
รายงานผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมการรักษาวินัย เสริมสร้างและพัฒนาทางด้าน
จริยธรรมและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ การเสริมสรา้งจิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG) 
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ตามที่ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ
อบรมการรักษาวินัย เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
การเสริมสร้างจติพอเพียงต้านทุจรติ (STRONG) การป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น และการวิเคราะห์ความเสีย่ง
การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่  1 – 2 มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรใน
สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล นั้น  

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานสรุปผลการจัดประชุมฯ ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 
๑. สรุปจ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
 - ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น  25 คน ดังรายช่ือแนบท้าย 
๒. วิทยากร/หัวข้อการประชุมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ 
  นางจรรยา เช้ือหมอ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๓. กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
 - ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
 - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 - กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 - วินัย และจรรยาบรรณข้าราชการ 

     - การเสริมสร้างจิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG) 
 - ผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - การวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - การน าเสนอผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
โดยมีเนื้อหาดังนี้  
 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

๑. พรบ.โรคติดต่อ 
๒. พรบ.บุหรี่ 
๓. พรบ.สุรา 
๔. พรบ.การสาธารณสุข 
๕. พรบ.อาหาร 
๖. พรบ.ยา 

 
 



 กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
๑. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 วินัยและจรรยาบรรณข้าราชการ 
๑. พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม 
๒. ประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
๓. จรรยาบรรณข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข 
๔. แผนปฏิบัติการคุณธรรมและจริยธรรมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

 การเสริมสร้างจิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG) 
๑. ชมรม STRONG ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
๒. ความรู้การเสริมสร้างจิตพอเพียงต้านทุจริต 

 มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามรัฐธรรมนูญ 
  ๑. มาตรการคัดสรรคนดีเข้าสู่ต าแหน่งทางการเมือง 

  ๒. การก าหนดมาตรการป้องกันการทจุริตในต าแหนง่ 

  ๓. การเพิม่ระบบและองค์กรตรวจสอบการใช้อ านาจ 

  ๔. การมสี่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทจุริต 

   การก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในต าแหน่ง 

  ๑. การมีประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ๒. การแสดงทรพัย์สินและหนีส้ิน 

 ๓. การใช้หลกัโปร่งใสในการใช้อ านาจ 

  การปฏิบัติตนเพ่ือป้องกันการทุจริต 

 ๑. ไม่ทุจริต คือตัวเราไม่ท าทจุริต ไม่ท าให้เกิดความผิดพลาด 

 ๒. อย่าให้ผู้อื่นสงสัยว่าทุจริต ต้องท างานรอบคอบ หาพยานหลักฐานเพื่อยืนยัน
ความสุจริต 

 ๓. อย่าให้คนอื่นทุจริต คือเราต้องปอ้งกันมิใหผู้้เกี่ยวข้องกับเรากระท าการทุจริต 

ผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง ผลประโยชนส์่วนบุคคล กบัผลประโยชน์ส่วนรวม ขัดกัน 

ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง 
สถานการณ์ หรือการกระท าทีบุ่คคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท 
ผู้บริหาร มีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมผีลตอ่การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
หน้าที่บุคคลนั้นรบัผิดชอบอยู่สง่ผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม 

 
 
 
 
 



ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 

• การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกจิของตนเองโดยตรง 

• ใช้ต าแหน่งไปช่วยเหลอืญาติสนทิมิตรสหาย 

• การรบัผลประโยชน์โดยตรง 

• การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต าแหน่งหน้าที่การงาน 

• การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 

• การน าข้อมลูอันเป็นความลบัของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์สว่นตัว 

• การท างานอีกแหง่หนึง่ ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม 

• ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานทีท่ างาน 

• การปิดบังความผิด 

ประโยชน์อันค านวณเป็นเงินได้ 

• การปลดหนีห้รอืการลดหนี้ให้เปล่า 

• การให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย 

• การเข้าค้ าประกันโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม 

• การให้ค่านายหน้าหรอืค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทน 

• การขาย การใหเ้ช่าซื้อทรัพยส์ิน เกินมลูค่าที่เป็นจริงตามที่ปรากฏเห็นใน
ทอ้งตลาด 

• การใช้สถานที่ ยานพาหนะ หรือทรัพยส์ิน โดยไม่คิดค่าเช่าหรือค่าบรกิารน้อย
กว่าที่คิดกับบุคคลอื่นโดยปกตทิางการค้า 

• การให้ใช้บริการโดยไม่คิดค่าบริการ หรือคิดค่าบรกิารน้อยกว่าที่คิดกับบุคคลอื่น 
โดยปกติทางการค้า 

• การใหส้่วนลดในสินค้า หรือทรัพยส์ินทีจ่ าหน่าย โดยการใหส้่วนลดมากกว่าที่
ให้กับบุคคลอื่น โดยปกติการค้า 

• การใหเ้ดินทาง หรือขนส่งบุคคล หรอืสิง่ของโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่าย
น้อยกว่าบุคคลอื่น โดยปกตทิางการค้า 

• การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพ หรอืการบันเทิงอื่น ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิด
ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่คิดกับบุคคลอื่น โดยปกติทางการค้า 

 

 



กิจกรรมท่ีมีความเสี่ยง 

• การรบัผลประโยชนห์รือการเรียกร้องสิง่ตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบ 

• การรบังานนอกหรือการท าธุรกจิทีเ่บียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของ
หน่วยงาน 

• การท างานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานทีม่ีผลประโยชน์ขัดกบัหน่วยงานต้นสังกัด
เดิม 

• การน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวและในหลายกรณีมกีารเบิกค่าน้ ามันด้วย 

• การน าบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว 

• การรบังานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจ า 

• การใช้สิทธิในการเบกิจ่ายยาให้แก่ญาติแล้วน ายาไปใช้ที่คลินกิส่วนตัว 

• การรบัประโยชน์จากระบบการล็อกบัตรคิวให้แกเ่จ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน 

รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน  

• การรบัของขวัญ/รับผลประโยชน์ ที่เกินความเหมาะสม 

• การใช้ต าแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กบัตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง 

• การท างานหลังเกษียณ 

• การท างานพิเศษ 

• การใช้ข้อมูลภายใน  

กลุ่มวิชาชีพท่ีเกี่ยวกับการตรวจสอบประเมินราคาและจัดซื้อจัดจ้าง 

• การก าหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าที่จะจัดซือ้จดัจ้างใหบ้ริษัทของ
ตนหรือของพวกพ้องได้เปรียบหรอืชนะในการประมูล 

• การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแกพ่รรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาประโยชน์ในการ
ประมูลหรือการจ้างเหมา รวมถงึการปกปิดข้อมลู  

การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  

 หลักส าคัญของการจัดการผลประโยชน์ทบัซ้อน มีดงันี้ 

• ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ 

• สามารถแก้ข้อกล่าวหาในเรื่องความล าเอียงได ้

• แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 



• ประชาชนเช่ือมั่นว่าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม  

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมท่ีเกิดขึ้นอยู่เสมอ 

๑. การที่เจ้าหน้าที่ออกนโยบาย หรือตรากฎหมายเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวก
พ้อง แม้ว่าประโยชน์ที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ทางด้านการเงินหรือไม่ก็ตาม 

๒. การที่เจ้าหน้าที่รัฐด ารงต าแหน่งหรือท าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงต่อการก่อให้เกิด
ภาวะผลประโยชน์ทับซ้อน 

๓. การที่เจ้าหน้าที่รัฐรบัเงิน สิ่งของ หรือบริการ ซึ่งอาจจะส่งผลเป็นการตอบแทนแก่
ผู้ให้ในอนาคต 

๔. การที่เจ้าหน้าที่รัฐท างานให้กับบริษัทเอกขนหรือมีต าแหน่งอยู่ในบริษัทเอกชนซึ่ง
การด าเนินธุรกิจของบริษัทเอกชนนั้นข้ึนอยู่กับนโยบายที่ออกโดยเจ้าหน้าที่รัฐ หรือองค์กร
ของเจ้าหน้าที่รัฐดังกล่าว 

๕. การที่เจ้าหน้าที่รัฐประกอบอาชีพอื่นพร้อมกับการเป็นเจ้าหน้าที่รั ฐ ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดการขัดกันของผลประโยชน์ได้ 

ผลการด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและลดความเสี่ยงในการในการ
เกิดการทุจริตในการปฏิบัติงาน และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัด ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีการมุ่งเน้น การอบรม ให้ความรู้และ
ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ มี
ค่านิยมและจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต เน้นการสร้างความรับรู้ในการไม่ยอมรับการทุจริต โดยมีการ
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต และก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและเจตนารมณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันของเจา้หน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง เพื่อให้สาธารณชน ผู้มีส่วนได้
เสีย และผู้รับบริการ มีความเช่ือมั่นต่อการด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

     

ผู้รายงาน 

          
            (  นางจรรยา เช้ือหมอ ) 

           นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 

 

 

 

 

 


