
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว อ ำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๑๖๐ โทร ๐ ๗๗๕๙ ๑๑๗๙ 

ที ่ ชพ ๐๕๓๒/566 วันที่  29  ธันวำคม  ๒๕๖4 

เรื่อง   มำตรกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทำงกำรตรวจสอบบุคลำกรถึงควำมเกี่ยวข้องกับ 

         ผู้เสนองำนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงลงนำมประกำศมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน 

เรียน   สำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว 

  ด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว อ ำเภอปะทิว จังหวัดชุมพรได้ด ำเนินกำรจัดท ำ
ประกำศมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน เพ่ือให้เป็นไปตำม  ระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไปปฏิบัติในปี พ.ศ.
๒๕๕๗-๒๕๖๐ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาล ข้อ
ที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว อ ำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร จึงขอส่งประกำศมำตรกำร
ป้องกันกำรรับสินบนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว เพ่ือลงนำม และขออนุญำตน ำประกำศเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสำธำรณะผ่ำน website ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว 

จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำลงนำมสั่งกำร 

 
 
          (นายฤทธี  เพ็ชรนิล) 
           นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 
 

      ทราบ/อนุมัติ 
 
 
             (นายสมชัย  ชูชาติ) 

     สาธารณสุขอ าเภอปะทิว 
 

 

 

 

 



 
ประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว 

เรื่อง  มำตรกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทำงกำรตรวจสอบบุคลำกรถึงควำมเกี่ยวข้องกับ 
ผู้เสนองำนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

********************************* 
ตำมท่ีสำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติด ำเนินกำรประเมินคุณธรรม

และควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐเพ่ือสนับสนุนให้เกิดกำรปรับปรุงระดับคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส ในองค์กร ส่งผลให้องค์กรมีบรรยำกำศละวัฒนธรรมในกำรทำงำนที่ดีตลอดจนช่วยสร้ำงควำม
เชื่อมั่น ของประชำชนผู้รับบริกำรที่มีต่อองค์กร ดังนั้น ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว จึงด ำเนินกำรจัดท ำ
มำตรกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทำงกำรตรวจสอบบุคลำกรถึงควำมเกี่ยวข้องกับผู้เสนองำนใน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
แนวคิดทฤษฏี 

จำกกำรศึกษำวิจัย เรื่อง กำรแสวงหำผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรบริหำรพัสดุ พบว่ำกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในงำนพัสดุ มีลักษณะและรูปแบบ อยู่ 6 ประกำร 
1. กำรรับสินบน 

กำรรับสินบนเป็นกำรยอมรับเงินผิดกฎหมำยหรือคุณค่ำอ่ืนๆเพ่ือแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่ต้องกำรจำก
เจ้ำหน้ำที่ท่ีได้มีกำรกระท ำตำมหน้ำที่ในกำรบริหำรงำนพัสดุโดยผู้ให้สินบนมีเจตนำที่จะบิดเบือนวัตถุประสงค์
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ และผู้รับหรือเจ้ำหน้ำที่มีเจตนำที่จะกระท ำตำม เป็นสถำนกำรณ์เมื่อเจ้ำหน้ำที่ 
ต้องกำรผลประโยชน์ส่วนตน ซึ่งอำจเป็นผลประโยชน์ทำงกำรเงินหรือประโยชน์อ่ืนๆโดยต้องกระท ำกำรที่ขัด
ต่อกฎหมำยหรือเพิกเฉยในกำรปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือให้ได้ซึ่งผลประโยชน์ นั้น ซึ่งจะส่งผลเสียต่อภำพลักษณ์และ
กำรด ำเนินงำน ในระยะยำว 
2.กำรใช้อิทธิพลส่วนตัว 

กำรใช้อิทธิพลส่วนตัวในกำรแสวงหำผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรบริหำรงำนพัสดุ ส่วนใหญ่จะใช้
อิทธิพลทำงอำนำจหน้ำที่ของผู้บริหำร เข้ำมำแทรกแซงกระบวนกำรท ำงำนตำมระเบียบพัสดุฯ ส่วนใหญ่มี
จุดประสงค์เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน และกลุ่มของตน จำกกำรกระท ำดังกล่ำวได้สร้ำงควำมล ำบำกใจให้กับ
เจ้ำหน้ำที่ ผู้ปฏิบัติงำนเป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะเมื่อใดที่หน่วยงำนตรวจสอบพบข้อบกพร่อง ผู้ที่จะต้องรับผิดชอบ
คือเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนเท่ำนั้นเอง  
3.กำรใช้ข้อมูลลับของทำงรำชกำร 

เจ้ำหน้ำที่มีส่วนรู้เห็นในข้อมูลลับของทำงรำชกำร ซึ่งเจ้ำหน้ำที่นั้น ได้ใช้ข้อมูลลับเพ่ือใช้ประโยชน์ของ
เจ้ำหน้ำที่ ไม่ว่ำจะเป็นประโยชน์ทำงกำรเงิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ โดยปกติแล้วผลประโยชน์ ขัดแย้งกันจะ
เกิดข้ึน เมื่อข้อมูลนั้นเป็นควำมลับที่มีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำก และเจ้ำหน้ำที่ผู้นั้น เป็นผู้รับผิดชอบในหน้ำที่
ที่จะรักษำควำมลับไว้ แต่เจ้ำหน้ำที่ก็ได้ใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ของเจ้ำหน้ำที่ ไม่ว่ำจะเป็นประโยชน์ทำงกำรเงิน 
หรือประโยชน์อื่นๆ 

 
4.กำรด ำเนินธุรกิจ… 



4.กำรด ำเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
เจ้ำหน้ำที่ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวกับหน้ำที่กำรงำนไม่ว่ำจะทำงตรงหรือทำงอ้อมซึ่งมีควำมขัดแย้ง

โดยตรงต่องำนที่รับผิดชอบอยู่ ผลประโยชน์ขัดกันนี้แสดงให้เห็นขอบเขตที่ว่ำ เจ้ำหน้ำที่ต้องควบคุมตนเองใน
ผลประโยชน์ที่จะได้รับประเด็นนี้เหมือนกับกำรใช้อิทธิพลส่วนตัว ซึ่ง เจ้ำหน้ำที่ผู้นั้นจะเป็นผู้ควบคุมผลลัพธ์ 
นั้นเอง 
5.กำรรับของขวัญ 

กำรรับของขวัญ กำรยอมรับของขวัญ กำรยอมรับควำมสะดวกสบำย ที่อำจส่งอิทธิพลต่อ ผู้บริหำร
เจ้ำหน้ำที่ ให้มีอคติในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ อำจมองว่ำเป็นเรื่องกำรรับสินบน ซึ่งกำรให้ของขวัญนี้ท ำกัน
หลำยรูปแบบ ลักษณะกำรให้ของขวัญนั้นไม่ได้ต้องกำรที่จะให้ แต่มีเจตนำที่จะก่อให้เกิดเอนเอียงในกำร
กระท ำบำงอย่ำงอันเนื่องจำกกำรให้นั้น 
6.กำรเก่ียวพันทำงเครือญำต ิ

กำรเกี่ยวพันทำงเครือญำติ จำกผลกำรศึกษำสถำนกำรณ์ที่สำธำรณะอำจอยู่ในต ำแหน่งต่ำงๆ เช่น
ต ำแหน่งผู้บริหำร หรือเจ้ำหน้ำที่ก็จะมีเครือญำติที่ท ำธุรกิจด้ำนต่ำงๆ เช่น วัสดุส ำนักงำน รับเหมำก่อสร้ำง 
เป็นต้น เมื่อมีเครือญำติที่ท ำธุรกิจ อยู่ก็อำจทำส ำงที่ต้องกำรให้แก่ญำติ หำกคิดในประเด็นของผลประโยชน์
ขัดแย้งกัน อำจจะเรียกได้ว่ำ เป็นระบบอุปถัมภ์พิเศษที่มีกำรใช้อิทธิพลส่วนตัว เป็นกำรเกี่ยวข้องกับกำรใช้
อิทธิพลที่จะให้ได้รับกำรส่งเสริมได้รับรำงวัลจำกกำรท ำสัญญำหรือกำรอ่ืนใด ซึ่งญำติของตนไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับผลประโยชน์นั้น 

ปัญหำสิ่งที่ส ำคัญ อีกอย่ำงหนึ่งที่ส่งผลต่อกำรแสวงหำผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรบริหำรงำนพัสดุ คือ 
ค่ำนิยมของสังคมไทยที่เริ่มเปลี่ยนไป กำรเห็นแก่ตัว เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมำกว่ำประโยชน์ส่วนรวมมีมำก
ขึ้น นอกจำกนี้รูปแบบและวิธีกำรในกำรทุจริตก็นับว่ำจะมีควำมซับซ้อนมำกยิ่งขึ้น จนบำงครั้ง กฎหมำยที่
บังคับใช้อยู่ไม่สำมำรถเอำผิดกับผู้กระท ำผิดได้ 

จำกแนวคิดทฤษฏีดังกล่ำว ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว  จึงก ำหนดมำตรกำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทำงกำรตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนถึงควำมเก่ียวข้องกับผู้เสนองำน ดังนี้ 
มำตรกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

เพ่ือเป็นกำรปองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงรวมถึงกำรจัดหำพัสดุด้วยวิธีตลำด
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market)และกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์(Electronic 
Bidding:e- Bidding)ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว จึงก ำหนดมำตรกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

1.ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุจัดซื้อจัดจ้ำงกับผู้เสนองำนที่มีควำมเกี่ยวข้องกับบุคลำกรภำยในองค์กรทั้ง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์สำธำรณะที่มีผลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

2.ห้ำมมิให้บุคลำกรในส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว ใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหรือหน้ำที่ด ำเนินงำน
หรือโครงกำรทีเ่อ้ือผลประโยชน์กับตนเองทั้งท่ีเกี่ยวกับเงินและไม่เกี่ยวกับเงิน 

3.ห้ำมมิให้บุคลำกรในส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว ใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหรือหน้ำที่ทับซ้อน 
4.ในกรณีที่บุคลำกรในส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิวมีผลประโยชน์ทับซ้อนให้ใช้ในหลักปฏิบัติ

คือ 
4.1 กำรเปิดเผย(Discloser)ต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรและผู้บริหำรว่ำงำนเรื่องใดที่มี

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
4.2 กำรถอนตัว(Refusal) ออกจำกกำรท ำหน้ำที่ตัดสินใจหรือท ำงำนที่บุคลำกรมี

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

4.3 กำรแก้ไข… 



4.3 กำรแก้ไขสถำนะของต ำแหน่งหรือหน้ำที่ในกำรท ำงำนที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน
(Removal)เช่น ลำออกจำกต ำแหน่งหน้ำที่ซึ่งขัดแย้งกัน เป็นต้น 

4.4 ให้เจ้ำหน้ำที่มีหน้ำที่ตรวจสอบบุคลำกรในส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิวถึงควำม
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองำนพร้อมทั้งรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อ
สำธำรณสุขอ ำเภอปะทิวเป็นประจ ำ 

4.5 กำรรับของขวัญเป็นของส่วนตัวให้กระท ำได้ในกรณีมีมูลค่ำไม่เกิน 3,000.-บำทหำกสูง
กว่ำนั้นต้องรำยงำนให้สำธำรณสุขอ ำเภอปะทิวทรำบและพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป 

แนวทำงกำรตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนถึงควำมเก่ียวข้องกับผู้เสนองำน 
1. ตรวจสอบชื่อสกุลของผู้เสนอรำคำว่ำมีควำมสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลำกรในหน่วยงำนหรือไม่

เช่น ญำติ พี่ น้อง เพ่ือน คู่แข่ง ศัตรู 
2.ตรวจสอบสถำนที่อยู่ สถำนที่ปฏิบัติงำนของผู้เสนองำนว่ำมีควำมสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลำกร

ในหน่วยงำนหรือไม ่
3.ตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนว่ำมีส่วนได้เสียกับงำน/โครงกำร ทั้งประโยชน์ส่วนตนและ

ประโยชน์สำธำรณะที่มีผลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือไม ่
4.ตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนว่ำมีผลประโยชน์ทับซ้อนผู้เสนองำนหรือไม่ เช่น กำรรับสินบนกำร

ใช้ข้อมูลลับของทำงรำชกำร กำรด ำเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรรับของขวัญหรืออ่ืนๆ 

    ประกำศ ณ วันที่  29  เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2564 
 
  
              (นายสมชัย  ชชูาติ) 

      สาธารณสุขอ าเภอปะทิว 
 

 


