รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านซ่อง อาเภอแก่งกระจาน
-------------------------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. นายสุขประเสริฐ ทับสี
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
ประธาน
๒. นายไพทูร
ศิลปศร
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๓. นายสมบัติ ทองเจิม
ผอ.รพ.สต. บ้านท่าเรือ
๔. นายแสงอรุณ เชื่อมชิต
นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านท่าเรือ
๕. นายประเสริฐ หว่างจิตร์
ผอ.รพ.สต. บ้านแม่คะเมย
๖. นายสมรรถพล จันทร์แสง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รพ.สต.บ้านแม่คะเมย
๗. นายพัฒนพงศ์ นกเอี้ยงทอง ผอ. สอ.น. เฉลิมพระเกียรติฯ
๘. นายสุรพล นวลพลอย
ผอ.รพ.สต.บ้านมะขามโพรง
๙. นางสาวสิริพรรณ สดใส
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.บ้านมะขามโพรง
๑๐.นางสาวสราลี ทองมา
ผอ.รพ.สต. บ้านหนองปืนแตก
๑๑. นายนพดล สุขศรี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
๑๒. นางกัญญาภัทร เขียวชอุ่ม
ผอ.รพ.สต. บ้านเขากลิ้ง
๑๓. นางสุพิศ
ชุ่มจิตต์
ผอ.รพ.สต. บ้านซ่อง
๑๔. นางสาวฉวีวรรณ มะพุก
นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านซ่อง
๑๕.นายณัฐพัชร์ รุ่งเจริญ
ผอ.รพ.สต. สองพี่น้อง
๑๖. นายทัชชกร รุ่งเจริญ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สสอ.แก่งกระจาน
๑๗. นายสมศักดิ์ คิดอยู่
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สสอ.แก่งกระจาน
๑๘. นายบุญธรรม กลิ่นสน
ผอ.รพ.สต. ห้วยแม่เพรียง
๑๙. นายปฐมพร บัวลาด
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง
๒๐. นางสาวกนกอร พราหมณ์ชื่น พยาบาลวิชาชีพชานาญการ รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง
๒๑. นางศศิธร
บัวลาด
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง
๒๒. นางสาวธัญญาภรณ์ จีนป่อง
เจ้าพนักงานธุรการและบัญชี สสอ.แก่งกระจาน
๒๓. นางสาวสุภาวดี วาระดี
นักวิชาการสาธารณสุข
สสอ.แก่งกระจาน
๒๔. นางสาวศุภณัฏฐ โสภณจิรโรจน์ เจ้าพนักงานธุรการ
สสอ.แก่งกระจาน
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ (นายสุขประเสริฐ ทับสี สาธารณสุอาเภอแก่งกระจาน)
แจ้งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามตัวชี้วัดที่ ๔๔
ประด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ จานวน ๒๖ ข้อ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี จึงมีความจาเป็นต้องมีการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นองค์ประกอบของ EB ๒๐ ๒๒ ขอความร่วมมือระดมสมองวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน
ของเรา
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว ไม่มี เป็นการประชุมครั้งที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อการพิจารณา
ประธานที่ประชุม ขอให้ มอบหมายให้ ผช.ไพทูร ดาเนินการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไป และขอให้การ
ประชุมประสบผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์
นายไพทูร ขออธิบาย ผลประโยชน์ทับซ้อน และวัตถุประสงค์เพื่อให้ที่ประชุมทาความเข้าใจก่อนที่จะ
ร่วมอภิปรายแนวทางหรือกาหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อป
ประเด็นสาคัญ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการ
แสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ไป
แทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทาให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม ส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะของส่วนรวม และทาให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดย
ผลประโยชน์สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมใน
สังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม ตัวอย่างเช่น การที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติการออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการใด ๆ หรือแลกเปลี่ยนกับการละเว้น การยกเว้น หรือการจัดการประมูลทรัพย์สินของ
รัฐ เพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพวกพ้อง เป็นต้น ผู้ที่จงใจกระทาความผิดยังพบผู้กระทา
ความผิดโดยไม่เจตนา หรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจานวนมาก จนนาไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียน
เรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญาผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม(Conflic of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐ ในปัจจุบัน เป็น
บ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น
ฉะนั้น ข้าราชการควรปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน
๑. การยึดถือตามคุณธรรม ๔ ประการ ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณในพระบรมราโชวาท
เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งในการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่” ดังนี้
(๑) การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ และเป็นธรรม
(๒) การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดีเท่านั้น
(๓) การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด
(๔) การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วน
ใหญ่ของบ้านเมือง
๒. การยึดถืออุดมคติ ในการปฏิบัติงาน ๙ ประการ ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ เป็น
แนวทางชี้นาการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรลุถึงปณิธานของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ดังนี้
๒.๑ เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่
๒.๒ กรุณาปราณีต่อประชาชน
๒.๓ อดทนต่อความเจ็บใจ
๒.๔ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลาบาก
๒.๕ ไม่มักมากในลาภผล
๒.๖ มุ่งบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน

๒.๗ ดารงตนในยุติธรรม
๒.๘ กระทาการด้วยปัญญา
๒.๙ รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต
ประเด็น ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน
คาว่า Conflict of Interests มีการใช้คาในภาษาไทยไว้หลายคา เช่น “ผลประโยชน์ทับซ้อน”
“ผลประโยชน์ ขัดกัน ” “ผลประโยชน์ ขัดแย้ง” หรือ “การขัดกันแห่ งผลประโยชน์ ” ถ้อยคาเหล่ านี้ถือเป็ น
รูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการกระทาที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึง หมายถึง
“ความทั บ ซ้ อนระหว่างผลประโยชน์ ส่ ว นตน และผลประโยชน์ ส าธารณะที่ มีผ ลต่อ การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข อง
เจ้าหน้าที่ของรัฐ” กล่าวคือ เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลใน
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มี
หลากหลายรูปแบบไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่ร วมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูป
ตัวเงินหรือทรัพย์สิน มีลักษณะ ๗ ประการ ดังนี้
๑. หาประโยชน์ให้ตนเอง คือ การใช้อานาจหน้าที่เพื่อตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อานาจหน้าที่ทาให้
บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าทางาน เป็นต้น
๒. รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับเงินจาก
ผู้มาเสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของกานัลจากร้านค้า เป็นต้น
๓. ใช้อิทธิพลเป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในตาแหน่งหน้าที่เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม
๔. ใช้ท รั พ ย์ สิ น ของทางราชการเพื่ อประโยชน์ ส่ ว นตน เช่ น การใช้ รถยนต์ หรือ คอมพิ ว เตอร์ของ
ราชการทางานส่วนตัว เป็นต้น
๕. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เช่น รู้ว่าราชการจะสร้างถนนใหม่จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกล่าว
ล่วงหน้าไว้ก่อน เป็นต้น
๖. รับงานนอก ได้แก่ การเปิดบริษัททาธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองทางานอยู่ เช่น เป็นนักบัญชี
แต่รับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลาทางานบัญชีในหน้าที่ให้กับหน่วยงาน เป็นต้น
๗. ทางานหลังออกจากตาแหน่ง คือการไปทางานให้กับผู้อื่นหลังออกจากที่ทางานเดิม โดยใช้ความรู้
หรืออิทธิพลจากที่เดิ มมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบายและแผนของ
ธนาคารประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอื่น ๆ หลังจากเกษียณ เป็นต้น
ประเด็น การบริหารเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ถ้าไม่มีการบริหารเพื่อป้ องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะ
ละเลยประโยชน์สาธารณะและให้ความสาคัญกับประโยชน์ส่วนตน หรือของคนบางกลุ่มแทน ซึ่งจะมีผลต่อการ
ปฏิบัติงานและอาจนาไปสู่การประพฤติมิชอบในที่สุด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีชีวิตส่วนตน มีบางครั้งที่
ผลประโยชน์ส่วนตนจะมาขัดแย้งกับการทาหน้าที่ ราชการ แต่ประเด็นคือต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่มี
อย่างโปร่งใสและยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นเรื่องหลักหน่วยงานภาครัฐต้องจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่าง
โปร่งใส และพร้อมรับผิดชอบมิฉะนั้นจะบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน
ดังนั้ น การจัดให้ มีแนวทางการบริห ารเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนจะสร้างประโยชน์มากมายแก่
หน่วยงานของรัฐในด้านต่างๆ เช่น
- ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ
- สามารถแก้ข้อกล่าวหาเรื่องความลาเอียงได้ง่าย
- แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล

- ประชาชนเชื่อมั่นว่าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม และไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง
ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest)
“ผลประโยชน์” คือ สิ่งใด ๆ ที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่ม ไม่ว่าในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน”
ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจของเจ้าหน้าที่ แต่รวมถึงคนที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น
เพื่อน ญาติ คู่แข่ง ศัตรู เมื่อใดเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้คนเหล่านี้ได้หรือเสียประโยชน์ เมื่อนั้นก็ถือว่ามีเรื่อง
ผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง
ผลประโยชน์ ส่ ว นตน มี ๒ ประเภท คื อ ที่ เ กี่ ย วกั บ เงิ น (pecuniary) และที่ ไ ม่ เ กี่ ย วกั บ เงิ น
(nonpecuniary)
– ผลประโยชน์ส่ วนตนที่เกี่ย วกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการ
เพิ่ มพู น ประโยชน์ ห รือปกป้ องการสู ญเสี ยของสิ่งที่มีอยู่แล้ ว เช่น ที่ดิน หุ้ น ตาแหน่งในบริษัทที่รับงานจาก
หน่วยงานรวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลด ของขวัญ หรือ
ของที่แสดงน้าใจไมตรีอื่น ๆ
– ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับ เงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทาง
สังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด มักอยู่ในรูปความลาเอียง/อคติ/เลือกที่ รัก
มั ก ที่ ชั ง และมี ข้ อ สั ง เกตว่ า แม้ แ ต่ ค วามเชื่ อ /ความคิ ด เห็ น ส่ ว นตั ว ก็ จั ด อยู่ ในประเภทนี้ หน้ า ที่ ส าธารณะ
(public duty) หน้ า ที่ ส าธารณะของผู้ ที่ ท างานให้ ภ าครั ฐ คื อ การให้ ค วามส าคั ญ อั น ดั บ ต้ น แก่ ป ระโยชน์
สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ข องรัฐ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
เท่ านั้ น แต่ ยั งรวมถึงคนอื่ น ๆ ที่ท างานให้ ภ าครัฐ เช่น ที่ ป รึก ษา อาสาสมั คร ผลประโยชน์ ส าธารณะ คื อ
ประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน
การระบุ ผ ลประโยชน์ ส าธารณะไม่ ใช่ เรื่ องง่าย แต่ในเบื้ องต้น ข้าราชการส านั ก งานสาธารณสุ ข อาเภอแก่ ง
กระจานทุกคนสามารถให้ความสาคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้ โดย
- ทางานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
- ทางานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
- ให้ความสาคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องจากัด
ขอบเขตที่ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการทาหน้าที่
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทาหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
- หลีกเลี่ยงการกระทา/กิจกรรมส่วนตนที่อาจทาให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน
- หลีกเลี่ยงการใช้ตาแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน
- ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อานาจหน้าที่
- ไม่ใช้ประโยชน์จากตาแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในตาแหน่ง ไปหาผลประโยชน์ในตาแหน่ง
หรือในงานใหม่
ประเด็น ผลประโยชน์ทับซ้อน มี ๓ ประเภท คือ
- ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นที่ เกิ ด ขึ้ น จริง (actual) มี ค วามทั บ ซ้ อ นระหว่ างผลประโยชน์ ส่ ว นตนและ
สาธารณะเกิดขึ้น
- ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นที่ เห็ น (perceived & apparent) เป็ น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นที่ ค นเห็ น ว่ า มี
แต่จริง ๆ อาจไม่มีก็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนามาซึ่งผลเสีย
ไม่น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตน
อย่างมีจริยธรรมเท่านั้น แต่ต้องทาให้คนอื่น ๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง

- ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อนกับ
ผลประโยชน์ ส าธารณะได้ในอนาคตหน้ า ที่ ทั บ ซ้ อ น (conflict of duty) หรือ ผลประโยชน์ เบี ย ดซ้ อ นกั น
(competing interests) ๒ ประเภท
ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
และเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจาหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาท
หน้ าที่ ทั้งสองออกจากกัน ได้อ าจท าให้ ท างานไม่มี ประสิ ทธิภ าพ หรือแม้ กระทั่ งเกิด ความผิ ด พลาดหรือผิ ด
กฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหา
ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีกาลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถทางานบางอย่างที่
คนอื่น ๆ ทาไม่ได้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง
ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการทาบทบาทหน้าที่
ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ทาให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนามาใช้เป็นประโยชน์แก่การทาบทบาทหน้าที่ให้แก่
อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้านาข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลาเอียง/อคติต่อคน
บางกลุ่มควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน
นั่นคือการตัดสินใจทาหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อ นก็สามารถนามาจัดการกับ
หน้าที่ทับซ้อนได้
ประเด็น หลักการ ๔ ประการสาหรับการป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
- ปกป้ อ งผลประโยชน์ ส าธารณะ : การท าเพื่ อผลประโยชน์ ของสาธารณะเป็ น หน้าที่ ห ลั กที่ ต้อ ง
ตัดสินใจและให้คาแนะนาภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องทางานในขอบเขตหน้าที่ พิจารณาความถูก
ผิดไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคล ปฏิบัติต่อแต่
ละบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติลาเอียงด้วยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผ่าพันธุ์ วงศ์ตระกูล ฯลฯ
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย
- สนั บ สนุ น ความโปร่ งใสและความพร้ อ มรั บ ผิ ด : การป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นต้ อ งอาศั ย
กระบวนการแสวงหา เปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ และมีความพร้อมรับผิดมี
วิธีการต่าง ๆ เช่นจดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้ายเจ้าหน้าที่ จากตาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน
การเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นขั้นตอนแรกของการ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผย ทั่วหน้า จะทาให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและสร้างความ
เชื่อมั่นแก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย
- ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : การแก้ปัญหาหรือจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และองค์กรการ
จัดการต้องอาศัย ข้อมูล น าเข้าจากทุ กระดับในองค์กร ฝ่ ายบริห ารต้องรับ ผิ ดชอบเรื่องการสร้างระบบและ
นโยบาย และเจ้าหน้าที่ก็มีความรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมี เจ้าหน้าที่ต้องจัดการกับเรื่อง
ส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ทาได้ และหัวหน้าหน่วยงานก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย
- สร้างวัฒ นธรรมองค์กร : หัวหน้าหน่วยงานต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุน
การตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่
ซึ่งต้องอาศัยวิธีการดังนี้
- ให้ข้อแนะนาและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติ
รวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ที่มีในสภาพแวดล้อมการทางาน
- ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สบายใจในการ
เปิดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ทางาน
- ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยเพื่อมิให้มีผู้นาไปใช้ในทางที่ผิด

- ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับ
ซ้อนเพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้
- มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อกาหนดทางจริยธรรม
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
- กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทาให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตนเองที่จะต้อง
ทาตามกฎระเบียบและมาตรฐาน
ประเด็น กรอบแนวทางการบริหารเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ๖ ขั้นตอน
สาหรับการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
๑) ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร
๒) พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา
๓) ให้ ก ารศึ ก ษาแก่ เจ้ า หน้ า ที่ แ ละผู้ บ ริ ห ารระดั บ ต่ า ง ๆ รวมถึ ง เผยแพร่ น โยบายการป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร
๔) ดาเนินการเป็นแบบอย่าง
๕) สื่ อสารให้ ผู้มีส่วนได้เสี ย ผู้ รับบริการ ผู้ส นับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่ นในการ
จัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๖) บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่าเสมอ
๑) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน
๒) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม
๓) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง
๔) ดาเนินการเป็นแบบอย่าง
๕) สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
๖) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย
ประเด็น การให้การรับของขวัญและผลประโยชน์*
หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการดาเนินการตามนโยบายการให้และรับของขวัญ
และผลประโยชน์ ของข้าราชการพลเรื อนและเจ้าหน้ าที่ ภ าครัฐ ในประมวลจริยธรรมข้ าราชการพลเรือ น
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
เจตนารมณ์
เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐว่า
จะต้องตัดสินใจและกระทาหน้าที่ โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคล
หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ทาให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และ
การกระทาหน้ าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ ย่อมทาลายความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน กระทบต่อ
ความถูกต้องชอบธรรมที่องค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบต่อกระบวนการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้
- ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ (เงิน ทรัพย์สินสิ่งของ บริการหรือ
อื่น ๆที่มีมูล ค่า) ที่ข้าราชการและเจ้ าหน้าที่ภ าครัฐให้ และหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได้ และ
ผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ
- ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้

- ของขวัญ ที่ ส ามารถคิ ด ราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึ ง สิ น ค้ าบริโภค ความบั น เทิ ง การ
ต้อนรับ ให้ที่พัก การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรกานัล
บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น
- ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้( Intangible gifts and benefits) หมายถึง สิ่งใด ๆ
หรื อบริการใด ๆ ที่ ไม่ส ามารถคิ ดเป็ น ราคาที่ จะซื้อขายได้ อาทิ เช่น การให้ บริการส่ ว นตัว การปฏิ บัติ ด้ว ย
ความชอบส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์ หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคน
อื่น ๆ
รายละเอียดต่อจากนี้เป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให้ -รับของขวัญและหรือผลประโยชน์อื่นใด
ในทางปฏิบัติ
ไม่ว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นจะมีค่าเพียง
เล็กน้อยก็ไม่ควรรับ เพราะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน
หรือพันธะกับผู้ให้ และอาจก่อให้เกิดความ
เสื่อมศรัทธาต่อประชาชน
การรับของขวัญและผลประโยชน์ : กุญแจแห่งความเสี่ยง
การรับ ของขวัญและผลประโยชน์ใด ๆ เป็นสาเหตุให้ สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมีอคติมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่ อให้เกิดการทาลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อ
ภาครัฐและต่อข้าราชการกุญแจแห่งความเสี่ยง ๒ ประการที่สาคัญ คือ
๑. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อยกว่าความ
เป็นจริง การตีค่าราคาต่ากว่าความเป็นจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อื่นให้คิดว่าของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์นั้นๆ มีค่าต่ากว่าที่เป็นจริง เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทาดังกล่าวนับว่าเป็นการคดโกง
และหลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
๒. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดขึ้นการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ
อาจทาให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์
ใด ๆ ในการปฏิ บั ติห น้ าที่ราชการ ทาให้ เกิดความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบั ติต่อผู้ รับบริการ หรือผู้ รับงาน รับจ้าง-รับเหมา ฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชน์ตอบ
แทนที่ได้รับทาให้มีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ามาตรฐานที่กาหนดในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา
และหรือผู้รับจัดซื้อ อาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่าการรับจ้างต่าง ๆ ไม่ต้องทาในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่า
การบริการนอกจากนั้น หากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการทางานขององค์กร ข้าราชการ และหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล”จากการปฏิบัติหน้าที่ และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยความ
รับผิดชอบ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นการรับสินบน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๐-๑๐๓
ประเด็น แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
๑. ให้สาธารณสุขอาเภอและผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหรือหัวหน้างานมีหน้าที่
ควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด
๒. เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัย ตาแหน่งหน้าที่ แสวงหาผลประโยชน์ใดๆให้แก่ตนเองและผู้อื่น
๓. เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัย ดอกาสในการปฏิบัติหน้าที่ รับหรือเรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่
ตนเองหรือผู้อื่น
๔. เจ้าหน้าที่ต้องไม่ดาเนินการใดๆที่เป็นการให้ของขวัญ ของกานัล หรือจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงิน
และผลประโยชน์อื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ ตาแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ

๕. เจ้าหน้าที่ต้องไม่ดาเนินการใดๆที่เป็นการช่วยเหลือญาติมิตรหรือพวกพ้องให้ได้รับการบรรจุ แต่งตั้งใน
ตาแหน่งใดๆ
๖. ห้าเจ้าหน้าที่นาทรัพย์ใดๆของทางราชการ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเองหรือผู้อื่น
๗. ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้เวลาทาการของราชการ ปฏิบัติงานอื่นที่มิใช่งานราชการ
๘. ห้าเจ้าหน้าที่ใช้ขอ้มูลทางลับของราชการเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตน หรือพวกพ้อง หรือครอบครัว
หรือคนรู้จัก
๙. ห้ามเจ้าหน้าที่กระทาการใดๆอันเป็นการเบียดเบียนผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือประโยชน์อื่นใดของ
ผู้บังคับบัญชา
มติที่ประชุม ที่กระผมได้อธิบายหลักการและแนวทางของผลประโยชน์ทับซ้อน ไปนั้น มีผู้ใดสงสัย หรือไม่
ประการใด
ถ้าไม่มี ขอเสนอประเด็นปัญหาที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับในหน่วยงานสานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่ง
กระจานและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในสังกัด ที่ได้วิเคราะห์จากผลการประเมินตรวจสอบภายในใน
รอบปีที่ผ่านมาซึ่งสสจ.เพชรบุรี ได้ลงมาทาการตรวจประเมินและได้มีข้อเสนอแนะ/ทักท้วงให้ปรับปรุงแก้ไข
พอสรุปเป็นประเด็นที่มีความเสี่ยง ดังนี้
๑. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พบว่า มีการเบิกเงินเกิน บางตาแหน่ง ไม่มีคาสั่ง
มอบหมายงาน ลงลายมือชื่อปฏิบัติงานนอกเวลาไม่ครบถ้วน มีการแลกเปลี่ยนเวร กันเองไม่มีหลักฐาน
ลาบลักษณ์อักษร
เห็นควร ให้ ทุก รพ.สต. จัดทากรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และทา Flow Chart ขั้นตอน
การดาเนินงานเบิกจ่ายค่าตอบแทน ส่งให้ สสอ. เพื่อเป็นแนวทางวิเคราะห์ความเสี่ยงภาพรวมต่อไป
๒. การจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา พบว่า มีการจัดทาชุดอนุมัติเบิกจ่ายตาม
โครงการไม่ครบถ้วน ถูกต้อง การยืมเงินและการคืนเงิน ทาไม่ถูกต้อง การจัดประชุม/อบรม ไม่เป็นไป
ตามกาหนดการ และลายมือชื่อเป้าหมายที่เข้าประชุม/อบรม เหมือนเซ็นต์ซ้า ฯลฯ
เห็นควร ให้ ทุกรพ.สต. ศึกษาระเบียบฯและการจัดทาชุดอนุมัติให้ครบถ้วน ถูกต้อง
๓. การจัดหาพัสดุ โดยการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า การบันทึกโปรแกรม e-GP ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามขั้นตอน
มีการจัดซื้อวัสดุไม่ตรงตามความเป็นจริง การตรวจสอบพัสดุ/วัสดุ คงเหลือ ยอดไม่ตรงกัน การจ้างเหมา
ก่อสร้าง ไม่ติดอาการแสตมป์ และไม่มีผู้มีความรู้ด้านช่างควบคุมงาน เอกสารหลักฐานชุดอนุมัติไม่
ครบถ้วน ฯลฯ
เห็นควร ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ศึกษา พ.ร.บ.และระเบียบฯ ตลอดจนวิธีการคีย์โปรแกรม e-GP พร้อมทั้ง
จัดทากรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และทา Flow Chart ขั้นตอนการดาเนินงาน ส่งให้ สสอ.
เพื่อเป็นแนวทางวิเคราะห์ความเสี่ยงภาพรวมต่อไป
๔. การใช้รถราชการ พบว่า มีการใช้รถราชการ แต่มีการบันทึกขอใช้รถและบันทึกรายละเอียดการใช้รถ
ราชการไม่ครบถ้วน ถูกต้อง รถราชการ บางแห่ง ไม่มีการทานุบารุงรักษา ใช้งานไม่ได้ ไม่มีการขออนุมัติ
ใช้น้ามันเชื้อเพลิง และบางแห่งทาชุดอนุมัตอน้ามันเชื้อเพลืงไม่ถูกต้อง
เห็นควร ให้ ทุก รพ.สต. จัดทากรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และทา Flow Chart ขั้นตอน
การดาเนินงานเบิกจ่ายค่าตอบแทน ส่งให้ สสอ. เพื่อเป็นแนวทางวิเคราะห์ความเสี่ยงภาพรวมต่อไป
๕. การละทิ้งและเบียดบังเวลาราชการ พบว่ามีบุคลากรที่มาทางานสายกลับเร็ว และไม่มาทางาน โดยไม่มี
การลา หรือแจ้งกล่าวต่อผู้บังคับบัญชา
เห็นควร ให้ ท่าน ผอ.รพ.สต. ควบคุม กากับ สอดส่อง ดูแล และรายงาน สสอ.ทราบต่อไป
ไม่ทราบว่า ที่ประชุม เห็นว่าจะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานของเรา อีกหรือไม่
ประการใด

หากไม่มี ก็ขอจัดแบ่งกลุ่ม ๕ กลุ่ม ช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและกรอบแนวทาง
ป้องกัน ตามประเด็น ๕ เรื่องของเรา พร้อมสรุปส่งให้สสอ. รวบรวมจัดทาเป็นคู่มือฯต่อไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
การนัดประชุมครั้งต่อไป จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.
นางสาวศุภณัฏฐ โสภณจิรโรจน์
ผู้จดรายงานการประชุม/พิมพ์
๘ เมษายน ๒๕๖๒
นายไพทูร ศิลปศร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
๘ เมษายน ๒๕๖๒

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี งานบริหารทั่วไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑
ที่ พบ ๐๘๓๒/วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒
เรื่อง ขอรายงานผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เรียน สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
ตาม แนวทางการดาเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) กาหนดให้หน่วยงาน มีการประชุมหรืออบรม/สัมมนา หรือแลกปเลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานใน
การให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านการทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (EB
๒๒) นั้น สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน กระจาน ได้จัดทาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ความ
เสี่ ย งและการป้ องกัน ผลประโยชน์ ทั บซ้อน ขึ้น พร้อมทั้ งได้ดาเนินการจัดประชุมตามโครงการฯ เมื่ อวันที่ ๘
เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านซ่อง อาเภอแก่งกระจาน
เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามโครงการฯดังกล่าว เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ
ในการนี้ ส านั กงานสาธารณสุ ขอาเภอแก่งกระจาน ขอรายงานผลการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
วิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พร้อมทั้งสาเนาเอกสารวาระ
การประชุมแจ้งให้ทุก รพ.สต. ทราบ และเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่
แนบมา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบดาเนินการและอนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ต่อไป
(นางสาวศุภณัฏฐ์ โสภณจิรโรจน์)
เจ้าพนักงานธุรการ

(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รักษาราชการแทน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
๑๗ เมษายน ๒๕๖๒

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี งานบริหารทั่วไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑
ที่ พบ ๐๘๓๒/ว ๒๒๓
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒
เรื่อง ขอเชิญประชุม
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุกแห่ง.
ตาม แนวทางการดาเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) กาหนดให้หน่วยงาน มีการประชุมหรืออบรม/สัมมนา หรือแลกปเลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานใน
การให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านการทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (EB ๒๒)
นั้น สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน ได้จัดทาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ความเสี่ยงและการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขึ้น จึงขอเรียนเชิญ ท่าน ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุกแห่ง
และบุ คลากรในสั งกัด ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านซ่อง อาเภอแก่งกระจาน
ในการนี้ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จึงขอเรียนเชิญ ท่าและบุคลากรในสังกัด
เข้าประชุม ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดาเนินการต่อไป

(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รักษาราชการแทน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน

โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านซ่อง อาเภอแก่งกระจาน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๑
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : …สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..…………………
วัน/เดือน/ปี : ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒……………………………………………………………..
หัวข้อ : ๑. รายงานขอรายงานผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๒.รูปภาพประกอบกิจกรรมตามโครงการฯ
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้
ดาเนินงานตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พร้อมทั้งสรุปรายการผลการการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ความเสี่ยงและการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แนบมา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……
Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com…………………………………………………….
หมายเหตุ :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
ผู้อนุมัตริ ับรอง

(นายไพทูร ศิลปศร)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่.๑๘..เดือน เมษายน....พ.ศ. ๒๕๖๒........

(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
วันที่...๑๘....เดือน..เมษายน.......พ.ศ..๒๕๖๒...

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นางสาวศุภณัฏฐ์ โสภณจิรโรจน์ )
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
วันที่....๑๘...เดือน.เมษายน .พ.ศ. ๒๕๖๒.

