
 

  
รายงานการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2565 

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขวังเหนือ 
วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 8.30-12.00 น. 
------------------------------------------------------------ 

ผู้เข้าอบรม 
1. นางสาวสกาวเดือน เนตรทิพย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ 
2. นางสาวทัศนีย์ ศรีใจ   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
3. นายกฤตชญา จันทร์พุฒ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
4. นางสุปาณี  พงษ์นิกร  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
5. นางณิชชา  สอาดจิตต์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
6. นางวันดี  วงศ์ครองศักดิ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
7. นางปิ่นฟ้า  เทพอำพันธุ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
8. นางยุพร  สุกงาม   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
9. นายภูมิภณัฏฐ์ รติบดี   นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ 
10. นางสาวณัฐรดา อานนท์   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
11. นายเกรียงไกร ทิศรีไชย   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
12. นางสาวกรุณา ทิพย์วังเมฆ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
13. นางญาณกร ปัญญาคำ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
14. นางสาวกัญญาภัทร คิดอ่าน   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
15. นายนพดล  สุยะ   นักกายภาพบำบัดชำนาญการ 
16. นางธัญชิตา ใจตรง   เจ้าพนักงานพัสดุ 
17. นางสาวนิตยา ท้าวอาสา  เจ้าพนักงานพสัดุ 
18. ว่าที่ร้อยตรีธีรเดช ประพฤติ  เจ้าพนักงานพัสดุ 
19. นางศิริลักษณ์ มีเมล์   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
20. นางสาววชิราภรณ ์มาลา   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
21. นางจุฑามณี ไหวคิด   นักวิชาการเงินและบัญชี 
22. นายฐปนกุล อวดร่าง   พนักงานบริการ 
23. นางสาวภรณ์ชนก บุตรวงษ ์  พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 
24. นางสาวรุ่งทิวา ทองเย็น   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
25. นางแววตา สมจิตต์   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
26. นางสาวศิริพร ยารังษี   เจ้าพนักงานการเงินและบัญช 
27. นายรพีพงศ์ จุมปา   เจ้าพนักงานเวชสถิติ 
28. นางสาวมณีนุช คันธะชุมภู  เจ้าพนักงานธุรการ 
29. นายศิริวัฒน์ มีแก้ว   เจ้าพนักงานธุรการ 
30. นางสาวดารารัตน์ ไชยวุฒิ   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
31. นายวสันต์  ปัญญาคำ  เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
32. นายมัณฑพงษ์ อ้วนเทิง   พนักงานขับรถยนต์ 
33. นายมนตรี  จิตหาญ   พนักงานประจำตึก 
34. นายเกษม  ต้องใจ   ผู้ช่วยช่างทั่วไป 2 
35. นางสาวณัฐรดา อานนท์   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

 
/ เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา 8.30 น. 
หลักการและเหตุผล 
  ผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน   
สวนรวม (Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิด
ของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล
และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ การมีผลประโยชนทับซอน ถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภท
หนึ่ง เพราะเปนการแสวงหาประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมาย หรือจริยธรรม ดวยการใช
อํานาจซึ่งเกี่ยวกับ ตําแหนงหนาทีไ่ปแทรกแซง ทางโรงพยาบาลวังเหนือ จังหวัดลําปาง เล็งเห็นความสําคัญ
การปองกัน ผลประโยชนทับซอน จึงไดจัดทําโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงานการปอง
กันผลประโยชน ทับซอน ป2565 เพ่ือการปลูกจิตสํานึก การปองกัน การปราบปรามและการสรางเครือข
ายมุงเนนการ ปองกันการทุจริตผานกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ   
หนวยงาน และเพ่ือใหเจาหนาที่ในโรงพยาบาลวังเหนือ จังหวัดลําปาง มีการประพฤติปฏิบัติตนใหอยูใน
กฎระเบียบของทางราชการดํารงตนดวยความเที่ยงธรรม คงไวซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปน            
ขาราชการไมใชอํานาจและตําแหน่งหนาที่แสวงหาประโยชนโดยมิชอบสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 

วัตถุประสงค  
1. เพ่ือพัฒนาความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอน ในการปฏิบัติงานแกบุคลากร  
2. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรในองคกร มีจิตสํานึก การปองกัน การปราบปรามและการสราง    

เครือขายมุงเนนการปองกันการทุจริตผานกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส  
3. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรมีความตระหนักถึงความสําคัญในการชวยเฝาระวังองคกรใหเกิด          

เปนธรรมและโปรงใส 
 

เปาหมาย 

เจาหนาที่ในโรงพยาบาลวังเหนือ จำนวน 35 คน 

งบประมาณ  

  -  

สถานที่ดําเนินการ  

หองประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเหนือ 

ผลการดําเนินการ  
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2565 มี

บุคลากรในโรงพยาบาลวังเหนือ จำนวน 35 คน เข้าร่วมประชุม โดยมีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ 
ดังนี้ 

 
 
 

/1.ความหมาย... 
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1. ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน    
สวนรวม (Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิด
ของ ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล
และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ 
 
ผลประโยชน์ทับซ้อน ภาษาไทยใช้อยู่ 3 อย่าง 

(๑) ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม  
(๒) ผลประโยชนทับซอน  
(๓) ผลประโยชนขัดกัน 

  
2. ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 

การจัดการตามบริบทขององคกรและกฎหมายไดมี๖ ขั้นตอน สาหรับการพัฒนาและการ
ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน  

(๑) ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางที่มักเกิดข้ึนในองคกร  
(๒) พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา  
(๓) ใหการศึกษาแกเจาหนาที่และผูบริหารระดับตาง ๆ รวมถึงเผยแพรนโยบายการจัดการ        
ผลประโยชนทับซอนใหทั่วถึงในองคกร  
(๔) ดําเนินการเปนแบบอยาง  
(๕) สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึงความมุงมั่น          
ในการจัดการผลประโยชนทับซอน  
(๖) บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสม่ำเสมอ 

 
3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ 

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต     
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม มาตรา ๑๐๐ , ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ กําหนดเรื่องการขัดกันของ             
ผลประโยชนสวนตัวและ สวนรวมไวเพ่ือลดระบบอุปถัมภในสังคมไทย ใหเจาหนาที่ของรัฐ มีจิตสํานึก
แยกแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมออกจากกันไดหากเจาหนาที่ของรัฐฝาฝนใหถือเปน  
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ดวย 

๒. ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่อง หลักเกณฑการ
รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมดาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดกําหนดวา โดยอาศัย
อํานาจ ตามความในมาตรา ๑๐๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดกําหนดหลักเกณฑและจํานวนทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดที่เจาหนาที่
ของรัฐจะรับจากบุคคลไดโดยธรรมจรรยา กลาวคือ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลที่ใหกัน
ในโอกาสตางๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันใน
สังคม 

 
/3.ประมวลจริยธรรม... 
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3.ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน  
   3.๑) สวนคําปรารภ ไดกลาวถึงคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับ ผูดํารง        
ตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ ๙ ประการของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ๙ ขอ ดังนี้  

(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
(๒) การมีจิตสํานึกท่ีดีซื่อสัตยสุจริต และรับผิดชอบ  
(๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน ทับซอน  
(๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย  
(๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ  
(๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง ไมบิดเบือน ขอเท็จจริง  
(๗) การมงุผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได  
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร  

  3.๒) หมวด ๒ ขอ ๕ ใหขาราชการตองแยกเรือ่งสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที ่และ
ยึดถือประโยชนสวนรวมของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน โดยอยางนอยตองวางตน   

3.๓) หมวด ๒ ขอ ๖ ใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบโดยอาศัย 
ตําแหนงหนาที่และไมกระทาการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม โดย   
อยางนอยตองวางตน  

4. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2544 และ   
ที่แกไขเพ่ิมเติม  

5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2544 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2549  

6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 
2544  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ตัวอย่าง... 
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4. ตัวอยางเรื่องการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

/5.แนวปฏิบัติ... 

     การรับประโยชนตางๆ 
       (Accepting benefits) 

 

การทําธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing)  
หรือเปนคูสัญญา (Contracts) 

การทํางานหลังจากออกจากตําแหนง 
สาธารณะหรือหลังเกษียณ   

(Post-employment) 

การทํางานพิเศษ (Outside   
employment or moonlighting) 

การรับรูขอมูลภายใน   
(Inside information) 

การใชสมบัติของหนวยงานเพ่ือ  
ประโยชนของธุรกิจสวนตัว   
(Using your employer’s   

property for private advantage) 

การนําโครงการสาธารณะลงในเขต 
เลือกตั้งเพ่ือประโยชนในทางการเมือง  

(Pork-belling) 

รับของขวัญ /เงินสนับสนุน/ 
เงินบริจาคจากลูกคาของหนวยงาน 

มีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับ  
หนวยงานตนสังกัด  งาน 

ลาออกจากหนวยงานเพ่ือไปทํางานใน 
หนวยงานที่ดําเนินธุรกิจประเภท 

เดียวกัน  

ตั้งบริษัทดําเนินธุรกิจที่แขงขันหรือ   
รับงานจากหนวยงานตนสังกัด 

ใชประโยชนจากขอมูลภายในเพ่ือ  
ประโยชนของตนเอง  

นําทรัพยสินของหนวยงานไปใช   
ในงานสวนตัว 

รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพื้นที่ 
ตนเอง หรือการใชงบสาธารณะ   

เพ่ือหาเสียง 
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5. แนวปฏิบัติ 10 ขอตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ไดกําหนดแนวทางใหขาราชการประพฤติปฏิบัติรวม 
10  ประการ สรุปไดดังนี้  

(1) ขาราชการตองยึดมั่นในจริยธรรม และยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกตอง และเปนธรรม  
(2) ขาราชการตองมีจิตสํานึกที่ดี และความรับผิดชอบตอหนาที่ เสียสละ ปฏิบัติหนาที่

ด้วยความ รวดเร็ว โปรงใส และสามารถตรวจสอบได้ 
(3) ขาราชการตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่ และยึดถือประโยชนสวนรวม

ของ ประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน 
(4) ขาราชการตองละเวนจากการแสวงประโยชนที่มิชอบโดยอาศัยตําแหนงหนาที่ และไม

กระทําการ อันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตน และประโยชนสวนรวม 
(5) ขาราชการตองเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอยางตรงไปตรงมา 
(6) ขาราชการตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม เปนกลางทางการเมือง ใหบริการแก

ประชาชน โดยมีอัธยาศัยที่ดี และไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 
(7) ขาราชการตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการอยาง        

เครงครัดและ รวดเร็ว ไมถวงเวลาใหเนิ่นชา และใชขอมูลขาวสารที่ไดมาจากการดําเนินงานเพื่อการใน    
หนาที่ และให ขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง ทันการณ และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

(8) ขาราชการตองมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแหงวิชาชีพ โดย 
เครงครัด 

(9) ขาราชการตองยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง 
เปนประมุข  

(10) ขาราชการตองเปนแบบอยางที่ดีในการดํารงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณของ
ราชการโดยรวม  
6. ขอบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาจรรยาขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.2560 
7. แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH code of Conduct) ผูเขารวมประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงาน การปองกันผลประโยชนทับซอน ป 2565 มี ความรูและความเขาใจใน
เรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอน ป 2565 และแนวปฏิบัติตางๆ ที่ปองกันไมให เกิดผลประโยชนทับซ
อน โดยประเมินความรูของบุคลากร กอนและหลังการอบรม 
 
 
                                                                        (นางสาวทัศนีย์ ศรีใจ) 

                   ผสูรุปรายงานการประชุม 
 

 
 
                                                             (นางสาวสกาวเดือน เนตรทิพย์) 
                                                                      ผูตรวจรายงานการประชุม 
 


