
รายงานการประชุมโครงการอบรมความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563  

ณ ห้องประชุมบริหารชั้นสอง 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 
  1.1 ตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการ
ประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่ 
(1) ดัชนีความโปร่งใส (2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (4) ดัชนี
วัฒนธรรมในองค์กร และ (5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน โดยได้น าหลักการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของส านักงาน ป.ป.ช. มาประยุกต์ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการส่วนภูมิภาค ประจ าปี 
พ.ศ.2563 ที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านการบริหารเป็นเลิศ
ด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 
- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
- ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
- การให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง  ผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับผลประโยชน์ส่วนรวม ขัดกัน 
 

ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง สถานการณ์ หรือการกระท าที่
บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร มีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม  

 

ปัจจัย 3 ประการที่ท าให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 บุคคลด ารงต าแหน่งของรัฐที่ต้องรับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะ 
 เกิดภาวะผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาแทรกแซงการตัดสินใจหรือการใช้ดุลพินิจ 
 เกิดการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม 

 
 
 
 
 



ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 
 ใช้ต าแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย 
 การรับผลประโยชน์โดยตรง 
 การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต าแหน่งหน้าที่การงาน 
 การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 
 การน าข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
 การท างานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม 
 ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ท างาน 
 การปิดบังความผิด 

โดยปกติแล้วในการปฏิบัติราชการในการท าหน้าที่ก็จะมีปรากฏการณ์หน้าที่ทับซ้อน 
(Conflict of duty)  ซึ่งมี  2  ประเภท 

1. ประเภทแรก  เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ใน 
หน่วยงานและเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจ าหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาท
หน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้อาจท าให้ท างานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระท่ังเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย 
ปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีก าลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถท างานบางอย่างที่คนอื่น ๆ ท าไม่ได้ คน
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 

2. ประเภทสอง  เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการท าบทบาท 
หน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ท าให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจน ามาใช้เป็นประโยชน์แก่การท าบทบาทหน้าที่ให้แก่
อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความล าเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่ม 
ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือการตัดสิ่น
ใจท าหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถน ามาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้ 
 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  5.1 ตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (ราชการส่วนภูมิภาค) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ก าหนดให้ส่งแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ฯ  
(EBIT)  ตามแบบฟอร์มที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขก าหนด รายไตรมาส 
 
  5.2 วิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เลือกด้านการวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน
ก่อนด าเนินการในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง 
   - โรงพยาบาลหนองบุญมาก ก าหนดให้มีการ ก ากับ ตรวจสอบ การจัดหาพัสดุ นอกจาก
การตรวจสอบตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ก าชับให้ผู้เกี่ยวข้องในการ
จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ ระมัดระวังไม่ให้มีการแสวงหาประโยชน์ การรับผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในต าแหน่งและ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หากมีกรณีดังกล่าว โรงพยาบาลหนองบุญมาก จะด าเนินการสืบสวน หากมีมูลจะด าเนินการทาง



วินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด ตลอดจนมีแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ความ
ขัดแย้งระหว่างบทบาทโดยหากผู้มีหน้าที่หรือด ารงต าแหน่งที่หมิ่นเหม่ต่อการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ที่อาจจูง
ใจ ชักน าสู่การกระท าผิด ต้องถอนตัวจากการเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละเว้นการให้
ค าปรึกษา และงดออกเสียง 
  5.3 จัดท า “คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  โดยมีแนวทางในการ
ป้องกันปัญหา เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
   -  มีประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ทับซ้อน  
   - การใช้หลักโปร่งใสในการใช้อ านาจในการปฏิบัติราชการ ตลอดจนการน าหลักธรรมาภิ
บาลมาใช้ในการบริหารองค์กร (Good Government) 
   - ก ากับ ตรวจสอบ การจัดหาพัสดุ 
  5.4 จัดให้มีประชุม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  5.5 จัดท ากรอบแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  
 
  มติที่ประชุม   เห็นชอบให้ด าเนินการจัดนิทรรศการ/เข้าร่วมงาน/จัดท า/เผยแพร่/จัดส่งเอกสาร ให้
ทันตามก าหนดเวลา 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่น ๆ 

- ไม่มี-  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมโครงการความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น – ๑๖ .๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบริหารชั้นสอง โรงพยาบาลหนองบุญมาก 

 

 
 

 
 
 



 


