
รายงานสรุปการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564 
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านอ้วน อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

วันที่ 10-11 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา ๐8.30-12.00 น. 
*************************** 

หลักการและเหตุผล 
 

   ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของ
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะ
เป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจซึ่งเกี่ยวกับ
ต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง  ทางส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง เล็งเห็นความส าคัญ จึงมี
การจัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564 เพ่ือการปลูกจิตส านึก การป้องกัน 
การปราบปรามและการสร้างเครือข่ายมุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน และเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 
จังหวัดล าปาง  มีการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎระเบียบของทางราชการ ด ารงตนด้วยความเที่ยงธรรม 
คงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิ
ชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น  

วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือพัฒนาความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร 
2.เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร มีจิตส านึก การป้องกัน การปราบปรามและการสร้างเครือข่าย

มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
  3.เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีการตระหนักถึงความส าคัญในการช่วยเฝ้าระวังองค์กรให้เป็นธรรมและ
โปร่งใส 

เป้าหมาย 

  เจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ จ านวน 40 คน 

งบประมาณ 

    4,000 บาท 

สถานทีด่ าเนินการ 

 ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านอ้วน อ าเภอแม่ทะ จงัหวัดล าปาง 

 

 

 

 

 

 



ผลการด าเนินงาน 
   การจัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564 มีบุคลากรในสังกัด
ส านักสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ จ านวน 40 คน เข้าร่วมประชุม โดยมีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
 

1. ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 
   ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของ
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 
 

ผลประโยชน์ทับซ้อน ภาษาไทยใช้อยู่ ๓ อย่าง 
   (๑)  ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  

 (๒)  ผลประโยชน์ทับซ้อน  
 (๓)  ผลประโยชน์ขัดกัน 
 

2. แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
   การจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้ มี ๖ ขั้นตอน สาหรับการพัฒนาและการ
ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  

(๑) ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร  
(๒) พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา  
(๓) ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่าง ๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบายการจัดการ

ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร  
(๔) ด าเนินการเป็นแบบอย่าง  
(๕) สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่น ในการ

จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
(๖) บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ าเสมอ  
 

3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ 
๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๑๐๐ , ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมไว้ เพ่ือลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตส านึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ด้วย  

๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมดาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔3 ได้ก าหนดว่า โดยอาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติได้ก าหนดหลักเกณฑ์และจ านวนทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจาก
บุคคลได้โดยธรรมจรรยา กล่าวคือ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดย
ปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม  

 
 



3.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  

     3.๑) ส่วนค าปรารภ ได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับ ผู้ด ารงต าแหน่งทาง
  การเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ๙ ข้อ ดังนี้  
  (๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
  (๒) การมีจิตส านึกที่ด ีซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ  
  (๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ 

ทับซ้อน  
  (๔) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย  
  (๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  
  (๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือน ข้อเท็จจริง  
  (๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  
  (๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  (๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  

        3.๒) หมวด ๒ ข้อ ๕ ให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน 
         3.๓) หมวด ๒ ข้อ ๖ ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัย
ต าแหน่งหน้าที่และไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดย
อย่างน้อยต้องวางตน 

4. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
5. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544 และที่แก้ไข 

     เพ่ิมเติม ( ฉบับที่2 ) พ.ศ. 2549 
     6. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 

4. ตัวอย่างเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 
 
 

 
 

   
 

 

  

 

 

  

การรับประโยชน์ต่างๆ 
(Accepting benefits) 

 
 

รับของขวัญ /เงินสนับสนุน/                    
เงินบริจาคจากลูกค้าของหน่วยงาน 

 
 

การท าธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) 
หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) 

 

มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับ
หน่วยงานต้นสังกัด 

 

การท างานหลังจากออกจากต าแหน่ง
สาธารณะหรือหลังเกษียณ        

(Post-employment) 
 

ลาออกจากหน่วยงานเพ่ือไปท างานใน
หน่วยงานที่ด าเนินธุรกิจประเภท

เดียวกัน 
 

การท างานพิเศษ (Outside 
employment or moonlighting) 

 

ตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจที่แข่งขันหรือ   
รับงานจากหน่วยงานต้นสังกัด 

 



   

 

 

   

 

 

  

 

  

  

 

   

 

5. แนวปฏิบัติ 10 ข้อตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้ก าหนดแนวทางให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติ รวม 10 
ประการ สรุปได้ดังนี้ 
 (1)  ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรม และยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นธรรม 
 (2)  ข้าราชการต้องมีจิตส านึกที่ดี และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
 (3)  ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 (4)  ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ และไม่กระท าการ
อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม 
 (5)  ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา 
 (6)  ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชน
โดยมีอัธยาศัยทีด่ี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
 (7)  ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด และ
รวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้า และใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการด าเนินงานเพื่อการในหน้าที่ และ ให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 (8)  ข้าราชการต้องมุ ่งผลสัมฤทธิ ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ   โดย
เคร่งครัด 
 (9)  ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 (10)  ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของราชการโดยรวม 

การรับรู้ข้อมูลภายใน             
(Inside information) 

 

การใช้สมบัตขิองหน่วยงานเพ่ือ
ประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว      
(Using your employer’s 

property for private advantage) 
 

การน าโครงการสาธารณะลงในเขต
เลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง 

(Pork-belling) 
 

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพ่ือ
ประโยชน์ของตนเอง 

 

น าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้      
ในงานส่วนตัว 

รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพื้นที่
ตนเอง หรือการใช้งบสาธารณะ     

เพ่ือหาเสียง 
 

 



6. ข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าจรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ.2560  
7. แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH code of Conduct) 
 ผู้เข้ารับการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564 มีความรู้และความ
เข้าใจในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่ป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
 

 
 

     
  (นางสุมล   เจตะภัย) ผู้สรุปรายงานการประชุม 

                                             นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ 
 

                                                         
(นายวิชิตพงษ์  วงศ์เรือน) ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                       สาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง  
วัน/เดือน/ปี : 11  มีนาคม  2564 
หัวข้อ : โครงการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ อ าเภอแม่ทะ ปี 2564 จัดอบรมให้ความรู้ 
เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564  
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
         1.บันทึกขออนุมัติโครงการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ อ าเภอแม่ทะ ปี 2564 
และขออนุมัติจัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564   
         2.โครงการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ อ าเภอแม่ทะ ปี 2564 จัดอบรมให้
ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564 
         3.รายงานการอบรมให้ความรู้ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564             
 
Link ภายนอก : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ www.maethahealth.com  
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                           ผู้รับผิดชอบ                                                 ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                                                                               
 
                       (นางสุมล  เจตะภัย)                                         (นายวิชิตพงษ์  วงศ์เรือน) 
                นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                 สาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 
                      11  มีนาคม 2564                                                11  มีนาคม 2564                                          
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

                                                       (นางสุมล  เจตะภัย) 
             นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                                                       11  มีนาคม 2564                                            
 

http://www.maethahealth.com/

