
 
สรุปการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเส่ียงผลประโยชน์ทับซ้อน 

ครั้งท่ี 1 / ๒๕61 วันท่ี  12 มีนาคม   ๒๕61 
ณ  ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย 

------------------------------ 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายทวีศักดิ์     เทียมตระกูล       ต าแหน่ง    สาธารณสุขอ าเภอสันทราย 
2. นางพัทธวรรณ   ลาน้อย  ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
3. นางนุชจรินทร์   พันธุ์บุญปลูก ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
4. นางแอนงค์      ภาคพิชเจริญ ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
5. นางสาวจารุวรรณ  อินปัญญา ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข 
6. นางสาวมนต์ธิชา  มิตรหนุน ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข 
7. นางจีรภา         ฝักฝ่าย  ต าแหน่ง  เจาพนักงานธุรการช านาญงาน 
8. นายเสน่ห์        คนขยัน  ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
9. นางสมเพชร    ค าทิพย์  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 
10. นางบัวซอน      บุตรศักดิ์ ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
11. นายฉัตรชัย     จ าปา  ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
12. นายสมภพ เก็งวินิจ  ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
13. นายสายัณห์    ชัยศรีสวัสด์ิ ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
14. นายรสิทธิ บริรักษ์  ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
15. นางสุนันทา ชัยมณี  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
16. น.ส.พิณนิพิชฌน์ ค าภีระ  ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
17. นายอนสุิษฐ   กันธิ  ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
18. นายธวัช   วันดี  ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
19. นายสมบัติ สุนันต๊ะพันธ ์ ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
20. นายไพฑรูย์   นุ่มฟัก  ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

   
เปิดประชุมเวลา   09.00   น.       

 ประธานในท่ีประชุม      นายทวีศักดิ์  เทียมตระกูล       ต าแหน่ง   สาธารณสุขอ าเภอสันทราย 
      
ระเบียบวาระท่ี   ๑ ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑  เรื่อง  การ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ในเรื่องการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคล
โดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจซึ่งเกี่ยวกับต าแหน่งหน้าท่ีไปแทรกแซง  เพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเป็นไปตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการก าหนดมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต คือ การปลูกจิตส านึก การป้องกัน การปราบปรามและการสร้างเครือข่ายมุ่งเน้นการ
ป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการ จึงมีการวิเคราะห์ ความเสี่ยง ในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ การ
จัดซ้ือจัดจ้างขององค์กร ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
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๑.2  เรื่อง  การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการ 
แสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจซึ่งเกี่ยวกับต าแหน่งหน้าท่ีไป
แทรกแซง  เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเป็นไปตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการก าหนดมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต คือ การปลูกจิตส านึก การป้องกัน การปราบปรามและการสร้างเครือข่ายมุ่งเน้นการ
ป้องกันการทุจริต ในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ การจัดซ้ือจัดจ้างขององค์กร ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ได้  การ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน (ITA) เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ
ตนให้อยู่ในกฎระเบียบของทางราชการ ด ารงตนด้วยความเท่ียงธรรม คงไว้ซึ่งเกียรติและศักด์ิศรีของความเป็น
ข้าราชการ ไม่ใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ีแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 
ในเรื่อง 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

    ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 ไม่มี  
ระเบียบวาระท่ี  4 สรุปจากการประชุม 

4.1 ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
(Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันท่ีเป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ 
 

ความหมาย : ส านักงาน ก.พ.  
 สถานการณ์หรือการกระท าของบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร) มี
ผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งนั้น การกระท า
ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ท้ังเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะ
เป็นส่ิงผิดแต่อย่างใดพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท่ีต้องค านึงถึง
ผลประโยชน์สาธารณะ(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าท่ีโดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวก
พ้อง  
มูลเหตุปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดจากการพัฒนาการทางการเมืองไทยเปล่ียนไป จากเดิมท่ีนักการเมืองและนัก
ธุรกิจเป็นบุคคลคนละกลุ่มกัน กล่าวคือในอดีต นักธุรกิจต้องพึ่งพิงนักการเมือง เพื่อให้นักการเมืองช่วยเหลือสนับสนุน 
ธุรกิจของตน ซึ่งในบางครั้งส่ิงท่ีนักธุรกิจต้องการนั้น มิได้รับการตอบสนองจากนักการเมืองทุกครั้งเสมอไป นักธุรกิจก็
ต้องจ่ายเงินจ านวนมากแก่นักการเมือง ในปัจจุบันนักธุรกิจจึงใช้วิธีการเข้ามาเล่นการเมืองเอง เพื่อให้ตนเองสามารถเข้า
มาเป็นผู้ก าหนดนโยบายและออกกฎเกณฑ์ต่างๆ ในสังคมได้และท่ีส าคัญคือท าให้ข้าราชการต่างๆ ต้องปฏิบัติตามค าส่ัง  
 

ผลประโยชน์ทับซ้อน ภาษาไทยใช้อยู่ ๓ อย่าง 
 ๑. ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
 ๒. ผลประโยชน์ทับซ้อน  
 ๓. ผลประโยชน์ขัดกัน 
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ตัวอย่างประโยชน์ทับซ้อน 
- รับผลประโยชน์ (Accepting Benefits) คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงาน

สรรพากรแล้วรับเงินจากผู้มา เสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าท่ีจัดซื้อแล้วไปรับไม้กอล์ฟจากร้านค้า เป็นต้น  
 - ใช้อิทธิพล (Influence Peddling) เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าท่ีเพื่อส่งผล
ท่ีเป็นคุณแก่ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 

- ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพื่อประโยชน์ส่วนตน (Using employer’s property for private 
advantage )ได้แก่ การใช้รถราชการ หรือใช้คอมพิวเตอร์ของราชการท างานส่วนตัว เป็นต้น  
 - ใช้ข้อมูลลับของราชการ (Using confidential information) เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน แล้วรีบชิงไป
ซื้อท่ีดักหน้าไว้ก่อน  
 - รับงานนอก (Outside employment or moonlighting)ได้แก่ การเปิดบริษัทหากินซ้อนบริษัทท่ีตนเอง
ท างาน เช่น เป็นพนักงานขายแอบเอาสินค้าตัวเองมาขายแข่ง หรือ เช่น นักบัญชีท่ีรับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลาท างาน
บัญชีในหน้าท่ีให้ราชการ  
 - ท างานหลังออกจากต าแหน่ง (Post Employment) เป็นการไปท างานให้ผู้อื่นหลังออกจากงานเดิม โดย
ใช้ความรู้หรืออิทธิพลท่ีเดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่ชอบธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบาย และแผนของ
ธนาคารชาติไปช่วยธนาคารเอกชนหลังเกษียณ 
 
 4.2 การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จากภารกิจหลัก  ภารกิจ
สนับสนุน ความเส่ียงท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย มี 

- การอบรมเป็นเท็จ 
- การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเป็นเท็จ 

 
แนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

- จัดท าผังการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างท่ีชัดเจนตรวจสอบได้  
- ปฏิบัติตามตามระเบียบกระทรวงการคลังเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ  

พ.ศ. 2560 
- จัดท ารายงานการเงินให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน  ตรวจสอบได้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องจากการประชุม  

     ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอื่น  ๆ 
ไม่มี  

                ปิดประชุมเวลา 12.00  น. 
     ผู้บันทึกการประชุม นางพัทธวรรณ  ลาน้อย 

 
 
 
 
 


