
รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 
วันศุกร์ท่ี ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี 
………………………………………………..………. 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน 

๑ นายสุขประเสริฐ  ทับสี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.แก่งกระจาน 
๒ นายไพทูร  ศิลปศร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.แก่งกระจาน 
๓ นางสาวธัญญาภร  จีนป่อง เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี สสอ.แก่งกระจาน 
๔ นางสาวศุภณัฏฐ์  โสภณจิรโรจน์ เจ้าพนักงานธุรการ สสอ.แก่งกระจาน 
๕ นางสาวสุภาวดี  วาระดี นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.แก่งกระจาน 
๖ นางสาวสาวิตรี  อุทิศ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ 
๗ นางสาวเรวดี  พรานไพร เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ 
๘ นางสาวกนกอร  พราหมณ์ช่ืน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง 
๙ นายคมศักดิ์  สังขนิมิตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง 

๑๐ นายปฐมพร  บัวลาด เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง 
๑๑ นางศศิธร  บัวลาด พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง 
๑๒ นางสาวณัฐยา  ทองมาก เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง 
๑๓ นายนพดล  สุขศรี เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บ้านหนองปืนแตก 
๑๔ นางสาวสุภาพร  บุญเสริม พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ รพ.สต.บ้านหนองปืนแตก 
๑๕ นางสาวสุรีรัตน์  มีอยู่ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.สต.บ้านหนองปืนแตก 
๑๖ นางสาวปาณิศรา  เท้งศิริ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.สองพี่น้อง 
๑๗ นางกมลทิพย์  บุษราคัม พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ รพ.สต.สองพี่น้อง 
๑๘ นางสาววีนา  ปัญญาณธรรม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บ้านแม่คะเมย 
๑๙ นางสาวอนงค์นาฏ  เหมือนจันทร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.บ้านแม่คะเมย 
๒๐ นางสาวกนกวรรณ  ทองมาก พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บ้านท่าเรือ 
๒๑ นายประกอบ  เทศกล่ัน เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.บ้านเขากล้ิง 
๒๒ นางสาวกมลทิพย์  แย้มกล่ า นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านซ่อง 
๒๓ นางสาวกรณรุ่ง  แก้วเพชร พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ รพ.สต.บ้านซ่อง 
๒๔ นางสาวจันทิมา  ขลิบสี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้านซ่อง 
๒๕ นางสาวฉวีวรรณ  มะพุก เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.บ้านซ่อง 
๒๖ นางสาวสมพร  ราญไพร พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ รพ.สต.บ้านมะขามโพรง 
๒๗ นายจิรานุวัฒน์  มีนุช เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.สต.บ้านมะขามโพรง 
 
 

/ผู้ไม่มาประชุม... 
 



- ๒- 
ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน 
๑ นายทัชชกร  รุ่งเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.แก่งกระจาน 
๒ นางสาวธันยา  ผิวผ่อง พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ 
๓ นางสาวสุธาทิพย์  แจ้งเรือง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ 
๔ นายณรงค์  ไม้แก้ว พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ 
๕ นางสาวนนทิชา  พุ่มคง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านหนองปืนแตก 
๖ นายสมรรถพล  จันทร์แสง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านแม่คะเมย 
๗ นางสาวสุพรรณี  พรายสี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้านท่าเรือ 
๘ นายแสงอรุณ  เช่ือมชิต เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.บ้านท่าเรือ 
๙ นางสาวพรสุดา  ชูศรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านเขากล้ิง 

๑๐ นางศรีจันทรา  จันทร์ช่วง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บ้านมะขามโพรง 
๑๑ นางสาวกาญจนา  เม่งพัด พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บ้านมะขามโพรง 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
    เมื่อท่ีประชุมพร้อม ประธานได้เปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
๑. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาส่ิงแวดล้อม “Big Cleaning Week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส” 

การแต่งกาย ชุดจิตอาสา เจ้าหน้าท่ีอย่างน้อย รพ.สต.ละ ๒ คน เข้าร่วมจัดกิจกรรมและให้
ความรู้สุขศึกษาและเตรียมอุปกรณ์ คือ เจลล้างมือและหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ ดังนี ้

   - ในวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ณ  วัดห้วยกวางจริง   
   - ในวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ณ  บ้านโป่งอิฐ   
   - ในวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ณ  ถ ้าเสือ   
๒. ขอให้ผู้รับผิดชอบงานการเงิน และผู้รับผิดชอบงานพัสดุ ปฏิบัติหน้าท่ีตามค าส่ังฯ 

ท่ีได้รับมอบหมาย 
๓. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  โดยการเขียนเบ้ียเล้ียง หากไปเป็น

คณะฯ ให้เขียนตรงหมายเหตุโดยแจ้งรายละเอียด 
๔. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี แจ้งให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินบ ารุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
จ านวน ๓ แห่ง  ได้แก่  รพ.สต.บ้านเขากล้ิง,รพ.สต.บ้านท่าเรือ,รพ.สต.บ้านหนองปืนแตก 

๕. เรื่องการท าลายเอกสารราชการ  ขอให้ รพ.สต.ด าเนินการท าลายเอกสาร 
๖. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี จะให้ทุก รพ.สต.ด าเนินการใช้งาน  

 My Office (ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์)  
๗. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) 

ประด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ จ านวน ๒๖ ข้อ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี นั้น ต้องมีการ
ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้วิเคราะห์ความเส่ียงและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็น
องค์ประกอบของ EB ๒๐ -๒๒ ขอความร่วมมือวิเคราะห์ความเส่ียงและแนวทางการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงานในสังกัด  

/ระเบียบวาระท่ี ๒... 



- ๓ - 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓  วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓  วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองแจ้งจากงานต่างๆ เพื่อทราบและด าเนินการ 
นายไพทูรฯ สสอ.แก่งกระจาน ๑. ขอเรียนเชิญ  สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน และ ผู้อ านวยการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และคณะเจ้าหน้าท่ี  ได้กล่าวประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยพร้อมเพรียงกัน 

 
 
 
 
 
 
 

 
๒. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาส่ิงแวดล้อม “Big Cleaning Week จิตอาสา 

สู้โคโรนาไวรัส” การแต่งกาย ชุดจิตอาสา เจ้าหน้าท่ี รพ.สต.ละ ๑ คน และ อสม. เข้าร่วม
กิจกรรมในวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ท่ีบ้านหนองปืนแตก (พร้อมภาพกิจกรรม)  

๓. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี แจ้งให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินบ ารุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
จ านวน ๓ แห่ง  ได้แก่  รพ.สต.บ้านเขากล้ิง,รพ.สต.บ้านท่าเรือ,รพ.สต.บ้านหนองปืนแตก 
และขอใหผู้้รับผิดชอบงานการเงินและผู้รับผิดชอบงานพัสดุ ขอให้ตรวจสอบว่าเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการฯหรือไม่  

๔. ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง จัดส่งรายงาน SUC๑(ปกติ) เดือนตุลาคม ๒๕๖๒- 
เดือน มกราคม ๒๕๖๓ (รพ.สต.ท่ียังไม่ส่งให้ ได้แก่ รพ.สต.บ้านท่าเรือ,รพ.สต.บ้านซ่อง, 
สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ ต าบลป่าเด็ง) 

๖. ขอให้ทีมทันตกรรม จัดท าแผนปฏิบัติการทันตกรรม เพื่อไปลงพื้นท่ีใน
ด้านการปฏิบัติงานด้านทันตกรรมให้กับ รพ.สต.ท่ีไม่มีทันตกรรม   

๕. ตัวชี้วัด อสม.ประจ าบ้าน ในเว็ป Thaiphc.net ให้คีย์ในเว็ปให้สมบูรณ์ 
๖. สมัครแอพก้าวท้าใจ ให้กับ อสม. 
๗. คีตะมวยไทย ร่วมกันออกก าลังกาย  
๘. การขับเคล่ือนนโยบายวิวาห์สร้างชาติ  คือ การเพิ่มจ านวนการเกิดท่ีมี

ความพร้อมมีความสมัครใจและมีการวางแผน เพื่อให้การเกิดทุกรายมีคุณภาพ (ลูกเกิดรอด 
แม่ปลอดภัย) ครอบครัวมีคุณภาพ  โดยจะเปิดกิจกรรมในวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ท่ี
กรุงเทพมหานคร เป็นกิจกรรมส าหรับหญิงวัยเจริญพันธุ์ ต้องได้รับยา โปโลโฟลิก ให้กับ
หญิงท่ีมอีายุ ๒๐–๔๕ ปี (โดยกินสัปดาห์ละ ๑ เม็ด จ านวน ๑๒ สัปดาห์)   

/๙. ขอใหเ้จ้าหน้าท่ี... 



- ๔ - 
 
๙. ขอใหเ้จ้าหน้าท่ีทุกคนปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี และมีความเคารพ 
๑๐. รพ.สต.บ้านแม่คะเมย, รพ.สต.บ้านเขากล้ิง และ รพ.สต.บ้านท่าเรือ ส่ง

โครงการ LTC มาให้ใหม่ 
๑๑. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี  ได้จัดสรรเงินงบประมาณ

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี ฉบับ ๑๑(งวดท่ี ๑) จ านวน ๔ เดือน ต้ังแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒–
มกราคม ๒๕๖๓ 

นายไพทูรฯ สสอ.แก่งกระจาน  ประเด็นวาระ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน และวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่ีประชุม
ท าความเข้าใจก่อนท่ีจะร่วมอภิปรายแนวทางหรือก าหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

ประเด็นส าคัญ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน
ประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือ
จริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการ
ตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จนท าให้เกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ี
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม ส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน 
สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์
ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจน
โอกาสในอนาคตต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม ตัวอย่างเช่น การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการ เพื่อแลกเปล่ียนกับการอนุมัติการ
ออกใบอนุญาตประกอบกิจการใด ๆ หรือแลกเปล่ียนกับการละเว้น การยกเว้น หรือการ
จัดการประมูลทรัพย์สินของรัฐ  เพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และพวกพ้อง เป็นต้น 
ผู้ท่ีจงใจกระท าความผิดยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนา หรือไม่มีความรู้ในเรื่อง
ดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษ
ทางอาญาผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม(Conflic of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหาร
ภาครัฐ  ในปัจจุบัน เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้น  

ฉะนั้น ข้าราชการควรปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ข้าราชการพลเรือน              

๑. การยึดถือตามคุณธรรม ๔ ประการ ตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในพระบรมราโชวาท เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งในการประพฤติตนและปฏิบัติ
หน้าท่ี” ดังนี้ 

(๑) การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเองท่ีจะประพฤติปฏิบัติแต่ส่ิงท่ี
เป็นประโยชน์ และเป็นธรรม 

(๒) การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ 
ความดีเท่านั้น 

(๓) การอดทน อดกล้ัน และอดออม ท่ีจะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต 
ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด 

/(๔) การรู้จัก… 
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(๔) การรู้จักละวางความช่ัว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อย

ของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
๒. การยึดถืออุดมคติในการปฏิบัติงาน ๙ ประการ ตามประมวลจริยธรรม

และจรรยาบรรณ เป็นแนวทางช้ีน าการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อบรรลุถึงปณิธาน
ของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ดังนี้ 

๒.๑ เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าท่ี 
๒.๒ กรุณาปราณีต่อประชาชน 
๒.๓ อดทนต่อความเจ็บใจ 
๒.๔ ไม่หวั่นไหวต่อความยากล าบาก 
๒.๕ ไม่มักมากในลาภผล 
๒.๖ มุ่งบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน 
๒.๗ ด ารงตนในยุติธรรม 
๒.๘ กระท าการด้วยปัญญา 
๒.๙ รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต 

ประเด็น ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน 
ค าว่า Conflict of Interests มีการใช้ค าในภาษาไทยไว้หลายค า เช่น 

“ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
“ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “การขัดกันแห่ง

ผลประโยชน์” ถ้อยค าเหล่านี้ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อัน
เป็นการกระท าท่ีขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
(Good Governance) โดยท่ัวไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง “ความทับซ้อน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะท่ีมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ” กล่าวคือ เป็นสถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่
และได้ใช้อิทธิพลในอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดย
ก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีหลากหลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน 
หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน มี
ลักษณะ ๗ ประการ ดังนี้ 

๑. หาประโยชน์ ให้ตนเอง คือ การใช้อ านาจหน้าท่ี เพื่ อตนเอง เช่น 
ข้าราชการใช้อ านาจหน้าท่ีท าให้บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้า
ท างาน เป็นต้น 

๒. รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงาน
สรรพากรแล้วรับเงินจาก ผู้มาเสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าท่ีจัดซื้อแล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของ
ก านัลจากร้านค้า เป็นต้น 

๓. ใช้อิทธิพลเป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าท่ี
เพื่อส่งผลท่ีเป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 

๔. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์ 
หรือคอมพิวเตอร์ของราชการท างานส่วนตัว เป็นต้น 

/๕. ใช้ข้อมูลลับ… 
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๕. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เช่น รู้ว่าราชการจะสร้างถนนใหม่จึงรีบไป
ซื้อท่ีดินในบริเวณดังกล่าวล่วงหน้าไว้ก่อน เป็นต้น 

๖. รับงานนอก ได้แก่ การเปิดบริษัทท าธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานท่ีตนเอง
ท างานอยู่ เช่น เป็นนักบัญชี 

แต่รับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลาท างานบัญชีในหน้าท่ีให้กับหน่วยงาน เป็นต้น 
๗. ท างานหลังออกจากต าแหน่ง คือการไปท างานให้กับผู้อื่นหลังออกจากท่ี

ท างานเดิม โดยใช้ความรู้หรืออิทธิพลจากท่ีเดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่เป็น
ธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบายและแผนของธนาคารประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชน
อื่น ๆ หลังจากเกษียณ เป็นต้น 

ประเด็น การบริหารเพื่อป้องกันเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน 
ถ้าไม่มีการบริหารเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐก็จะละเลยประโยชน์สาธารณะและให้ความส าคัญกับประโยชน์ส่วนตน 
หรือของคนบางกลุ่มแทน ซึ่งจะมีผลต่อการปฏิบัติงานและอาจน าไปสู่การประพฤติมิชอบ
ในท่ีสุด เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐก็มีชีวิตส่วนตน มีบางครั้ง ท่ีผลประโยชน์ส่วนตนจะมา
ขัดแย้งกับการท าหน้าท่ีราชการ แต่ประเด็นคือต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีมีอย่าง
โปร่งใสและยึดถือประโยชน์ ส่วนรวมเป็นเรื่องหลักหน่วยงานภาครัฐต้องจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างโปร่งใส และพร้อมรับผิดชอบมิฉะนั้นจะบั่นทอนความเช่ือมั่น
ของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของหน่วยงาน ดังนั้น การจัดให้มีแนวทางการบริหาร
เพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนจะสร้างประโยชน์มากมายแก่หน่วยงานของรัฐใน
ด้านต่างๆ เช่น 

- ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
- สามารถแก้ข้อกล่าวหาเรื่องความล าเอียงได้ง่าย 
- แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล 
- ประชาชนเช่ือมั่นว่าหน่วยงานปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรม และไม่มี

ผลประโยชน์แอบแฝง 
ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest) 
 “ผลประโยชน์” คือ ส่ิงใด ๆ ท่ีมีผลต่อบุคคล/กลุ่ม ไม่ว่าในทางบวกหรือลบ 

“ผลประโยชน์ส่วนตน” 
ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจของเจ้าหน้าท่ี แต่

รวมถึงคนท่ีติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น 
เพื่อน ญาติ คู่แข่ง ศัตรู เมื่อใดเจ้าหน้าท่ีประสงค์จะให้คนเหล่านี้ได้หรือเสีย

ประโยชน์ เมื่อนั้นก็ถือว่ามีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 
ผลประโยชน์ส่วนตน มี ๒ ประเภท คือ ท่ีเกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และท่ี

ไม่เกี่ยวกับเงิน(nonpecuniary) 
– ผลประโยชน์ส่วนตนท่ีเกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทอง

เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการเพิ่มพูนประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของส่ิงท่ีมีอยู่แล้ว เช่น 
ท่ีดิน หุ้น ต าแหน่งในบริษัทท่ีรับงานจากหน่วยงานรวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นๆท่ี
ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลด ของขวัญ หรือของท่ีแสดงน้ าใจไมตรีอื่น ๆ 

/ผลประโยชน์ท่ี… 
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– ผลประโยชน์ ท่ีไม่เกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ครอบครัว หรือกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ  
แนวคิด มักอยู่ในรูปความล าเอียง/อคติ/เลือกท่ีรักมักท่ีชัง และมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความ
เช่ือ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้ หน้าท่ีสาธารณะ     (public duty) หน้าท่ี
สาธารณะของผู้ท่ีท างานให้ภาครัฐคือ การให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ประโยชน์สาธารณะ 
(public interest) คนเหล่านี้ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท้ังระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนอื่น ๆ ท่ีท างานให้ภาครัฐ เช่น ท่ีปรึกษา อาสาสมัคร 
ผลประโยชน์สาธารณะ คือประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของ
ปัจเจกบุคคล และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่อง
ง่าย แต่ในเบ้ืองต้นข้าราชการส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจานทุกคนสามารถให้
ความส าคัญอันดับต้นแก่ส่ิงนี้ โดย 

- ท างานตามหน้าท่ีอย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 
- ท างานตามหน้าท่ีตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
- ให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่า

เจ้าหน้าท่ีต้องจ ากัด 
ขอบเขตท่ีประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการท าหน้าท่ี 
- หลีกเล่ียงการตัดสินใจหรือการท าหน้าท่ีท่ีมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
- หลีกเล่ียงการกระท า/กิจกรรมส่วนตนท่ีอาจท าให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์

จากข้อมูลภายใน 
- หลีกเล่ียงการใช้ต าแหน่งหน้าท่ีหรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์

ส่วนตน 
- ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ท่ีไม่สมควรจากการใช้อ านาจหน้าท่ี 
- ไม่ใช้ประโยชน์จากต าแหน่งหรือข้อมูลภายในท่ีได้ขณะอยู่ในต าแหน่ง ไป

หาผลประโยชน์ในต าแหน่งหรือในงานใหม่ 
ประเด็น ผลประโยชน์ทับซ้อน มี ๓ ประเภท คือ 
- ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนและสาธารณะเกิดขึ้น 
- ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์

ทับซ้อนท่ีคนเห็นว่ามี      แต่จริง ๆ อาจไม่มีก็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้
อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจน ามาซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนท่ี
เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าท่ีไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมเท่านั้น 
แต่ต้องท าให้คนอื่น ๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง 

- ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนท่ีมีใน
ปัจจุบันอาจจะทับซ้อนกับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคตหน้าที่ทับซ้อน (conflict of duty) 
หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing interests) ๒ ประเภท 

/ประเภทแรก... 
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 ประเภทแรก เกิดจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีมีบทบาทหน้าท่ีมากกว่าหนึ่ง เช่น 

เป็นเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานและเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจ าหน่วยงานด้วย 
ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาทหน้าท่ีท้ังสองออกจากกันได้อาจท าให้ท างาน
ไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระท่ังเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมี
กลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าท่ีต่าง ๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานท่ีมีก าลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าท่ีบางคนเท่านั้นท่ีสามารถ
ท างานบางอย่างท่ีคนอื่น ๆ ท าไม่ได้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มี
เรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 

  ประเภทที่สอง เกิดจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีมีบทบาทหน้าท่ีมากกว่า
หนึ่งบทบาท และการท าบทบาทหน้าท่ีในหน่วยงานหนึ่งนั้น ท าให้ได้ข้อมูลภายใน
บางอย่างท่ีอาจน ามาใช้เป็นประโยชน์แก่การท าบทบาทหน้าท่ีให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ 
ผลเสียคือ ถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความล าเอียง/อคติต่อคนบาง
กลุ่มควรถือว่าหน้าท่ีทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการ
จัดการแบบเดียวกันนั่นคือการตัดสินใจท าหน้าท่ี ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถน ามาจัดการกับหน้าท่ีทับซ้อนได้ 

ประเด็น หลักการ ๔ ประการส าหรับการป้องกันเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน 
- ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : การท าเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะ

เป็นหน้าท่ีหลักท่ีต้องตัดสินใจและให้ค าแนะน าภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้อง
ท างานในขอบเขตหน้าท่ีพิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมา
แทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคล ปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง 
ไม่มีอคติล าเอียงด้วยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผ่าพันธุ์ วงศ์ตระกูล ฯลฯ 
ท้ังนี้เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย 

- สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด : การป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนต้องอาศัยกระบวนการแสวงหา เปิดเผยและจัดการท่ีโปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้
ตรวจสอบ และมีความพร้อมรับผิดมีวิธีการต่าง ๆ เช่นจดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้าย
เจ้าหน้าท่ีจากต าแหน่งท่ีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน การเปิดเผยผลประโยชน์ส่วน
ตนหรือความสัมพันธ์ท่ีอาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีถือเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผย ท่ัวหน้า จะท าให้เจ้าหน้าท่ีร่วมมือ
และสร้างความเช่ือมั่นแก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย 

- ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : การ
แก้ปัญหาหรือจัดการ 

ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมือ
อาชีพของเจ้าหน้าท่ีและองค์กรการจัดการต้องอาศัยข้อมูลน าเข้าจากทุกระดับในองค์กร 
ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและนโยบาย และเจ้าหน้าท่ีก็มีความ
รับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีตนมี เจ้าหน้าท่ีต้องจัดการกับเรื่องส่วนตนเพื่อ
หลีกเล่ียงผลประโยชน์ ทับซ้อนมากท่ีสุดเท่าท่ีท าได้ และหัวหน้าหน่วยงานก็ต้องเป็น
แบบอย่างด้วย 

/สร้างวัฒนธรรม… 
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- สร้างวัฒนธรรมองค์กร : หัวหน้าหน่วยงานต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิง
นโยบายท่ีช่วยสนับสนุน  การตัดสินใจในเวลาท่ีมีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น 
และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าท่ีซึ่งต้องอาศัยวิธีการดังนี้ 

- ให้ข้อแนะน าและการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎเกณฑ์และการปฏิบัติ รวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภาพแวดล้อมการท างาน 

- ส่งเสริมให้มีการส่ือสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปล่ียนเพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีสบายใจในการเปิดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในท่ีท างาน 

- ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเจ้าหน้าท่ีเปิดเผยเพื่อมิ
ให้มีผู้น าไปใช้ในทางท่ีผิด 

- ให้เจ้าหน้าท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้อง
สร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้ 

- มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าท่ีโดยรวมไว้ในข้อก าหนดทาง
จริยธรรม 

- กระบวนการระบุความเส่ียงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กลไกความพร้อมรับผิดท้ังภายในและภายนอก 
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ท่ีท าให้เจ้าหน้าท่ีถือว่าเป็นความ

รับผิดชอบของตนเองท่ีจะต้อง 
ท าตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 
ประเด็น กรอบแนวทางการบริหารเพื่อป้องกันเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน 

๖ ขั้นตอน 
ส าหรับการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑) ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างท่ีมักเกิดขึ้นในองค์กร 
๒) พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา 
๓) ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารระดับต่าง ๆ รวมถึงเผยแพร่

นโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้ท่ัวถึงในองค์กร 
๔) ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
๕) ส่ือสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบ

ถึงความมุ่งมั่นในการจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๖) บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ าเสมอ 
๑) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน 
๒) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม 
๓) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีและหัวหน้างานระดับสูง 
๔) ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
๕) ส่ือสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 
๖) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย 
 

/ประเด็น การให้… 
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ประเด็น การให้การรับของขวัญและผลประโยชน์* 
หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการด าเนินการตาม

นโยบายการให้และรับของขวัญ 
และผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ในประมวล

จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เจตนารมณ ์
เนื่องจากความเช่ือถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบั ติงานของ

ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐว่า จะต้องตัดสินใจและกระท าหน้าท่ี โดยยึดผลประโยชน์
สาธารณะเป็นหลัก ปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคล หากข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี
ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ท่ีท าให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และการ
กระท าหน้าท่ีถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ ย่อมท าลายความเช่ือถือไว้วางใจของประชาชน 
กระทบต่อความถูกต้องชอบธรรมท่ีองค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมท้ัง
กระทบต่อกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้ 
- ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง ส่ิงใด ๆ หรือบริการใด ๆ (เงิน 

ทรัพย์สินส่ิงของ บริการหรืออื่น ๆท่ีมีมูลค่า) ท่ีข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐให้และหรือ
ได้รับท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน รายได้ และผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ 

- ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่
สามารถตีค่าตีราคาได้ 

- ของขวัญท่ีสามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินค้า
บริโภค ความบันเทิง การต้อนรับ ให้ท่ีพัก การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่าง
สินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรก านัล บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการ และเงิน 
เป็นต้น 

- ของขวัญและประโยชน์อื่นใดท่ีคิดเป็นราคาไม่ได้( Intangible gifts and 
benefits) หมายถึง ส่ิงใด ๆหรือบริการใด ๆ ท่ีไม่สามารถคิดเป็นราคาท่ีจะซื้อขายได้ อาทิ
เช่น การให้บริการส่วนตัว การปฏิบัติด้วยความชอบส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์ หรือการ
สัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอื่น ๆ 

รายละเอียดต่อจากนี้เป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให้ -รับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน์อื่นใดในทางปฏิบัติ 

ไม่ว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นจะมีค่าเพียง 
เล็กน้อยก็ไม่ควรรับ เพราะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน 
หรือพันธะกับผู้ให้ และอาจก่อให้เกิดความ 
เสื่อมศรัทธาต่อประชาชน 
การรับของขวัญและผลประโยชน์ : กุญแจแห่งความเสี่ยง 

/การรับของขวัญ… 
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การรับของขวัญและผลประโยชน์ใด ๆ เป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามี

การปฏิบัติอย่างมีอคติมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ก่อให้เกิดการ
ท าลายความเช่ือถือศรัทธาของประชาชนต่อภาครัฐและต่อข้าราชการกุญแจแห่งความ
เส่ียง ๒ ประการท่ีส าคัญ คือ 

๑. ความพยายามท่ีจะหลบเล่ียงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์น้อยกว่าความเป็นจริง การตีค่าราคาต่ ากว่าความเป็นจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจ
ตนเองหรือจูงใจผู้อื่นให้คิดว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ มีค่าต่ ากว่าท่ีเป็นจริง 
เพื่อหลีกเล่ียงการรายงาน การกระท าดังกล่าวนับว่าเป็นการคดโกงและหลอกลวงซึ่งเข้า
ข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 

๒. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลท่ีเกิดขึ้นการรับของขวัญ
และหรือผลประโยชน์ใด ๆ อาจท าให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดความคาดหวัง
เสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ท าให้เกิด
ความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ หรือผู้รับงาน-รับจ้าง-รับเหมา ฯลฯ ท่ีเป็น
ผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชน์ตอบแทนท่ี
ได้รับท าให้มีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ามาตรฐานท่ีก าหนดในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้าง 
ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้อ อาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่าการรับจ้างต่าง ๆ ไม่ต้องท า
ในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการนอกจากนั้น หากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรม
การท างานขององค์กร ข้าราชการ และหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ 
“การรับรางวัล”จากการปฏิบัติหน้าท่ี และละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยความรับผิดชอบ ซึ่ง
จัดได้ว่าเป็นการรับสินบน 

กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๐-๑๐๓ 
ประเด็น แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ดังนี ้
๑. ให้สาธารณสุขอ าเภอและผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

หรือหัวหน้างานมีหน้าท่ีควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด 

๒. เจ้าหน้าท่ีต้องไม่อาศัย ต าแหน่งหน้าท่ี แสวงหาผลประโยชน์ใดๆให้แก่
ตนเองและผู้อื่น 

๓. เจ้าหน้าท่ีต้องไม่อาศัย โอกาสในการปฏิบัติหน้าท่ี รับหรือเรียกรับ หรือ
ยอมรับผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 

๔. เจ้าหน้าท่ีต้องไม่ด าเนินการใดๆท่ีเป็นการให้ของขวัญ ของก านัล หรือจ่าย
ผลประโยชน์ท้ังท่ีเป็นตัวเงิน และผลประโยชน์อื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรจุ แต่งต้ัง เล่ือน
ระดับ ต าแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ 

๕. เจ้าหน้าท่ีต้องไม่ด าเนินการใดๆท่ีเป็นการช่วยเหลือญาติมิตรหรือพวก
พ้องให้ได้รับการบรรจุ แต่งต้ังในต าแหน่งใดๆ 

๖. ห้ามเจ้าหน้าท่ีน าทรัพย์ใดๆของทางราชการ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วน
ตนเองหรือผู้อื่น 

/๗. ห้ามเจ้าหน้าท่ี... 
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๗. ห้ามเจ้าหน้าท่ีใช้เวลาท าการของราชการ ปฏิบัติงานอื่นท่ีมิใช่งานราชการ 
๘. ถ้าเจ้าหน้าท่ีใช้ข้อมูลทางลับของราชการเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตน 

หรือพวกพ้อง หรือครอบครัวหรือคนรู้จัก 
๙. ห้ามเจ้าหน้าท่ีกระท าการใดๆอันเป็นการเบียดเบียนผลประโยชน์ท่ีเป็น

ตัวเงินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้บังคับบัญชา 
มติท่ีประชุม ท่ีกระผมได้อธิบายหลักการและแนวทางของผลประโยชน์ทับซ้อน 

ไปนั้น มีผู้ใดสงสัย หรือไม่ประการใด 
ถ้าไม่มี ขอเสนอประเด็นปัญหาท่ีอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับในหน่วยงาน

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจานและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด ท่ี
ได้วิเคราะห์จากผลการประเมินตรวจสอบภายในในรอบปีท่ีผ่านมาซึ่ง สสจ.เพชรบุรี ได้ลง
มาท าการตรวจประเมินและได้มีข้อเสนอแนะ/ทักท้วงให้ปรับปรุงแก้ไข พอสรุปเป็น
ประเด็นท่ีมีความเส่ียง ดังนี้   

๑.การเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พบว่า มีการเบิกเงินเกิน 
บางต าแหน่ง ไม่มีค าส่ังมอบหมายงาน ลงลายมือช่ือปฏิบัติงานนอกเวลาไม่ครบถ้วน มีการ
แลกเปล่ียนเวร กันเองไม่มีหลักฐานลาบลักษณ์อักษร 

เห็นควร ให้ ทุก รพ.สต. จัดท ากรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
และท า Flow Chart ขั้นตอนการด าเนินงานเบิกจ่ายค่าตอบแทน ส่งให้ สสอ. เพื่อเป็น
แนวทางวิเคราะห์ความเส่ียงภาพรวมต่อไป 

๒. การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา พบว่า มี
การจัดท าชุดอนุมัติเบิกจ่ายตามโครงการไม่ครบถ้วน ถูกต้อง การยืมเงินและการคืนเงิน 
ท าไม่ถูกต้อง การจัดประชุม/อบรม ไม่เป็นไปตามก าหนดการ และลายมือช่ือเป้าหมายท่ี
เข้าประชุม/อบรม เหมือนเซ็นต์ช่ือซ้ า ฯลฯ 

เห็นควร ใหทุ้ก รพ.สต. ศึกษาระเบียบฯและการจัดท าชุดอนุมัติให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
๓. การจัดหาพัสดุ โดยการจัดซื้อจัดจ้าง  พบว่า การบันทึกโปรแกรม e-GP 

ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามขั้นตอน มีการจัดซื้อวัสดุไม่ตรงตามความเป็นจริง การตรวจสอบ
พัสดุ/วัสดุ คงเหลือ ยอดไม่ตรงกัน การจ้างเหมาก่อสร้าง ไม่ติดอาการแสตมป์ และไม่มีผู้มี
ความรู้ด้านช่างควบคุมงาน เอกสารหลักฐานชุดอนุมัติไม่ครบถ้วน ฯลฯ 

เห็นควร ให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องได้ศึกษา พ.ร.บ.และระเบียบฯ ตลอดจน
วิธีการคีย์โปรแกรม e-GP พร้อมท้ังจัดท ากรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ
ท า Flow Chart ขั้นตอนการด าเนินงาน ส่งให้ สสอ. เพื่อเป็นแนวทางวิเคราะห์ความเส่ียง
ภาพรวมต่อไป 

๔. การใช้รถราชการ  พบว่า มีการใช้รถราชการ แต่มีการบันทึกขอใช้รถและ
บันทึกรายละเอียดการใช้รถราชการไม่ครบถ้วน ถูกต้อง รถราชการ บางแห่ง ไม่มีการท านุ
บ ารุงรักษา ใช้งานไม่ได้ ไม่มีการขออนุมัติใช้น้ ามันเช้ือเพลิง และบางแห่งท าชุดอนุมัติ
น้ ามันเช้ือเพลิงไม่ถูกต้อง 

เห็นควร ให้ ทุก รพ.สต. จัดท ากรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
และท า Flow Chart ขั้นตอนการด าเนินงานเบิกจ่ายค่าตอบแทน ส่งให้ สสอ. เพื่อเป็น
แนวทางวิเคราะห์ความเส่ียงภาพรวมต่อไป 

/๕. การละท้ิง... 
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๕. การละท้ิงและเบียดบังเวลาราชการ  พบว่ามีบุคลากรท่ีมาท างานสาย
กลับเร็ว และไม่มาท างาน โดยไม่มีการลา หรือแจ้งกล่าวต่อผู้บังคับบัญชา  

เห็นควร ให้ ท่าน ผอ.รพ.สต. ควบคุม ก ากับ สอดส่อง ดูแล และรายงาน 
สสอ.ทราบต่อไป 

๖. สสอ. รวบรวมจัดท าเป็นคู่มือฯถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 
มติที่ประชุม     ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบด าเนินการ  
นายประกอบฯ รพ.สต.บ้านเขากลิ้ง  สรุปประชุมเรื่องการบริหารกองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

กรณี Fee Schedule ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  (จ่ายตามรายการ Fee Schedule) ดังนี้ 
 ๑. บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

       ๑.๑ หญิงไทย อายุ ๓๐–< ๖๐ ปี  ทุกสิทธิ โดยรับบริการตรวจคัดกรอง  
 ๑ ครั้ง ทุก ๆ ๕ ปี 
       ๑.๒ หญิงไทย อายุ ๑๕ ปีข้ึนไป กรณีท่ีมีความเส่ียงสูง  

๒. บริการฝากครรภ์  หน่วยบริการต้องให้บริการดูแลหญิงต้ังครรภ์ทุกสิทธิ 
ตามชุดสิทธิประโยชน์พื้นฐานส าหรับบริการฝากครรภ์ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน 
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข อย่างน้อย ๕ ครั้ง โดย 

    ๒.๑ ANC ครั้งแรก  ๑,๐๐๐ บาท   
    ๒.๒ ANC ครั้งท่ี ๒ เป็นต้นไป ครั้งละ  ๔๐๐ บาท  
๓. การบริการตรวจและป้องกันสุขภาพช่องปากในเด็กวัยเรียน อายุ ๔-๑๒ปี 
   ๓.๑ การเคลือบ/ทาฟลูออไรด์เฉพาะท่ี ในเด็กวัยเรียน (๔-๑๒ ปี)  

เหมาจ่าย ๑๐๐ บาทต่อรายต่อปี 
๓.๒ การเคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามถาวร(ซี่ ๖,๗) และท าซ้ าใน 

กรณีท่ีมีการแตกหรือบิ่นของฟัน ในเด็กอายุ ๖-๑๒ปี  
น.ส.สุภาวดีฯ สสอ.แก่งกระจาน ๑. การตรวจคุณภาพนมโรงเรียน/ส ารวจเครื่องช่ังน้ าหนัก/ ท่ีวัดส่วนสูง 

๒. การสุ่มตรวจเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ๓. โครงการโชวป้าแอนด์ชายป้า 
๔. วัดส่งเสริมสุขภาพ ๑ วัด ๑ รพ.สต.  ๕. อบรมพระคิลานุปัฎฐาก 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองอื่นๆ 
ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.   

        ลงช่ือ........................................................... 
 (นางสาวศุภณัฏฐ์  โสภณจิรโรจน์) 
              ผู้จดรายงานการประชุม  
 
 

ลงช่ือ........................................................... 
          (นายสุขประเสริฐ  ทับสี)  
                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

    ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี  งานบริหารท่ัวไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ท่ี  พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/๐๗๘  วันท่ี   ๑๓  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓ 
เร่ือง ขอรายงานผลการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้วิเคราะห์ความเส่ียงและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
เรียน สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
 
 ตาม  แนวทางการด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ก าหนดให้หน่วยงาน มีการประชุมหรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปล่ียนความรู้ภายในหน่วยงานใน
การให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านการทุจริต แก่เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 
(EB ๒๒) นั้น ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน กระจาน ได้จัดท าโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้วิเคราะห์
ความเสี่ยงและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ขึ้น พร้อมท้ังได้ด าเนินการจัดประชุมตามโครงการฯ 
เมื่อวันศุกร์ท่ี ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านเขากล้ิง  อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการฯดังกล่าว เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 

 ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ขอรายงานผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้วิเคราะห์
ความเส่ียงและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พร้อมท้ังส าเนาเอกสารวาระการประชุม
แจ้งให้ทุก รพ.สต. ทราบ และเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมา 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบด าเนินการและอนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็ปไซด์ต่อไป 
 

 
(นางสาวศุภณัฏฐ์   โสภณจิรโรจน์) 

เจ้าพนักงานธุรการ 
                                             

- อนุญาตเผยแพร่ 
 

 
 

  (นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รักษาราชการแทน  

สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
  ๑๓  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี  งานบริหารท่ัวไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ท่ี  พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/ว ๐๖๘  วันท่ี   ๓  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓ 
เร่ือง ขอเชิญประชุม 
เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 
 
 ตาม  แนวทางการด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ก าหนดให้หน่วยงาน มีการประชุมหรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปล่ียนความรู้ภายในหน่วยงานใน
การให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านการทุจริต แก่เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 
(EB ๒๒) นั้น ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ได้จัดท าโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้วิเคราะห์ความเส่ียง
และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขึ้น จึงขอเรียนเชิญ ท่าน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ทุกแห่งและบุคลากรในสังกัด ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันศุกร์ท่ี ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓  
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเขากล้ิง  อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี   

 ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จึงขอเรียนเชิญท่าและบุคลากรในสังกัด เข้า
ประชุม ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมา 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการต่อไป 
 
 
 

(นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รักษาราชการแทน 

สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 

วันศุกร์ท่ี ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเขากลิ้ง  อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

 

 
 

 
 
 

 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ช่ือหน่วยงาน : …ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..………………… 
วัน/เดือน/ปี : ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓…………………………………………………………….. 
หัวข้อ : ๑. รายงานขอรายงานผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   
          ๒.รูปภาพประกอบกิจกรรมตามโครงการฯ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้
ด าเนินงานตามโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้วิเคราะห์ความเส่ียงและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  พร้อมท้ังสรุปรายการผลการการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้วิเคราะห์ความเส่ียงและการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ตามเอกสารท่ีแนบมา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com……………………………………………………. 
หมายเหตุ : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
 
 

(นายไพทูร   ศิลปศร) 
ต้าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ 

       วันท่ี.๑๗..เดือน กุมภาพันธ์....พ.ศ. ๒๕๖๓. 

   ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

                  (นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
          ต้าแหน่ง สาธารณสุขอ้าเภอแก่งกระจาน 

    วันท่ี.๑๗..เดือน กุมภาพันธ์....พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผู้รับผิดชอบการน้าข้อมูลขึ นเผยแพร่ 

 
 

(นางสาวศุภณัฏฐ์   โสภณจิรโรจน์ ) 
ต้าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

วันท่ี.๑๗..เดือน กุมภาพันธ์....พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 


