
รายงานการประชุมการวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนของหนวยงาน 
  วันท่ีศุกรท่ี 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 
************************************** 

 

ผูมาประชุม 
 

1. นางนันทนา ประสิทธิ์   สาธารณสุขอําเภอโนนสูง    ประธาน 
2. นายประพันธ เม้ียนกลาง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
3. นายชูชีพ ปนตระกูล   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
4. นายสมพร พานสุวรรณ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
5. นางอรทัย ทองดีนอก   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
6. นางวรนันท ทิพยกระโทก  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
7. นางจันทรเพ็ญ เชื่อมกลาง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
8. นางสมทรง กลิ่นพูน   เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
9. นายสมศักดิ์ สงคทะเล   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
10. นางธัญลักษณ มุงเอ้ือมกลาง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
11. นางศศิธร หวางกลาง   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
12. นางชมากร สานุศิษย   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
13. นายยงยุธ เถ่ือนกลาง   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
14. นายสุชาติ ดินขุนทด   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
15. นางสมฉวี แบงกุศลจิต   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
16. นางจินตนา นันทิประภา  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   
17. นางสุวารี พานสุวรรณ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
18. นายสรรชัย ชิณวงศ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
19. นายนคร เนตรภักดี   นักวิชาการสาธารณสุขอาวุโส  
20. นายบรรจง รวมพล   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
21. นายธนิน สานุศิษย   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   
22. นางทองนิ้ม เนยสูงเนิน  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   
23. นางสุมาลี ดานยางหวาย  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
24. นายครรชิต หนากลาง   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   
25. นายอุทัย สมสุข   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     

  
เริ่มประชุมเวลา  15.00 น. 
  ประธานกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจงเพ่ือทราบ 
1.1 ดวย ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายขับเคลื่อนมาตรการ 

3 ป.1 ค.(ปลูก / ปลุกจิตสํานัก ปองกัน ปรามปราม และเครือขาย) ในการปองกันและปรามปรามการทุจริต
มุงเนนการปองกันการทุจริตใหเข็มแข็งแบะมีประสิทธิภาพผานกระบวนการประเมินคุณธรรมและความ



โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ภายใตแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (ดานสาธารสุข) แผน
แมบทการปองกัน ปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-
2564) แผนแมบทสงเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2560-2564) ท่ีเชื่อมกับ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี3 (พ.ศ. 2560-2564) แผนแมบท
สงเสริมคุณธรรมแหงชาติฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559-2564) แผนงานบูรณการตอตานการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยหนวยงานมนสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจะตองผานเกณฑ
ประเมินรอยละ 92 ของหนวยงานท้ังหมด และกําหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและโปรงใสในการ
ดําเนินงาน ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประกอบดวยขอคําถามตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (EBIT) 
24 ขอ 
       1.2. ตามท่ี โรงพยาบาลกําแพงเพชร ไดมีบันทึกขอความ ท่ี กพ 0032.201/ว141 ลง
วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง มอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการจัดทําเอกสาร-หลักฐานประกอบการ
จัดทําแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (ITA) (EB1-24) ประจําป 2564 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 
     - ไมมี  
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
     - ไมมี  
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือทราบ 
     - การใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน 
ผลประโยชนทับซอน หมายถึง ผลประโยชนสวนบคุคลกับผลประโยชนสวนรวมขัดกัน ความขัดแยงกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนทับซอน หมายถึง สถานการณ หรือการกระทําท่ี บุคคลไมวาจะเปน
นักการเมือง ขาราชการ พนักงานบริษัท ผูบริหาร มีผลประโยชนสวนตัวมากจนมีผลตอการตัดสินใจ หรือการ
ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงหนาท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู สงผลกระทบตอประโยชนของสวนรวม ปจจัย 3 
ประการท่ีทําใหเกิดขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม 

       - บุคคลดํารงตําแหนงของรัฐท่ีตองรับผิดชอบตอประโยชนสาธารณะ 
   - เกิดภาวะผลประโยชนสวนตนเขามาแทรกแซงการตัดสินใจหรือการใชดุลพินิจ 
   - เกิดการตัดสินใจเพ่ือประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม 

   ประเภทของผลประโยชนทับซอน 
   - การใชตําแหนงไปดําเนินการเพ่ือผลประโยชนทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 
   - ใชตําแหนงไปชวยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย 
   - การรับผลประโยชนโดยตรง 
   - การแลกเปลี่ยนผลประโยชนโดยใชตําแหนงหนาท่ีการงาน 
   - การนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชสวนตัว 
   - การนําขอมูลอันเปนความลับของหนวยงานมาใชประโยชนสวนตัว 
   - การทํางานอีกแหงหนึ่ง ท่ีขัดแยงกับแหงเดิม 
   - ผลประโยชนทับซอนจากการเปลี่ยนสถานท่ีทํางาน 
   - การปดบังความผิด 

 



              โดยปกติแลวในการปฏิบัติราชการในการทําหนาท่ีก็จะมีปรากฎการณหนาท่ีทับซอน 
(Conflict of duty) ซ่ึงมี 2 ประเภท 

      1. เกิดจากการท่ีเจาหนาท่ีมีบทบาทหนาท่ีมากกวาหนึ่ง เชน เปนเจาหนาท่ีในหนวยงาน
และเปนคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจําหนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเม่ือไมสามารถแยกแยะบทบาท 
หนาท่ีท้ังสองออกจากกันไดอาจทําใหทํางานไมมีประสิทธิภาพ หรือแมกระท่ังเกิดความผิดพลาดหรือผิด
กฎหมาย ปกติหนวยงานมักมีกลไกปองกันปญหานี้แยกแยะบทบาทหนาท่ีตางๆ ใหชัดเจน แตก็ยังมีปญหาได
โดยเฉพาะอยางยิ่งในหนวยงานท่ีมีกําลังคนนอย หรือมีเจาหนาท่ีบางคนเทานั้นท่ีสามารถทํางานบางอยางท่ีคน
อ่ืนๆ ทําไมได คนสวนใหญไมคอยหวงปญหานี้กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตนเก่ียวของ 

      2. เกิดจากการท่ีเจาหนาท่ีมีบทบาทหนาท่ีมากกวาหนึ่งบทบาท และการทําบทบาท 
หนาท่ีในหนวยงานหนึ่งนั้น ทําใหไดขอมูลภายในบางอยางท่ีอาจนํามาใชเปนประโยชนแกการทําบทบาทหนาท่ี
ใหแก อีกหนวยงานหนึ่งได ผลเสียคือ ถานําขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลําเอียง/อคติตอ
คนบางกลุม ควรถือวาหนาท่ีทับซอนเปนปญหาผลประโยชนทับซอนดวย เพราะวามีหลักการจัดการแบบ
เดียวกัน นั่นคือการตัดสินใจทําหนาท่ีตองเปนกลางและกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็สามารถนํามา
จัดการกับหนาท่ีทับซอนได 

 

         มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
      5.1 ตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการสวนภูมิภาค) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กําหนดใหสงแบบประเมิน
หลักฐานเชิงประจักษ (EBIT) ตามแบบฟอรมท่ีศูนยปฏิบัติการปองกันและปรามปรามการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุขกําหนด รายไตรมาส 
           5.2 วิเคราะหความเสี่ยงท่ีจะเกิดผลประโยชนทับซอนเลือกดานวิเคราะหผลประโยชนทับ
ซอนกอนดําเนินการในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 
      - สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง กําหนดใหมีการกํากับ ตรวจสอบ การใชรถราชการ 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม กําชับใหผูเก่ียวของใน
การขออนุญาตใชรถราชการและพนักงานขับรถ ระมัดระวังไมใหมีการแสวงหาประโยชน การรับผลประโยชน 
การใชอิทธิพลในตําแหนงและหนาท่ีเก่ียวของ หากมีกรณีดังกลาว สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง จะ
ดําเนินการสอบสวน หากมีมูลจะดําเนินการทางวินัยกับผูท่ีเก่ียวของอยางเด็ดขาด ตลอดจนมีแนวทางในการ
ปองกันและแกไขปญหาผลประโยชนทับซอนตอไป  

       5.3 จัดทํา “คูมือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน” โดยมี
แนวทางในการปองกันปญหาเรื่องผลประโยชนทับซอน ดังนี้ 
      - มีประมวลจริยธรรมและการหามผลประโยชนทับซอน 
      - การใชหลักโปรงใสในการใชอํานาจในการปฏิบัติราชการตลอดจนการนําหลักธรรมาภิ
บาลมาใชในการบริหารองคกร (GOOD Goverment) 
      - กํากับ ตรวจสอบ การขออนุญาตใชรถราชการ 
       5.4 จัดใหมีการประชุม/สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรูภายในหนวยงาน เพ่ือใหความรู
เรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ีและผูมีสวนเก่ียวของ 
       5.5 จัดทํากรอบแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน 

 



       มติท่ีประชุม :   ท่ีประชุมไดมีการแสดงความคิดหลากหลายแงมุมและมีความเห็นชอบ
ใหดําเนินการจัดทํา เผยแพร และจัดสงเอกสารใหทันตามกําหนดเวลา/และผูเขารวมประชุมทุกทานใหความ
รวมมือในการจัดทํากิจกรรมไดเปนอยางดี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
       - ไมมี 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 

             
           ( นายประพันธ  เม้ียนกลาง ) 
       นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
                                                               ผูจดบันทึการประชุม 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


