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ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
*************************** 

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 2565 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 

  บุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ จ านวน 40 คน 
 (ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง) 

งบประมาณ 

    4,000 บาท 

สถานทีด่ าเนินการ 

 ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

 

 

 

 

 

 



ผลการด าเนินงาน 
   การจัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564 มีบุคลากรในสังกัด
ส านักสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ(ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุก
แห่ง) จ านวน 40 คน เข้าร่วมประชุม โดยมีการบรรยายให้ความรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริต ศึกษา (Anti-
Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ดังนี้ 
1 การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

1. ความหมายของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม รูปแบบ ของการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม    

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม อาทิ  
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544  
- ระเบียบ ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544  
- ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย 
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563   
3. วิธีคิดแบบ Analog thinking / วิธีคิดแบบ Digital thinking    
4. บทบาทของรัฐ / เจ้าหน้าที่ของรัฐ (พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

พ.ศ. 2562 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 และข้อก าหนดส านักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข พ.ศ. 2564)     

5. กรณีตัวอย่างการคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
รปูแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม     
การขัดกันระหว่างประโยชนส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม มีได้หลายรูปแบบไม่จ ากัด อยู่เฉพาะใน

รูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบ ของตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินด้วย ทั้งนี้ John Langford และ Kenneth Kernaghan ได้จ าแนกรูปแบบ ของการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น 7 รูปแบบ และส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดเพ่ิมอีก 3 
รูปแบบ (รูปแบบที่ 8 รูปแบบที่ 9 และรูปแบบที่ 10 ) รวมทั้งสิ้น 10 รูปแบบ คือ     

๑. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) ซึ่งผลประโยชน์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ทรัพย์สิน 
ของขวัญ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใด ในลักษณะ
เดียวกันนี้ และผลจากการรับผลประโยชน์ต่าง ๆ นั้น ได้ส่งผลต่อการตัดสินใจของเจ้ าหน้าที่ ของรัฐในการ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่      

๒. การท าธุรกิจกับตนเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) เป็นการที่ เจ้าพนักงานของ
รัฐ โดยเฉพาะผู้มีอ านาจในการตัดสินใจเข้าไปมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงาน ที่ตนสังกัด โดยอาจจะ
เป็นเจ้าของบริษัทที่ท าสัญญาเอง หรือเป็นของเครือญาติ สถานการณ์เช่นนี้ เกิดบทบาทที่ขัดแย้ง หรือเรียกได้
ว่าเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในเวลาเดียวกัน เช่น การใช้ต าแหน่งหน้าที่ ท าให้หน่วยงานของรัฐท าสัญญาซื้อสินค้า
จากบริษัทของตนเอง หรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษา  หรือซื้อที่ดินของตนเองในการจัดสร้างส านักงาน     

๓. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post- employment) 
เป็นการที่เจ้าพนักงานของรัฐลาออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปท างานในบริษัทเอกชน ที่ด าเนินธุรกิจ
ประเภทเดียวกันหรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเดิม โดยบุคคลผู้เคยด ารงต าแหน่ง สาธารณะมา



ก่อน มักจะรู้ข้อมูลความลับ ขั้นตอนวิธีการท างาน หรือมีอิทธิพลต่อเจ้าพนักงานของรัฐ ที่ยังด ารงต าแหน่งอยู่ 
และใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่เคยด ารงต าแหน่งในหน่วยงานเดิมนั้น  หาประโยชน์ให้กับบริษัทและ
ตนเอง     

๔. การท างานพิ เศษ (Outside employment or Moonlighting) ในรูปแบบนี้ มีได้หลายลักษณะ 
เช่น ผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจ ที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงาน หรือองค์การสาธารณะที่
ตนสังกัด หรือการรับจ้างพิเศษเป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยอาศัยต าแหน่งในราชการ สร้างความน่าเชื่อถือว่า
โครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ที่ปรึกษา สังกัดอยู่ หรือกรณีที่เป็นผู้
ตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร ก็รับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ท าบัญชี ให้กับบริษัทที่ต้องถูก
ตรวจสอบ  

๕. การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) เป็นสถานการณ์ที่เจ้าพนักงานของรัฐ ใช้ประโยชน์จาก
การที่ตนเองรับรู้ข้อมูลภายในหน่วยงาน และน าข้อมูลนั้นไปหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง หรือพวกพ้อง 
อาจจะไปหาประโยชน์โดยการขายข้อมูลหรือเข้าเอาประโยชน์เสียเอง เช่น ทราบว่า มีการตัดถนนผ่านบริเวณ
ใด  ก็จะเข้าไปซื้อที่ดินนั้นในนามของภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อขายที่ดินเพ่ือท า โครงการรัฐ ก็จะเข้าไป 
ซื้อที่ดินนั้นเพื่อเก็งก าไรและขายให้กับรัฐในราคาท่ีสูงขึ้น     

๖. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s property for 
private advantage) เป็นการที่เจ้าพนักงานของรัฐน าเอาทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งจะต้องใช้เพ่ือประโยชน์
ของทางราชการเท่านั้นไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง หรือการใช้ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปท างาน
ส่วนตัว เช่น การน าเครื่องใช้ส านักงานต่าง ๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การน ารถยนต์ ราชการไปใช้ในงานส่วนตัว     

๗. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง (Porkbarreling) เป็นการ
ที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงอนุมัติโครงการไปลงพ้ืนที่ หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือ
การใช้งบประมาณสาธารณะเพ่ือหาเสียง เช่น การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการ ไปลงพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง 
การที่นักการเมืองในจังหวัด ขอเพ่ิมงบประมาณเพ่ือท าโครงการตัดถนน หรือสร้างสะพานในจังหวัด โดยใช้ชื่อ
หรือนามสกุลตนเองเป็นชื่อสะพานและถนนนั้น เพ่ือแสดงความเป็นเจ้าของ สิ่งสาธารณะประโยชน์     

๘. การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism)  หรืออาจจะ
เรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษ เป็นการใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติ หรือพวกพ้อง เช่น การที่
เจ้าพนักงานของรัฐใช้อิทธิพลหรือใช้อ านาจหน้าที่ท าให้หน่วยงานของตน เข้าท าสัญญากับบริษัทของพ่ีน้อง
ของตน การแต่งตั้งคู่สมรสหรือลูกเข้ามารับต าแหน่งส าคัญ ๆ ในหน่วยงาน การใช้อ านาจแต่งตั้งหรือเลื่อนขั้น
อย่างไม่เป็นธรรม การคัดสรร คัดเลือกบุคลากรอย่างไม่โปร่งใส     

๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าพนักงานของรัฐ หรือหน่วยงาน ของรัฐอ่ืน 
(Influence) เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยเจ้าพนักงานของรัฐใช้ต าแหน่ง หน้าที่ข่มขู่
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้หยุดท าการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน     

10. การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมประเภทอ่ืน ๆ    
 
 
 
 



2 ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต  
1. ความไม่ทนต่อการทุจริต      

- ความเป็นพลเมืองที่ไม่ทนต่อการทุจริต      
- แนวคิดเก่ียวกับความไม่ทนต่อการทุจริต     

2. ความอายต่อการทุจริต      
- แนวคิดเก่ียวกับความอายต่อการทุจริต     

3. ตัวอย่างความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต การแสดงออกถึงการไม่ทนต่อการทุจริต      
4. การลงโทษทางสังคม     
5. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนการทุจริต     
6. มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยานของส านักงาน ป.ป.ช. และกฎ ก.พ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ

วิธีการการให้บ าเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ และการให้การคุ้มครองพยานฯ    
 

3 การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
1. ต้นแบบความพอเพียง (หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)    
2. ความหมายของการประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ซึ่ง
ประยุกต์หลักโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ     
ความหมายของ “STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต”   
๑) ความพอเพียง (sufficient : S)   
๒) ความโปร่งใส (transparent : T)  
๓) ความตื่นรู้ (realise : R)  
๔) มุ่งไปข้างหน้า (onward : O)   
๕) ความรู้ (knowledge : N)   
๖) ความเอ้ืออาทร (generosity : G)    
๑. ความพอเพียง (Sufficient : S) ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน น้อมน า

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์เป็นหลักความพอเพียงในการท างาน การด ารงชีวิต การพัฒนา
ตนเองและส่วนรวม รวมถึงการป้องกันการทุจริตอย่างยั่งยืน    ความพอเพียงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งของมนุษย์ แม้ว่า
จะแตกต่างกันตามพ้ืนฐาน แต่การตัดสินใจ ว่าความพอเพียงของตนเองต้องตั้งอยู่บนความมีเหตุมีผลรวมทั้ง
ต้องไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อ่ืน และส่วนรวม   ความพอเพียงดังกล่าวจึงเป็นภูมิคุ้มกันให้บุคคลนั้นไม่กระท า
การทุจริต ซึ่งต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ (Knowledge) และปลุกให้ตื่นรู้ (Realise)   

๒. ความโปร่งใส (Transparent : T ) ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน ต้อง
ปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนั้น จึงต้องมีและปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ ระเบียบ ข้อ
ปฏิบัติ กฎหมาย ด้านความโปร่งใส ซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจ (Knowledge) และปลุกให้ตื่นรู้ (Realise)   

๓. ความตื่นรู้ (Realize : R) ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ
และตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาและภัยร้ายแรงของการทุจริตประพฤติมิชอบภายในชุมชน และประเทศ 
ความตื่นรู้จะบังเกิดเมื่อได้พบเห็นสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการทุจริต ย่อมจะมีปฏิกิริยาเฝ้าระวัง และไม่ยินยอม



ต่อการทุจริตในที่สุดซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจ (Knowledge) เกี่ยวกับสถานการณ์ การทุจริตที่เกิดขึ้น 
ความร้ายแรงและผลกระทบต่อระดับบุคคลและส่วนรวม   

๔. มุ่งไปข้างหน้า (onward : O ) ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน  มุ่งพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนตนเองและส่วนรวมให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน บนฐานความโปร่งใส  ความพอเพียงและ
ร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นอย่างไม่ย่อท้อ ซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจ (Knowledge) ในประเด็น
ดังกล่าว   

๕. ความรู้ (knowledge : N) ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน ต้องมีความรู้ ความ
เข้าใจ สามารถน าความรู้ไปใช้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินได้อย่างถ่องแท้ในเรื่องสถานการณ์ การ
ทุจริต ผลกระทบที่มีต่อตนเองและส่วนรวม ความพอเพียงต้านทุจริต การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และ
ผลประโยชน์ส่วนรวมที่มีความส าคัญยิ่งต่อการลดการทุจริตในระยะยาว รวมทั้งความอายไม่กล้าท าทุจริต และ
ความไม่ทนเม่ือพบเห็นว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น เพ่ือสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต    

๖. ความเอ้ืออาทร (Generosity : G) คนไทยมีความเอ้ืออาทร มีเมตตา มีน้ าใจต่อกันบนฐาน ของ
จิตพอเพียงต้านทุจริต ไม่เอ้ือต่อการรับหรือการให้ผลประโยชน์หรือต่อพวกพ้อง   

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  

     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  

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

5. แนวปฏิบัติ 10 ข้อตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้ก าหนดแนวทางให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติรวม 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 
6. ข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าจรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ.2560  
7. แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH code of Conduct) 
 ผู้เข้ารับการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2565 มีความรู้และความ
เข้าใจในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่ป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
 

 
 

     
      

(นางสุมล   เจตะภัย) ผู้สรุปรายงานการประชุม 
                                             นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ 

 
                                                         

                                                        
(นายศุภฤกษ์ ทิฉลาด) 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 : 15  มีนาคม  2565 
หัวข้อ : โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 
อ าเภอแม่ทะ ปี 2565 จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
         1.บันทึกขออนุมัติโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ ปี 2565 และขออนุมัติจัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
         2.โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 
อ าเภอแม่ทะ ปี 2565 จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
         3.รายงานการอบรมให้ความรู้ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2565             
 
Link ภายนอก : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ www.maethahealth.com  
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                           ผู้รับผิดชอบ                                                 ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                                                                               
 
                       (นางสุมล  เจตะภัย)                                            (นายศุภฤกษ์ ทิฉลาด) 
                นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                 สาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 
                      15  มีนาคม 2565                                              15  มีนาคม 2565                                          

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

                                                       (นางสุมล  เจตะภัย) 
             นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                                                       15  มีนาคม 2565                                            
 
 

http://www.maethahealth.com/
http://www.maethahealth.com/

