
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี   
****************************************************  

ชื่อโครงการ     โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
หน่วยงาน     ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด 
หลักการและเหตุผล  
               ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
(Conflict of interest : COI)  ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญทางการบริหารงานภาครัฐในปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบให้
เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบในระดับรุนแรงขึ้น ประเทศก็มีการพัฒนาล่าช้า สะท้อนปัญหาขาดการบริหาร
หน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตประเภทหนึ่งเพราะเป็นการ
แสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจซึ่งเกี่ยวกับต าแหน่ง
หน้าที่ไปแทรกแซง ในระบบการบริหารของหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด เห็นความส าคัญของการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จึงได้จัดท า
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
เพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึกของการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต และเป็นการสร้างเครือข่ายป้องกัน
กระบวนการทุจริต ตามนโยบายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ 
และเพ่ือให้บุคลากรในสังกัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีการประพฤติปฏิบัติ
ตนให้อยู่ในกฎระเบียบของราชการ ด ารงตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ไม่ใช้อ านาจและต าแหน่ง
หน้าทีแ่สวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบส าหรับตนเองหรือผู้อืน่ 
 วัตถุประสงค์   
      ๑. เพ่ือพัฒนาความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร 
      ๒. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีจิตส านึกในการป้องกัน  การปราบปรามและการสร้างเครือข่าย  
มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
      ๓. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีความตะหนักถึงความส าคัญในการช่วยเฝ้าระวังองค์กรให้เกิดมีการ
บริหารงานที่เป็นธรรมและโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 เป้าหมาย  
          บุคลากรสาธารณสุขในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจานและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลในสังกัด จ านวน ๕๒ คน  
งบประมาณ    ไม่ได้ใช้งบประมาณ  
ระยะเวลาในการด าเนินงาน   
    มกราคม ๒๕๖๒ - เมษายน ๒๕๖๒ 

สถานที่ด าเนินการ 
   ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน หรือห้องประชุม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด 
วิธีการด าเนินการ 

๑. จัดท าโครงการเสนอผู้บริหาร 
๒. ประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องวางแผนการประชุม 
๓. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม 



    ๔.  ด าเนินการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงาน 

๕. สรุปรายงานการประชุมเสนอผู้บริหารทราบ 
    ๖. จัดท าคู่มือและรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน แจกให้โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัดถือปฏิบัติ พร้อมเผยแพร่คู่มือ ผ่านเว็ปไซต์ต่อไป 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

๑. บุคลากรมีความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน  
๒. บุคลากรในหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ไม่มีการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และไม่มีการร้องเรียนด้านผลประโยชน์ 
๓. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด เป็นองค์กร

คุณธรรมและความโปร่งใสด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
 
                                          

ลงชื่อ ....................................................................ผู้เสนอโครงการ  
(นางสาวสุภาวดี   วาระดี) 
นักวิชาการสาธารณสุข 

๑  มีนาคม ๒๕๖๒ 
 
 

ลงชื่อ....................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
(นายไพทูร  ศิลปศร) 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๑  มีนาคม ๒๕๖๒ 

 
 

ลงชื่อ..................................................................................ผูอ้นุมัติโครงการ  
(นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 

นักวิชากาสาธารณสุขช านาญการ  รักษาราชการแทน 
สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

๑  มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหน่วยงาน : …ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..………………… 

วัน/เดือน/ปี : … ๔ มีนาคม  ๒๕๖๒…………………………………………………………….. 

หัวข้อ : ๑. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน    
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดท า
โโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพ่ือให้
บุคลากรได้มีความรู้/เข้าใจ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตามเอกสารที่แนบมา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com……………………………………………………. 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมลู 

 

(นายไพทูร          ศิลปศร) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

               วันท่ี  ๔  เดือน.มีนาคม .พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ผู้อนุมัตริับรอง 

 

                  (นายสุขประเสริฐ     ทับสี) 
          ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

วันท่ี  ๔  เดือน.มีนาคม .พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมลูขึ้นเผยแพร่ 

 

(นางสาวศุภณฏัฐ์         โสภณจริโรจน์ ) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

วันท่ี  ๔  เดือน.มีนาคม .พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี  งานบริหารทั่วไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ที ่ พบ ๐๘๓๒/-    วันที่    ๔   มีนาคม  ๒๕๖๒ 
เรื่อง  ขออนุมัตโิครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   

เรียน  สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

 ตาม  แนวทางการด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ก าหนดให้หน่วยงาน มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (EB ๒๐) 
นั้น ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ได้จัดท าโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ความเสี่ยงและการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพ่ือให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีความรู้/เข้าใจ และ
สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติฯ 

 ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ขออนุมัติโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อให้บุคลากร
ในสังกัดได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯอย่างพร้อมเพรียง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการฯและอนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ต่อไป 

 

 
(นายไพทูร  ศิลปศร) 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                                             

 
 

 

 (นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
    นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รักษาราชการแทน 

        สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
   ๔   มีนาคม  ๒๕๖๒ 

 


