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สรุปผลการด าเนินงาน 
การอบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต ๒๕๖๒ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน 
วันที่ ๒๔  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๒ 

เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง  จงัหวัดน่าน 

 
พิธีเปิด  โดย นายนิยม  ศิริ  สาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน 
  ผอ.รพ.สต. และน้องๆที่ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และท าหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน  วันนี้มีความส าคัญ เพ่ือจะให้มาเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องของ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ซี่งเป็นสาเหตุของการกระท าความผิดโดยที่อาจจะตั้งใจ และไม่ตั้งใจ  ผมพูด
อยู่เสมอว่าการท างานใดๆ จะส าเร็จหรือไม่อยู่ที่ความตั้งใจจริงของผู้ปฏิบัติงาน  จะต้องมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาทั้งตัวผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้  กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ  ผมเชื่อว่าพวกเราสามารถ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้  ถึงแม้ว่าบางเรื่องเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการท างาน  ซึ่งการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเป็นเรื่องยาก  แต่ก็ต้องมีความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยน  ในอดีตเราอาจเคยท าบางสิ่งบางอย่าง แต่
จะน ามาใช้ในปัจจุบันอาจจะไม่ได้  ต้องศึกษารูปแบบใหม่ๆ  โดยเฉพาะระบบการตรวจสอบการควบคุมภายใน  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส หรือ ITA  การเปลี่ยนแปลงอาจเกิดจากสาเหตุหลายๆอย่าง  บางอย่าง
เกิดจากภาวะเศรษฐกิจ สังคม  บางอย่างเกิดจากการร้องเรียน  บางอย่างเกิดจากการคอรัปชั่น  เช่นเดียวกัน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส หรือ ITA  เกิดจากนโยบายการป้องกันการทุจริต  ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน็เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดการทุจริต  การประเมิน ITA ไม่ได้ท าเฉพาะหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง  แต่
เป็นการขยายการด าเนินงานให้ครอบคลุมหน่วยงานราชการทุกระดับ  ถึงแม้ว่าในหน่วยงานระดับเราจะได้รับ
การจัดสรรน้อยมาก  และในระดับ รพ.สต.ก็เป็นเงินบ ารุงเป็นหลัก  จะเห็นได้ว่าในอดีต  เราสามารถอนุมัติใช้
เงินได้  แต่ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นี้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านไม่ได้มอบอ านาจมาให้  โดยมอบให้นายอ าเภอ
เท่านั้น  ซึ่งไม่ทราบว่าผู้ว่าราชการจังหวัดมีข้อมูลบางอย่างที่เป็นเหตุผลในการไม่มอบอ านาจให้   ผมได้พูดกับ
พวกเรามาโดยตลอดว่าให้ถือเอาวิกฤติเป็นโอกาส  เป็นการเรียนรู้ การปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๐  จะต้องแก้ไข  ปรับปรุงการปฏิบัติให้ถูกต้อง  และเน้นว่าต้องท าให้ถูกต้องตลอดเวลา  ต้อง
ด าเนินการตามระเบียบ 
  วันนี้เมื่อได้เรียนรู้  ทบทวนความรู้ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแล้ว  จะต้องด าเนินการ
วิเคราะห์สถานการณ์ของพ้ืนที่เรา  ร่วมกันก าหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไข  ผมขอให้การอบรมในวันนี้
ประสพความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป 
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ทบทวนองค์ความรู้เรื่อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน”  กับความผิด “วินัย” และ “อาญา” 

โดย นายทวีศักดิ์  จันตระ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 การท างานทุกวันนี้ ในระบบราชการ มีความรับผิดชอบอยู่อย่างน้อย ๒ บทบาท คือ  

๑.บทบาทของผู้บังคับบัญชา และ  
๒.บทบาทของผู้ใต้บังคับบัญชา 

ถ้าแต่ละคนท าหน้าที่ของตนเองให้ดีอย่างถูกต้อง  เหมาะสม  ก็จะเป็นประโยชน์ต่อราชการและตัว
ของตัวเอง  ซึ่งในการปฏิบัติงานทุกวันนี้มักมีเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนกัน ระหว่าง “ส่วนตัว” กับ 
“ราชการ” ขอทบทวนเรื่อง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  ตามมาตรา ๑๐๐ 
และมาตรา ๑๐๓  ตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒  
หมวด ๙  

 มาตรา ๑๐๐  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดด าเนินกิจการดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติ

หน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี 
(๒) เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่ง

เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอ านาจ ก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
(๓) การรับสัมปทาน หรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ หรือ

ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถือ
หุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 

(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทนพนักงาน หรือลูกจ้างในธุรกิจของ
เอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุมหรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัดอยู่ หรือ 
ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ได้รับมอบหมาย ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจจะมี
การขัดแย้งต่อประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้น 

 มาตรา ๑๐๓  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล 
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และ
จ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ก าหนด 
 บัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้อ่ืน ซึ่งพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 
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การวิเคราะหส์ถานการณ์ที่เสีย่งต่อ “ผลประโยชน์ทับซ้อน” ในพื้นที่อ าเภอเมอืงน่าน 
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1. การบริหารจัดการ ตามหลัก 4 ประการส าหรับจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย 
 1.1 ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ   
       เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายตามขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบโดย
ไม่ให้มีผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง 
 1.2 สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด 
       ก าหนดขั้นตอนการท างานให้ชัดเจน และเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รวมถึงโอกาสให้ตรวจสอบ 
 1.3 ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนอย่างเป็นแบบอย่าง   
       เจ้าหน้าที่ต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติและจัดการกับเรื่องส่วนตัวเพ่ือหลีกเลี่ยง
ปัญหาให้มากที่สุดโดยฝ่ายบริหารต้องรับผิดขอบเกี่ยวกับการสร้างระบบป้องกัน พร้อมก าหนดนโยบาย 
 1.4 สร้างวัฒนธรรมองค์กร 
      ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็น
ผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น 
 
2. แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
 1. ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร กลุ่มภารกิจ กลุ่มงาน งาน 
 2. พัฒนานโยบายและกลยุทธ์การจัดการปัญหา 
 3. ให้ความรู้แก่บุคลากรสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน 
 4. ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
 5. สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนหน่วยงานและประชาชนทราบถึงความมุ่งมั่นใน
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
 6. บังคับใช้นโยบายที่ก าหนด 
 7. มีการทบทวนมาตรการ ที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ 
 
3. แนวทางการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 1. ปรับปรุงและบังคับใช้มาตรการ ให้รัดกุม ชัดเจน ลดโอกาสที่จะใช้อ านาจเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
 2. ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
สูง 
 3. มีระบบพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ท าหน้าที่ดูแลเรื่องการเงินการคลังทุกระดับเป็นพิเศษ  และให้
ตรวจสอบพฤติกรรม 
 
บทบาทของผู้บังคับบัญชา 
  วันนี้ขอทบทวนบทบาทหน้าที่ของผู้ที่ท าหน้าที่ผู้บังคับบัญชา ด้วย “คู่่มือผู้่บังคับบัญชา 
ในการรักษาวินัยผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา”  ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
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*** ยกตัวอย่างกรณีความผิดทางวินัย ที่มีบางส่วนเกี่ยวข้องกับคดีอาญา *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


