
รายงานการอบรม โครงการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู ้จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2566 

ในวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2566 
เวลา 08.30 – 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
ที่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง สสอ./รพ.สต. 
1 นายพีระพงษ์ ชีพเหล็ก   สสอ.กะทู ้
2 นายวรพล สิทธิเดช    สสอ.กะทู ้
3 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสาวิตรี ฤทธ์ิต้ัง

ตระกูล 
 สสอ.กะทู ้

4 นางสาวรัตนพร คงตุ้ง  สสอ.กะทู ้
5 นางสาวกุมภา ตาศรี  สสอ.กะทู ้
6 นายนำชัย ประทีป ณ ถลาง  รพ.สต.กะทู้ 
7 นางสาวสมิตรา ดิลกการย์  รพ.สต.กะทู ้
8 นายคมสันต์ สุขจิต  รพ.สต.กะทู ้
9 นางสาวฉมามาศ บาริงพัฒนกูล  รพ.สต.กะทู ้

10 นางสาวปีโยรส เพ็ชรล้วน  รพ.สต.กะทู ้
11 นางสาวปิ่นผกา เป็ดทอง  รพ.สต.กะทู ้
12 นายอิศรา อมัสกุล  รพ.สต.กะทู ้
13 นางสาวภานุมาศ สิทธิเม่ง  รพ.สต.กะทู ้
14 นางสาวสุธีรา หมาดหลาย  รพ.สต.กะทู ้
15 นางสาวศศิภักด์ิ เพ็ชร์รักษา  รพ.สต.กะทู ้
16 นางวิมลสิริ อ๋องสกุล  รพ.สต.กะทู ้
17 นางสาวเจรติย์ วุฒิชาญ  รพ.สต.กมลา 
18 นางสาวภัทรพร พิมพ์พันธ์  รพ.สต.กมลา 
19 นางสาวผ่องนภา หิรัญวดี  รพ.สต.กมลา 
20 นายสุภกิจ ราชรักษ ์  รพ.สต.กมลา 
21 นางสาวนูรฮูดา หะมิงมะ  รพ.สต.กมลา 
22 นางสาวพรพิมล ทองนุ่น  รพ.สต.กมลา 
23 นางพัชนา  ลูกจันทร์  รพ.สต.กมลา 
 
 

 

 

 

 

 



เร่ิมประชุมเวลา 08.30 น. 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ :เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ  นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก (สาธารณสุขอำเภอกะทู้) 

 1.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ ได้รับนโยบายให้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลการประเมินจะสะท้อนภาพความเป็น
จริงในการปฏิบัติงานหน่วยงานอย่างแท้จริง เป็นท่ีพึ่งของประชาชนและเช่ือถือได้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
กะทู้ จึงได้จัดทำคำส่ังคณะทำงานวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
และจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest) ประจำปีงบประมาณ 2565 ขึ้น ตามคำส่ัง 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้  ท่ี 119/2564 ลงวันท่ี 2 ธันวาคม 2565 บทบาทหน้าท่ีของคณะทำงาน
ฯคือ จัดทำวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of 
interest) ป2ี565 ให้แล้วเสร็จเสนอผู้บริหารปรำกาศให้ในหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองการรายงานประชุม 
- ไม่มี 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๓:เร่ืองสืบเนื่อง  

- ไม่มี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4... 
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 ระเบียบวาระท่ี๔: เร่ืองแจ้งให้ทราบและเร่ืองพิจารณา 

  ประธานท่ีประชุมแจ้งให้ทราบ 
 1.มีการจัดอบรมอบรม โครงการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2566   ให้ความสำคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในระบบสุขภาพ(Human Resource for Health) ซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุดของทุกองค์กร 
เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จขององค์กร ซึ่งการท่ีจะบรรลุเป้าหมาย“ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข 
ระบบสุขภาพยั่งยืน”นั้น บุคลากรในระบบสุขภาพต้องได้รับการดูแลและพัฒนาให้เป็นคนไทย 4.0 คือคนท่ียืน
อยู่บนขาของตนเองได้และพร้อมช่วยเหลือผู้อื่น ตามแนวทางค่านิยมขององค์กร MOPH คือ  
 M: Masteryฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (มีวินัยตรงต่อเวลารับผิดชอบ) 
 O: Originality สร้างสรรค์นวัตกรรมส่ิงใหม่ๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ 
 P: People-centered approachยึดประชาชนเป็นท่ีต้ังเป็นศูนย์กลางในการทำงาน 
 H: Humility มีความอ่อนน้อมถ่อมตนการเคารพผู้อื่น 

2.การวิเคราะห์ความเส่ียงของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ ในการวิเคราะห์ความเส่ียง
ครั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ จะดำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบั ติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
มาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013)เป็นมาตรฐานท่ีได้รับการ
ยอมรับมาต้ังแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี ค.ศ.1992 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มเติมเรื่องการสอดส่องการเฝ้า
ระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในองค์กร และนำไปกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการ
ทุจริต การบริหารงานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีเป็นปัญหา
สำคัญและพบบ่อย เพื่อบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
(Agenda Based) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอให้คณะกรรมการทุกท่านร่วมพิจารณาวิเคราะห์ความเส่ียง
ตามแนวทางนี้ 
 

 วัตถุประสงค์ ในการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง คร้ังนี้  
 1.เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2.เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล 

3.เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าท่ีอันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่างท่ีดียืนหยัดทำในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

4.เพื่อสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้มารับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชน 

ที่ประชุม รับทราบ และรับไปร่วมกันดำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงในหน่วยงาน แล้วสรุปรายงาน 
การวิ เคราะห์ เกี่ยวกับการปฏิบั ติ งานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน ปี งบประมาณ 2566 (ตาม
เอกสารแนบท้าย) 

 
 
 
 

ประธานท่ีประชุม/... 
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ประธานที่ประชุม 
จากการดำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงของหน่วยงาน พบว่ามีประเด็นท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิด

ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ ใน 3 ประเด็น 
1.การละท้ิง ทอดท้ิงหน้าท่ีราชการ 
2.การเบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต 
3.การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ 
ประธานที่ประชุม ขอให้คณะทำงานทุกท่าน วิเคราะห์ปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดประเด็นความเส่ียงแต่ละ

ประเด็น และวัตถุประสงค์ในการป้องกันปัจจัยเส่ียงนั้น และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
 

1.การละทิ้ง ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ 
1.1 ขาดราชการโดยไม่มีการลา ตามระเบียบของทางราชการ 
1.2 มาสาย กลับก่อนเวลาราชการ 

 

วัตถุประสงค์ในการป้องกันปัจจัยเสี่ยง 
-เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีอุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการ ไม่ขาดราชการหรือละท้ิงหน้าท่ีราชการ 
 

แนวทางการป้องกันความเสี่ยงและปรับปรุงความเสี่ยง 
1.ไม่รับงานนอกหรือการทำธุรกิจท่ีเบียดบังเวลาราชการ งานโดยรวมของหน่วยงาน 
2.ปลูกฝังจิตสำนึกให้ข้าราชการ อยู่ในระเบียบวินัย ทำงานตรงเวลา 
 

2.การเบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต 
 2.1เจ้าหน้าท่ีผู้มีหน้าท่ีทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์สินของทางราชการเบียดบังทรัพย์สินเป็นของ

ตนเองโดยทุจริต 
วัตถุประสงค์ในการป้องกันปัจจัยเสี่ยง 
 -เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าท่ีกระทำการทุจริตโดยอาศัยโอกาสท่ีตนมีอำนาจหน้าท่ีเบียดบังทรัพย์สิน
ของทางราชการ 
แนวทางการป้องกันความเสี่ยงและปรับปรุงความเสี่ยง 

 1.ไม่นำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว 
 2.ไม่เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต 
 

 ประธานที่ประชุม 
 เพื่อให้แนวทางการป้องกันความเส่ียงและปรับปรุงความเส่ียงได้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมของให้ฝ่าย
เลขาฯดำเนินการจัดทำประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ข้าราชการและลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ รายละเอียดดังนี้ 
 1.ไม่นำข้อมูลลับ ข้อมูลภายในมาใช้หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
 2.ไม่รับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องส่ิงตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 3.ไม่รับงานนอกหรือการทำธุรกิจท่ีเบียดบังเวลาราชการ งานโดยรวมของหน่วยงาน 
 4.ไม่นำรถราชการไปใช้ในธุรกิจส่วนตัว 

5.ไม่เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต 
6.ไม่หาผลประโยชน์จากความไม่รู้ในระเบียบและข้อมูลของทางราชการของประชาชน 
7.ไม่ทำการใช้สิทธิเบิกจ่ายยาให้แก่ญาติ แล้วนำยาไปใช้ท่ีคลินิกส่วนตัว 
8.ไม่เบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ 

ท่ีประชุม/... 
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ที่ประชุม 

 มีมติรับทราบ เห็นด้วยตามท่ีประธานเสนอ 
  ประธานท่ีประชุมนำเสนอ 

  2.การจัดทำรายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนในหน่วยงานปี 2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ 
  มอบให้เลขาฯคณะทำงาน(นายยงยุทธ์  ยั่งยืน) นำเสนอขอบเขตเนื้อหาในการจัดทำรายงาน
บทวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานฯทางฝ่ายเลขาได้นำเสนอ ยกร่างรายงานปฏิบัติงานฯโดยมี
รายละเอียดดังนี้  
 
หัวเร่ืองในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานฯประกอบด้วย 
คำนำ 
สารบัญ 
บทที่ 1 ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ความหมาย 
 มูลเหตุปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
 นิยามศัพท์และแนวคิดำคัญ 
 การกระทำท่ีอยู่ในข่าย Conflict of Interest 
บทที่ 2 กระบวนการทางความคิด (Mind Set) 
 การปรับกระบวนการทางความคิด (Mind Set) 
 การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสอง (Digital) 
 การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสิบ (Analog) 
บทที่ 3 หลักการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
 หลัก 4 ประการสำหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
 แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ตัวอย่างคิดแบบระบบฐานสิบ 
บทที่ 4 การให้-การรับของขวัญและผลประโยชน์ 
 การให-้การรับของขวัญและผลประโยชน์ 
 กุญแจแห่งความเส่ียง 2 ประการ 
 บทสรุป 
บทที่ 5 บทลงโทษผู้ฝ่าฝืน 

 

บทที่ 6 กฎหมายเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ตารางสรุปตัวอย่างโอกาสท่ีจะเกิดความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวมของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐกลุ่มต่างๆ 

ภาคผนวก 
 ก.แนวปฏิบัติ 10 ข้อตามปะมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
 ข.ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข พ.ศ.2560 
 ค.แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH code of Conduct) 
 

ประธานท่ีประชุม/... 
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ประธานที่ประชุม  
สอบถามท่ีประชุม มีคณะทำงานฯท่านใดจะเพิ่มเติมเนื้อหาคู่มือปฏิบัติงานฯในส่วนใดอีกหรือไม่ เมื่อ

ไม่มีคณะทำงานฯท่านใดเสนอเพิ่มเติม ขอให้ท่ีประชุมลงมติเห็นชอบในร่างการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานฯตามท่ี
ฝ่ายเลขาฯนำเสนอ 
 

มติที่ประชุม 
 เห็นชอบตามท่ีฝ่ายเลขาฯเสนอและมอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯจัดทำรายงานบทวิเคราะห์ความเส่ียง
เกี่ยวกับการปฎิบัติงานฯตามแนวทางท่ีได้เสนอในท่ีประชุม และรวบรวมจัดทำรูปเล่มส่งให้ท่านประธานฯ
พิจารณา ส่ังการใช้ในหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ 
 
 

   
   
           (นางสาวกุมภา ดาศรี)  ผู้บันทึกรายงานการประชุมอ  
    เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
 

 
 
 
(นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

          สาธารณสุขอำเภอกะทู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม 
การอบรม โครงการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู ้จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2565 
ในวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2566 

เวลา 08.30 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 

 


