
รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

วันที่  ๘  เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านซ่อง อ าเภอแก่งกระจาน 

--------------------------------------------------------------------------------  
ผู้มาประชุม  
               ๑. นายสุขประเสริฐ   ทับสี           สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน        ประธาน 
               ๒. นายไพทูร       ศิลปศร          นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ      
               ๓. นายสมบัติ      ทองเจิม          ผอ.รพ.สต. บ้านท่าเรือ                    
               ๔. นายแสงอรุณ   เชื่อมชิต          นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านท่าเรือ 
               ๕. นายประเสริฐ   หว่างจิตร์         ผอ.รพ.สต. บ้านแม่คะเมย              
               ๖. นายสมรรถพล  จันทร์แสง        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านแม่คะเมย 
               ๗. นายพัฒนพงศ์  นกเอ้ียงทอง      ผอ. สอ.น. เฉลิมพระเกียรติฯ            
               ๘. นายสุรพล      นวลพลอย         ผอ.รพ.สต.บ้านมะขามโพรง 
               ๙. นางสาวสิริพรรณ สดใส            พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.บ้านมะขามโพรง 
              ๑๐.นางสาวสราล ี  ทองมา            ผอ.รพ.สต. บ้านหนองปืนแตก           
              ๑๑. นายนพดล      สุขศรี             เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
              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. สองพ่ีน้อง                    
              ๑๖. นายทัชชกร      รุ่งเจริญ           นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.แก่งกระจาน 
              ๑๗. นายสมศักดิ์      คิดอยู่             นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.แก่งกระจาน 
              ๑๘. นายบุญธรรม    กลิ่นสน            ผอ.รพ.สต. ห้วยแม่เพรียง              
              ๑๙. นายปฐมพร      บัวลาด            เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง 
              ๒๐. นางสาวกนกอร  พราหมณ์ชื่น      พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  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 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ (นายสุขประเสริฐ  ทับสี  สาธารณสุอ าเภอแก่งกระจาน)  
           แจ้งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามตัวชี้วัดที่ ๔๔ 
ประด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ จ านวน ๒๖ ข้อ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ีจึงมีความจ าเป็นต้องมีการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นองค์ประกอบของ EB ๒๐ -
๒๒ ขอความร่วมมือระดมสมองวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน
ของเรา  
มติที่ประชุม     ที่ประชุมรับทราบ 



 
  ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว ไม่มี เป็นการประชุมครั้งที่ ๑  
  ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  
   -ไม่มี- 
  ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือการพิจารณา   
  ประธานที่ประชุม ขอให้ มอบหมายให้ ผช.ไพทูร  ด าเนินการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไป และขอให้การ 
  ประชุมประสบผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์   

นายไพทูร ขออธิบาย ผลประโยชน์ทับซ้อน และวัตถุประสงค์เพ่ือให้ที่ประชุมท าความเข้าใจก่อนที่จะ
ร่วมอภิปรายแนวทางหรือก าหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อป 

ประเด็นส าคัญ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการ
แสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไป
แทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม ส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดย
ผลประโยชน์สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมใน
สังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม ตัวอย่างเช่น การที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติการออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการใด ๆ หรือแลกเปลี่ยนกับการละเว้น การยกเว้น หรือการจัดการประมูลทรัพย์สินของ
รัฐ      เพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพวกพ้อง เป็นต้น ผู้ที่จงใจกระท าความผิดยังพบผู้กระท า
ความผิดโดยไม่เจตนา หรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียน
เรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญาผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม(Conflic of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐ  ในปัจจุบัน เป็น
บ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น  

ฉะนั้น ข้าราชการควรปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน              
๑. การยึดถือตามคุณธรรม ๔ ประการ ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณในพระบรมราโชวาท 

เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งในการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่” ดังนี้ 
(๑) การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเองท่ีจะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ และเป็นธรรม 
(๒) การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดีเท่านั้น 
(๓) การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด 
(๔) การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพ่ือประโยชน์ส่วน

ใหญ่ของบ้านเมือง 
๒. การยึดถืออุดมคติในการปฏิบัติงาน ๙ ประการ ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ เป็น

แนวทางชี้น าการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่เพ่ือบรรลุถึงปณิธานของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ดังนี้ 
๒.๑ เคารพเอ้ือเฟ้ือต่อหน้าที่ 
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 “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” ถ้อยค าเหล่านี้ถือเป็น
รูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการกระท าที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง 
“ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ” กล่าวคือ เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลใน
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มี
หลากหลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ในรูป
ตัวเงินหรือทรัพย์สิน มีลักษณะ ๗ ประการ ดังนี้ 

๑. หาประโยชน์ให้ตนเอง คือ การใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อ านาจหน้าที่ท าให้
บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าท างาน เป็นต้น 

๒. รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับเงินจาก 
ผู้มาเสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของก านัลจากร้านค้า เป็นต้น 

๓. ใช้อิทธิพลเป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่เพ่ือส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 

๔. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์ของ
ราชการท างานส่วนตัว เป็นต้น 

๕. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เช่น รู้ว่าราชการจะสร้างถนนใหม่จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกล่าว
ล่วงหน้าไว้ก่อน เป็นต้น 

๖. รับงานนอก ได้แก่ การเปิดบริษัทท าธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองท างานอยู่ เช่น เป็นนักบัญชี 
แต่รับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลาท างานบัญชีในหน้าที่ให้กับหน่วยงาน เป็นต้น 

๗. ท างานหลังออกจากต าแหน่ง คือการไปท างานให้กับผู้อ่ืนหลังออกจากที่ท างานเดิม โดยใช้ความรู้
หรืออิทธิพลจากที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบายและแผนของ
ธนาคารประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอื่น ๆ หลังจากเกษียณ เป็นต้น 
ประเด็น การบริหารเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

ถ้าไม่มีการบริหารเพ่ือป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะ
ละเลยประโยชน์สาธารณะและให้ความส าคัญกับประโยชน์ส่วนตน หรือของคนบางกลุ่มแทน ซึ่งจะมีผลต่อการ
ปฏิบัติงานและอาจน าไปสู่การประพฤติมิชอบในที่สุด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีชีวิตส่วนตน มีบางครั้งที่
ผลประโยชน์ส่วนตนจะมาขัดแย้งกับการท าหน้าที่ราชการ แต่ประเด็นคือต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่มี
อย่างโปร่งใสและยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นเรื่องหลักหน่วยงานภาครัฐต้องจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่าง
โปร่งใส และพร้อมรับผิดชอบมิฉะนั้นจะบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน 
ดังนั้น การจัดให้มีแนวทางการบริหารเพ่ือป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนจะสร้างประโยชน์มากมายแก่
หน่วยงานของรัฐในด้านต่างๆ เช่น 

- ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
- สามารถแก้ข้อกล่าวหาเรื่องความล าเอียงได้ง่าย 
- แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล 



  - ประชาชนเชื่อมั่นว่าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม และไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง 
ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest) 

 “ผลประโยชน์” คือ สิ่งใด ๆ ที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่ม ไม่ว่าในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” 
ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจของเจ้าหน้าที่ แต่รวมถึงคนท่ีติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น 
เพ่ือน ญาติ คู่แข่ง ศัตรู เมื่อใดเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้คนเหล่านี้ได้หรือเสียประโยชน์ เมื่อนั้นก็ถือว่ามีเรื่อง 
ผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 

ผลประโยชน์ส่ วนตน มี  ๒  ประเภท คือ ที่ เกี่ยวกับ เงิน  (pecuniary) และที่ ไม่ เกี่ ยวกับ เงิน
(nonpecuniary) 

– ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการ
เพ่ิมพูนประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ต าแหน่งในบริษัทที่รับงานจาก
หน่วยงานรวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ไม่ได้อยู่ ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลด ของขวัญ หรือ
ของที่แสดงน้ าใจไมตรีอ่ืน ๆ 

– ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทาง
สังคมวัฒนธรรมอ่ืน ๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด มักอยู่ในรูปความล าเอียง/อคติ/เลือกที่ รัก
มักที่ชัง และมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้  หน้าที่สาธารณะ     
(public duty) หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ท างานให้ภาครัฐคือ การให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ประโยชน์
สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
เท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนอ่ืน ๆ ที่ท างานให้ภาครัฐ เช่น ที่ปรึกษา อาสาสมัคร  ผลประโยชน์สาธารณะ คือ
ประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน 
การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ในเบื้องต้นข้าราชการส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่ง
กระจานทุกคนสามารถให้ความส าคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้ โดย 

- ท างานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
- ท างานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องจ ากัด 

ขอบเขตที่ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการท าหน้าที่ 
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการท าหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
- หลีกเลี่ยงการกระท า/กิจกรรมส่วนตนที่อาจท าให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน 
- หลีกเลี่ยงการใช้ต าแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
- ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อ านาจหน้าที่ 
- ไม่ใช้ประโยชน์จากต าแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในต าแหน่ง ไปหาผลประโยชน์ในต าแหน่ง

หรือในงานใหม ่
ประเด็น ผลประโยชน์ทับซ้อน มี ๓ ประเภท คือ 

- ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
สาธารณะเกิดข้ึน 

- ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามี      
แต่จริง ๆ อาจไม่มีก็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจน ามาซึ่งผลเสีย
ไม่น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตน
อย่างมีจริยธรรมเท่านั้น แต่ต้องท าให้คนอื่น ๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง 



- ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อนกับ
ผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคตหน้าที่ทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน 
(competing interests) ๒ ประเภท 

 ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
และเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจ าหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาท
หน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้อาจท าให้ท างานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิด
กฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหา
ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีก าลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถท างานบางอย่างที่
คนอ่ืน ๆ ท าไม่ได้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 
  ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการท าบทบาทหน้าที่
ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ท าให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจน ามาใช้เป็นประโยชน์แก่การท าบทบาทหน้าที่ให้แก่
อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความล าเอียง/อคติต่อคน
บางกลุ่มควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน
นั่นคือการตัดสินใจท าหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถน ามาจัดการกับ
หน้าที่ทับซ้อนได ้

ประเด็น หลักการ ๔ ประการส าหรับการป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
- ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : การท าเพ่ือผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลักที่ต้อง

ตัดสินใจและให้ค าแนะน าภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องท างานในขอบเขตหน้าที่พิจารณาความถูก
ผิดไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคล ปฏิบัติต่อแต่
ละบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติล าเอียงด้วยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผ่าพันธุ์ วงศ์ตระกูล ฯลฯ 
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย 

- สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัย
กระบวนการแสวงหา เปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ และมีความพร้อมรับผิดมี
วิธีการต่าง ๆ เช่นจดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
การเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นขั้นตอนแรกของการ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผย ทั่วหน้า จะท าให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและสร้างความ
เชื่อมั่นแก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย 

- ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : การแก้ปัญหาหรือจัดการ 
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และองค์กรการ
จัดการต้องอาศัยข้อมูลน าเข้าจากทุกระดับในองค์กร ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและ
นโยบาย และเจ้าหน้าที่ก็มีความรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมี เจ้าหน้าที่ต้องจัดการกับเรื่อง
ส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ท าได้ และหัวหน้าหน่วยงานก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย 

- สร้างวัฒนธรรมองค์กร : หัวหน้าหน่วยงานต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุน  
การตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่
ซึ่งต้องอาศัยวิธีการดังนี ้

- ให้ข้อแนะน าและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติ 
รวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภาพแวดล้อมการท างาน 

- ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพ่ือให้เจ้าหน้าที่สบายใจในการ
เปิดเผยและหารือเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ท างาน 

- ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยเพ่ือมิให้มีผู้น าไปใช้ในทางท่ีผิด 



- ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับ
ซ้อนเพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้ 

- มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อก าหนดทางจริยธรรม 
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก 
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ท าให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตนเองที่จะต้อง 

ท าตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 
ประเด็น กรอบแนวทางการบริหารเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ๖ ขั้นตอน 
ส าหรับการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑) ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร 
๒) พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา 
๓) ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่าง ๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบายการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร 
๔) ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
๕) สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่ นในการ

จัดการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๖) บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ าเสมอ 
๑) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน 
๒) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม 
๓) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง 
๔) ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
๕) สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 
๖) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย 

    ประเด็น การให้การรับของขวัญและผลประโยชน์* 
หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการด าเนินการตามนโยบายการให้และรับของขวัญ 

และผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เจตนารมณ์ 
เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐว่า 

จะต้องตัดสินใจและกระท าหน้าที่ โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ท าให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และ
การกระท าหน้าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ ย่อมท าลายความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน กระทบต่อ
ความถูกต้องชอบธรรมที่องค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบต่อกระบวนการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้ 
- ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ (เงิน ทรัพย์สินสิ่งของ บริการหรือ

อ่ืน ๆที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได้ และ
ผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ 

- ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้ 



- ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินค้าบริโภค ความบันเทิง การ
ต้อนรับ ให้ที่พัก การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรก านัล 
บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น 

- ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้(Intangible gifts and benefits) หมายถึง สิ่งใด ๆ
หรือบริการใด ๆ ที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้ อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัว การปฏิบัติด้วย
ความชอบส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์ หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคน
อ่ืน ๆ 
รายละเอียดต่อจากนี้เป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให้-รับของขวัญและหรือผลประโยชน์อ่ืนใด
ในทางปฏิบัติ 

ไม่ว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นจะมีค่าเพียง 
เล็กน้อยก็ไม่ควรรับ เพราะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน 
หรือพันธะกับผู้ให้ และอาจก่อให้เกิดความ 
เสื่อมศรัทธาต่อประชาชน 

การรับของขวัญและผลประโยชน์ : กุญแจแห่งความเสี่ยง 
การรับของขวัญและผลประโยชน์ใด ๆ เป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมีอคติมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อให้เกิดการท าลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อ
ภาครัฐและต่อข้าราชการกุญแจแห่งความเสี่ยง ๒ ประการที่ส าคัญ คือ 

๑. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อยกว่าความ
เป็นจริง การตีค่าราคาต่ ากว่าความเป็นจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อ่ืนให้คิดว่าของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์นั้นๆ มีค่าต่ ากว่าที่เป็นจริง เพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระท าดังกล่าวนับว่าเป็นการคดโกง
และหลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 

๒. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดขึ้นการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ 
อาจท าให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์
ใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ท าให้เกิดความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ หรือผู้รับงาน -
รับจ้าง-รับเหมา ฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชน์ตอบ
แทนที่ได้รับท าให้มีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ามาตรฐานที่ก าหนดในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา 
และหรือผู้รับจัดซื้อ อาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่าการรับจ้างต่าง ๆ ไม่ต้องท าในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่า
การบริการนอกจากนั้น หากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการท างานขององค์กร ข้าราชการ และหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล”จากการปฏิบัติหน้าที่ และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยความ
รับผิดชอบ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นการรับสินบน 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไข 

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๐-๑๐๓ 
ประเด็น แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ดังนี้ 
๑. ให้สาธารณสุขอ าเภอและผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหรือหัวหน้างานมีหน้าที่

ควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด 
๒. เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัย ต าแหน่งหน้าที่ แสวงหาผลประโยชน์ใดๆให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน 
๓. เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัย ดอกาสในการปฏิบัติหน้าที่ รับหรือเรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่

ตนเองหรือผู้อ่ืน 
๔. เจ้าหน้าที่ต้องไม่ด าเนินการใดๆที่เป็นการให้ของขวัญ ของก านัล หรือจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงิน 

และผลประโยชน์อื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ ต าแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ 



๕. เจ้าหน้าที่ต้องไม่ด าเนินการใดๆที่เป็นการช่วยเหลือญาติมิตรหรือพวกพ้องให้ได้รับการบรรจุ แต่งตั้งใน
ต าแหน่งใดๆ 

๖. ห้าเจ้าหน้าที่น าทรัพย์ใดๆของทางราชการ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเองหรือผู้อ่ืน 
๗. ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้เวลาท าการของราชการ ปฏิบัติงานอ่ืนที่มิใช่งานราชการ 
๘. ห้าเจ้าหน้าที่ใช้ขอ้มูลทางลับของราชการเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตน หรือพวกพ้อง หรือครอบครัว

หรือคนรู้จัก 
๙. ห้ามเจ้าหน้าที่กระท าการใดๆอันเป็นการเบียดเบียนผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือประโยชน์อื่นใดของ

ผู้บังคับบัญชา 
มติที่ประชุม ที่กระผมได้อธิบายหลักการและแนวทางของผลประโยชน์ทับซ้อน ไปนั้น มีผู้ใดสงสัย หรือไม่
ประการใด 
ถ้าไม่มี ขอเสนอประเด็นปัญหาที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับในหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่ง
กระจานและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด ที่ได้วิเคราะห์จากผลการประเมินตรวจสอบภายในใน
รอบปีที่ผ่านมาซึ่งสสจ.เพชรบุรี ได้ลงมาท าการตรวจประเมินและได้มีข้อเสนอแนะ/ทักท้วงให้ปรับปรุงแก้ไข 
พอสรุปเป็นประเด็นที่มีความเสี่ยง ดังนี้   

๑. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พบว่า มีการเบิกเงินเกิน บางต าแหน่ง ไม่มีค าสั่ง
มอบหมายงาน ลงลายมือชื่อปฏิบัติงานนอกเวลาไม่ครบถ้วน มีการแลกเปลี่ยนเวร กันเองไม่มีหลักฐาน
ลาบลักษณ์อักษร 

    เห็นควร ให้ ทุก รพ.สต. จดัท ากรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และท า Flow Chart ขั้นตอน
การด าเนินงานเบิกจ่ายค่าตอบแทน ส่งให้ สสอ. เพ่ือเป็นแนวทางวิเคราะห์ความเสี่ยงภาพรวมต่อไป 

๒. การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา พบว่า มีการจัดท าชุดอนุมัติเบิกจ่ายตาม
โครงการไม่ครบถ้วน ถูกต้อง การยืมเงินและการคืนเงิน ท าไม่ถูกต้อง การจัดประชุม/อบรม ไม่เป็นไป
ตามก าหนดการ และลายมือชื่อเป้าหมายที่เข้าประชุม/อบรม เหมือนเซ็นต์ซ้ า ฯลฯ 

    เห็นควร ให้ ทุกรพ.สต. ศึกษาระเบียบฯและการจัดท าชุดอนุมัติให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
๓. การจัดหาพัสดุ โดยการจัดซื้อจัดจ้าง  พบว่า การบันทึกโปรแกรม e-GP ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามขั้นตอน 

มีการจัดซื้อวัสดุไม่ตรงตามความเป็นจริง การตรวจสอบพัสดุ/วัสดุ คงเหลือ ยอดไม่ตรงกัน การจ้างเหมา
ก่อสร้าง ไม่ติดอาการแสตมป์ และไม่มีผู้มีความรู้ด้านช่างควบคุมงาน เอกสารหลักฐานชุดอนุมัติไม่
ครบถ้วน ฯลฯ 

   เห็นควร ให้บุคลากรที่เก่ียวข้องได้ศึกษา พ.ร.บ.และระเบียบฯ ตลอดจนวิธีการคีย์โปรแกรม e-GP พร้อมทั้ง
จัดท ากรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และท า Flow Chart ขั้นตอนการด าเนินงาน ส่งให้ สสอ. 
เพ่ือเป็นแนวทางวิเคราะห์ความเสี่ยงภาพรวมต่อไป 

๔. การใช้รถราชการ  พบว่า มีการใช้รถราชการ แต่มีการบันทึกขอใช้รถและบันทึกรายละเอียดการใช้รถ
ราชการไม่ครบถ้วน ถูกต้อง รถราชการ บางแห่ง ไม่มีการท านุบ ารุงรักษา ใช้งานไม่ได้ ไม่มีการขออนุมัติ
ใช้น้ ามันเชื้อเพลิง และบางแห่งท าชุดอนุมัตอน้ ามันเชื้อเพลืงไม่ถูกต้อง 

     เห็นควร ให้ ทุก รพ.สต. จัดท ากรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และท า Flow Chart ขั้นตอน
การด าเนินงานเบิกจ่ายค่าตอบแทน ส่งให้ สสอ. เพ่ือเป็นแนวทางวิเคราะห์ความเสี่ยงภาพรวมต่อไป 

๕. การละท้ิงและเบียดบังเวลาราชการ  พบว่ามีบุคลากรที่มาท างานสายกลับเร็ว และไม่มาท างาน โดยไม่มี
การลา หรือแจ้งกล่าวต่อผู้บังคับบัญชา  

    เห็นควร ให้ ท่าน ผอ.รพ.สต. ควบคุม ก ากับ สอดส่อง ดูแล และรายงาน สสอ.ทราบต่อไป 
ไม่ทราบว่า ที่ประชุม เห็นว่าจะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานของเรา อีกหรือไม่ 
ประการใด 



หากไม่มี ก็ขอจัดแบ่งกลุ่ม  ๕ กลุ่ม ช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและกรอบแนวทาง
ป้องกัน ตามประเด็น ๕ เรื่องของเรา พร้อมสรุปส่งให้สสอ. รวบรวมจัดท าเป็นคู่มือฯต่อไป 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบด าเนินการ  
 ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ  
      การนัดประชุมครั้งต่อไป  จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
                  มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น. 
                                                          นางสาวศุภณัฏฐ     โสภณจิรโรจน์ 
                                                              ผู้จดรายงานการประชุม/พิมพ์ 

   ๘  เมษายน ๒๕๖๒ 
 
 
                                                               นายไพทูร    ศิลปศร 
                                                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

  ๘  เมษายน ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี  งานบริหารทั่วไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ที ่ พบ ๐๘๓๒/-        วันที่   ๑๗  เมษายน   ๒๕๖๒ 
เรื่อง  ขอรายงานผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

เรียน  สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

 ตาม  แนวทางการด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ก าหนดให้หน่วยงาน มีการประชุมหรืออบรม/สัมมนา หรือแลกปเลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานใน
การให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านการทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (EB 
๒๒) นั้น ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน กระจาน ได้จัดท าโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ความ
เสี่ยงและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขึ้น พร้อมทั้งได้ด าเนินการจัดประชุมตามโครงการฯ เมื่อวันที่ ๘ 
เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านซ่อง อ าเภอแก่งกระจาน 
เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามโครงการฯดังกล่าว เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 

 ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ขอรายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พร้อมทั้งส าเนาเอกสารวาระ
การประชุมแจ้งให้ทุก รพ.สต. ทราบ และเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่
แนบมา 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบด าเนินการและอนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ต่อไป 
 
 

(นางสาวศุภณัฏฐ์   โสภณจิรโรจน์) 
เจ้าพนักงานธุรการ 

                                             
 

 
(นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 

   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รักษาราชการแทน 
      สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

๑๗  เมษายน   ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี  งานบริหารทั่วไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ที ่ พบ ๐๘๓๒/ว ๒๒๓       วันที่   ๓  เมษายน   ๒๕๖๒ 
เรื่อง    ขอเชิญประชุม 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง. 

  ตาม  แนวทางการด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ก าหนดให้หน่วยงาน มีการประชุมหรืออบรม/สัมมนา หรือแลกปเลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานใน
การให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านการทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (EB ๒๒) 
นั้น ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ได้จัดท าโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ความเสี่ยงและการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขึ้น จึงขอเรียนเชิญ ท่าน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง
และบุคลากรในสังกัด ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.            
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านซ่อง อ าเภอแก่งกระจาน  
  ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จึงขอเรียนเชิญท่าและบุคลากรในสังกัด    
เข้าประชุม ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป 
 
 
 

(นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาราชการแทน 

สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
วันที่  ๘  เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านซ่อง อ าเภอแก่งกระจาน 
 

 
 

 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อหน่วยงาน : …ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..………………… 
วัน/เดือน/ปี : ๑๘ เมษายน  ๒๕๖๒…………………………………………………………….. 
หัวข้อ : ๑. รายงานขอรายงานผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   
          ๒.รูปภาพประกอบกิจกรรมตามโครงการฯ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้
ด าเนินงานตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  พร้อมทั้งสรุปรายการผลการการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ความเสี่ยงและการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ตามเอกสารที่แนบมา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com……………………………………………………. 
หมายเหตุ : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
 
 
 

(นายไพทูร   ศิลปศร) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

       วันที่.๑๘..เดือน เมษายน....พ.ศ. ๒๕๖๒........ 
 

ผู้อนุมัตริับรอง 
 
 
 

                  (นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
          ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

   วันที่...๑๘....เดือน..เมษายน.......พ.ศ..๒๕๖๒... 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

(นางสาวศุภณัฏฐ์   โสภณจิรโรจน์ ) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

วันที่....๑๘...เดือน.เมษายน .พ.ศ. ๒๕๖๒. 
 
 


