนิภา อินทนิล) 
                                     นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 



ภาพการประชุม 
คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล 
 


