
รายงานการประชุมคณะท างานวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และ 
จัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง ปีงบประมาณ 256๔ 
คร้ังที่ 1/2564 

วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3 เวลา 13.0๐ – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบำ้นม่วง 

 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล ำดับ            ช่ือ-สกุล    ต ำแหน่ง         หน่วยงำน 
๑ นำยทองศักดิ์ ชำยกวด  สำธำรณสุขอ ำเภอ   สสอ.บำ้นม่วง 
๒ นำงภำวิดำ อุดมฉวี  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  สสอ.บำ้นม่วง 
๓ นำยวุฒธิสรรณ์ เกื้อหนุน  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  สสอ.บำ้นม่วง 
๔ นำยเอกชัย พลศักดิ์ขวำ  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  รพ.สต.บ้ำนห้วยหลัว 
๕ นำงเกษสุดำ  บุตรละคร  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  รพ.สต.บ้ำนบ่อแก้ว 
๖ นำยเจษฎำวุธ ศรีสถำน  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  รพ.สต.บ้ำนค ำภูทอง 
๗ นำยกิตติศักดิ์ มำนิสสรณ์  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  รพ.สต.บ้ำนค ำยำง 
๘ นำยสมเกียรติ  วงศ์เครือศร นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  รพ.สต.บ้ำนโคกสง่ำ 
๙ นำงหนูพร  ชรินทร ์  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  รพ.สต.มำย 
๑๐ นำยสังคม สมเกียรติยศ  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  รพ.สต.หนองกวั่ง 
๑๑ นำงสำวลัดดำวรรณ  แสนเสน นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  รพ.สต.บ้ำนดงห้วยเปลือย 
๑๒ นำงสำวยุวดี  เดชชัย  เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน รพ.สต.บ้ำนสุขส ำรำญ 
๑๓ นำงชลธิญำ  ยังแสนภู  เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน รพ.สต.บ้ำนดงหม้อทอง 
เริ่มประชุม ๑๓.๓๐ น. 
ประธำนในท่ีประชุม นำยทองศักดิ์ ชำยกวด สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
  ไม่มี  
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรอง/ติดตามการประชุมคร้ังที่แล้ว  
  ไม่มีกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมเนื่องจำกเป็นกำรประชุมครั้งแรก 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเสนอที่ประชุมทราบ 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ(ส ำนักงำนปปช. ได้ด ำเนิน
โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของหนว่ยงำนภำครัฐ(ITA) และส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร ส่ังกำรให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง ด ำเนินงำนด้ำนประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ในกำรนี้ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอบ้ำนม่วง จึงแต่งต้ังทุกท่ำนเป็นคณะท ำงำนวิเครำะห์ควำมเส่ียงกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดท ำคู่มือ
คู่มือกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ตำมค ำส่ังส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ 
บ้ำนม่วง ท่ี ๙๘ /๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๑ ตุลำคม ๒๕๖๓ 
 
 



ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอที่ประชุมทราบและพิจารณา 
  ประธำน 
  มอบให้คุณทองศักดิ์ ชำยกวด และคุณภำวิดำ อุดมฉวี ในฐำนะเลขำคณะท ำงำนช้ีแจงขั้นตอนกำร
ท ำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ให้คณะท ำงำนรับทรำบ และ จะได้แบ่งหน้ำท่ีกันด ำเนินกำร 
 
 คุณทองศักดิ์ ชำยกวด คณะท ำงำนวิเครำะห์ควำมเส่ียงฯ 
  เพื่อให้เป็นไปตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน สอดคล้องกับกฎหมำยและระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องเสริมสร้ำงทัศนคติ ควำมเข้ำใจท่ีถูกต้องเรื่องพลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลำกร ในสังกัดส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง และส่งเสริมวัฒนธรรมกำรท ำงำนท่ีดี รักษำศักด์ิศรีข้ำรำชกำรพลเรือนให้เป็นที่เช่ือมั่น
ศรัทธำของประชำชน คณะท ำงำนต้องน ำประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน ท่ีได้ก ำหนดมำตรฐำนทำงจริยธรรม
ของข้ำรำชกำรพลเรือนในกำรป้องกันปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติรำชกำรหลำยประกำร โดยต้องแยก
เรื่องส่วนตัวออกจำกต ำแหน่งหน้ำท่ี และยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตัว 
และต้องละเว้นกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์โดยมิชอบ โดยอำศัยต ำแหน่งหน้ำท่ี  และไม่กระท ำ
กำรอันเป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม โดยตำมเกณฑ์กำรประมินผลแล้วคู่มือท่ีดี
ควรมี * องค์ประกอบคือ 1) ควำมหมำย 2) แนวทำงปฏิบัติ 3) กฎหมำยท่ีเกี่ยวช้อง 4) ตัวอย่ำงเรื่อง 5) แนวทำง
จริยธรรมข้ำรำชกำร 6) ข้อบังคับกระทรวง และ 7) MOPHCode of Conduct  เพื่อให้เรียบร้อยผมจึงขอเสนอ
ขั้นตอนดังนี ้
 ๑. วิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๒. ก ำหนดองค์ประกอบของคู่มือ โดยยึดคู่มือของกระทรวงเป็นแนวทำง 
 ๓. แบ่งหน้ำท่ีในกำรจัดท ำคู่มือในแต่ะส่วน 
 ๔. จัดท ำรูปเล่มคู่มือ เสนอผู้บริหำรเห็นชอบ 
 ๕. เผยแพร่ตำมช่องทำงท่ีก ำหนด 
ขั้นตอนท่ี ๑  กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  จำกกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของ
คณะท ำงำนสรุปได้ดังนี้ 
 

ประเด็น 
ผลประโยชน์ทับ 

ซ้อน 
มีการทับซ้อนอย่างไร 

โอกาสเกิด 
การทุจริต 

(1/4) 

ระดับของ 
ผลกระทบ 

(1-4) 

มาตรการป้องกันความ 
เสี่ยงผลประโยชน์ทับ 

ซ้อน 

กำรให-้กำรรับ 
ของขวัญและ 
ผลประโยชน์ 

กำรใของขวัญ-ของก ำนัล เพื่อ
หวังผลประโยชน์และควำม
เจริญก้ำวหนำ้ 

4 4 

1.ปฏิบัติตำม 
จรรยำบรรณขำ้รำชกำร 
2.ให้ควำมรู้เจ้ำหน้ำท่ี  
ลูกจ้ำง ฯ 

กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
หัวหน้ำ/จนท.พัสดุเลือกซื้อร้ำนท่ี 
ตนเองสนิทหรือเป็นญำติหรือร้ำน
ท่ีตนเองคุยได้ง่ำย 

๓ 4  

กำรจัดโครงกำร/ 
กิจกรรม 

มีกำรเลือกพื้นท่ีในกำรจัด
โครงกำร/กิจกรรมเจ้ำหน้ำท่ี
คุ้นเคยเป็นกำรส่วนตัว 

๓ ๓ 
-พิจำรณำพื้นท่ีท่ีประสบ 
ปัญหำและมีควำมจ ำเป็น 
ล ำดับแรก 

 
 
 



ประเด็น 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

มีการทับซ้อนอย่างไร 

โอกาส
เกิด 

การทุจริต 
(1/4) 

ระดับของ 
ผลกระทบ 

(1-4) 

มาตรการป้องกัน
ความ 

เสี่ยงผลประโยชน์ทับ 
ซ้อน 

กำรบริหำรงำน 
บุคคล 

มีกำรรับบุคคลท่ีเป็นเครือ
ญำติหรือ 
บุคคลท่ีตนเองได้รับ
ผลประโยชน์เข้ำ 
ท ำงาน 

๓ ๓ 

-มีกำรประกำศรับ
สมัคร 
และด ำเนินกำรคัดเลือก 
อยำ่งโปร่งใสและ 
ตรวจสอบได้ 

กำรน ำทรัพย์สิน 
ของร ำชก ำรม ำใช้ 
ในเรื่องส่วนตัว 

เช่นกำรใช้อุปกรณ์ส ำนักง ำน
ต่ำงๆ รถ ไฟฟ้ำ ฯลฯ 

4 ๓ 

-มีกำรท ำทะเบียน 
ควบคุมกำรใช้งำนและ 
กำรเบิกจ่ำยอย่ำง 
เคร่งครัด 

กำรปฏิบัติหน้ำท่ี 
โดยมิชอบของจ้ำหน้ำท่ี 

เจ้ำหน้ำท่ีท่ีไม่ได้น ำเงินท่ี
เจ้ำหน้ำท่ีหรือเงิน ท่ีฝำกมำ
ช ำระให้กับกำรเงิน  
แต่กลับน ำเงินไปใช้ส่วนตัว 

๒ ๓ 

- ประชำสัมพันธ์ให้ 
เจ้ำหน้ำท่ี มำช ำระเงิน 
ด้วยตนเองและรับ 
ใบเสร็จ หรือใบส ำคัญ
รับเงินทุกครั้ง 

ก ำรลงช่ือ เข้ำ-ออก เวลำ
ปฏิบัติหน้ำท่ี 

กำรลงเวลำไม่ตรงตำมควำม
เป็นจริง  

4 ๓ 
- มีสมุดขออนุญำตไป 
พื้นท่ีอื่น 

กำรลงพื้นท่ีตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริง 
-กำรใช้รถ 
-กำรใช้คน 

กำรใช้จัดสรรทรัพยำกรนพ
ไปใช้มำก 
เกินควำมจ ำเป็นในแต่ละ
ภำรกิจ เช่น 
น ำมันมำกเกินควำมเกิน
ควำมจ ำเป็น 

๒ 4 

- มีกำรบนัทึกกำรใช้ 
ต่ำงๆ 
- มีกำรรำยงำนทุกครั้ง 
- สร้ำงจิตส ำนึก  
คุณธรรม จริยธรรม 
- ใช้งำนตำมควำมเป็น 
จริง 

กำรจัดประชุม ดู 
งำน สัมมนำ  
ต่ำงๆ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำรมี
สัมพันธ์ที่ 
ใกล้ชิดกับเจ้ำของกิจกำร
หรือผู้มีส่วน 
เกีย่วข้องกับสถำนท่ี 

2 1 

- สถำนท่ี มีควำม 
เหมำะสมกับ
งบประมำณ 
- วิทยำกรมีควำมรู้
ควำมเหมำะสมกับงำน
หรือโครงกำรนั้นๆ 

 
 ขั้นตอนท่ี 2  ก ำหนดองค์ประกอบของคู่มือ โดยยึดคู่มือของกระทรวงเป็นแนวทำง 
  มติกรรมกำรได้ก ำหนดกรอบกำรจัดท ำคู่มือไว้ดังนี้ 
   บทท่ี ๑ ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 
   บทท่ี ๒ กระบวนกำรทำงควำมคิด (Mind Set) 
   บทท่ี ๓ หลักกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน 
   บทท่ี ๔ กำรให-้กำรรับของขวัญและผลประโยชน์ 
   บทท่ี ๕ บทลงโทษผู้ฝ้ำฝืน 
   บทท่ี ๖ กฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 



 
ขั้นตอนท่ี ๓  แบ่งหน้ำท่ีในกำรจัดท ำคู่มือในแต่ะส่วน 
  มติกรรมกำรได้ก ำหนดกรอบกำรจัดท ำคู่มือ และมอบหมำยคณะท ำงำนไว้ดังนี ้
 
บทท่ี ๑ ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)        ทองศักดิ์ ชำยกวด/ภำวิดำ อุดมฉวี 
บทท่ี ๒ กระบวนกำรทำงควำมคิด (Mind Set)  ทองศักดิ์ ชำยกวด/ภำวิดำ อุดมฉวี 
บทท่ี ๓ หลักกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน  วุฒธิสรรณ์ เกื้อหนุน/หนพูร ชรินทร ์
บทท่ี ๔ กำรให-้กำรรับของขวัญและผลประโยชน์  วุฒธิสรรณ์ เกื้อหนุน/หนพูร ชรินทร ์
บทท่ี ๕ บทลงโทษผู้ฝ่ำฝืน     ทองศักดิ์ ชำยกวด/ภำวิดำ อุดมฉวี 
บทท่ี ๖ กฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ทองศักดิ์ ชำยกวด/ภำวิดำ อุดมฉวี 
 
 ประธำน 
 ตำมท่ีมอบหมำย ขอให้ทุกคนไปศึกษำข้อมูล คู่มือ ของกระทรวง และก ำหนดเป็นกรอบท่ีจะบรรจุไวใ้น
คู่มือ มอบให้คุณทองศักดิ์ ชำยกวดและคุณภำวิดำ อุดมฉวี ในฐำนะเลขำคณะท ำงำนติดตำมและ นัดประชุมครั้ง
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่นๆ 
   ไม่มี 
 
ปิดประชุมเวลา ๑6.30 น. 

                                                                               ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 
     (นำงสำวพัชรี นินันตัง) 
          นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 

 

            
                                          (นำงภำวิดำ อุดมฉวี)             ผู้ตรวจสอบ/ทำน งำนกำรประชุม 

นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
 

                                      ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
(นำยทองศักดิ ์ชำยกวด) 

สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง 


