
    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง  อ ำเภอส ำโรง  จังหวัดอุบลรำชธำนี 
ที่  อบ 2832 / 303                                   วันที ่ 30  เดือน  มีนำคม  พ.ศ.  2565   

เร่ือง  รำยงำนผลกำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในหน่วยงำน กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ปี  2565 

 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง 
 

           ตำมท่ี  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง  ได้มอบนโยบำยกำรด ำเนินงำนหน่วยงำนคุณธรรม 
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน  และได้มีกำรประกำศเจตนำรมณ์ในกำรต่อต้ำนทุจริต  เมื่อวันที่  4  มีนำคม 
๒๕๖๕  เพ่ือให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิบัติงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  ปี  ๒๕๖๕ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง  ได้ด ำเนินกำรจัดกำรประชุมแลกเปลี่ยนควำมรู้ภำยใน
หน่วยงำน  กำรป้องกันผลประโยชน์ทับช้อน  ปี  ๒๕๖๕  ในวันที่  30 มีนำคม  ๒๕๖๕     เวลำ  0๘.๓๐  -  
๑6.3๐  น.  ณ  ห้องประชุมส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง  โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย  คือ บุคลำกรในสังกัด
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง  จ ำนวน  ๑2  คน แล้วนั้น  ตำมรำยละเอียดรำยงำนกำรประชุมฯ            
ที่แนบเรียนมำพร้อมนี้ 

 

    จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

 
         

 
           (นำยสำกล  สีทำกุล) 

         ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง 
 
       

   
 
                                                                                    ทราบ  
 

 

 

        ( นำยวำนิช  สำยยืน) 
                  สำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานสรุปการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี ๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

วันพุธที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา 0๘.๓๐-๑6.3๐ น. 
หลักการและเหตุผล 

ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สว่นรวม 
(Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหำกำร
ทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรคต่อ
กำรพัฒนำประเทศ กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำร
แสวงหำประโยชน์ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำย หรือจริยธรรม ด้วยกำรใช้อ ำนำจซึ่งเก่ียวกับต ำแหน่ง
หน้ำที่ไปแทรกแซง ทำงส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง จังหวัดอุบลรำชธำนี เล็งเห็นควำมส ำคัญ จึงมีกำร
จัดกำรประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในหน่วยงำนกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี ๒๕๖๕ เพ่ือกำรปลูก
จิตส ำนึก กำรป้องกัน กำรปรำบปรำมและกำรสร้ำงเครือข่ำยมุ่งเน้นกำรป้องกันกำรทุจริตผ่ำนกระบวนกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน และเพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ในสังกัดส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง จังหวัดอุบลรำชธำนี มีกำรประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎระเบียบของทำงรำชกำร 
ด ำรงตนด้วยควำมเที่ยงธรรม คงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของควำมเป็นข้ำรำชกำร ไม่ใช้อ ำนำจและต ำแหน่ง
หน้ำที่แสวงหำประโยชน์โดยมิชอบส ำหรับตนเองหรือผู้อื่น 
วัตถุประสงค์ 

๑.เพ่ือพัฒนำควำมรู้เรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในกำรปฏิบัติงำนแก่บุคลำกร 
๒.เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรในองค์กร มีจิตส ำนึก กำรป้องกัน กำรปรำบปรำมและกำรสร้ำงเครือข่ำย 

มุ่งเน้นกำรป้องกันกำรทุจริตผ่ำนกระบวนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
3.เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรมีกำรตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรช่วยเฝ้ำระวังองค์กรให้เป็นธรรมและ 

โปร่งใส 
เป้าหมาย 

เจ้ำหน้ำที่ในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง จ ำนวน 12 คน 
งบประมาณ 

- 
สถานที่ด าเนินการ 

ห้องประชุมส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง อ ำเภอส ำโรง จังหวัดอุบลรำชธำนี 
ผลการด าเนินงาน 

กำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในหน่วยงำน กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี ๒๕๖๕ มีบุคลำกร
ในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง จ ำนวน ๑2 คน เข้ำร่วมประชุม โดยมีกำรบรรยำยให้ควำมรู้ในเรื่อง
ต่ำงๆ ดังนี้ 
๑. ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลประโยชน์ทับช้อนหรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ 
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของ 
ปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็น 
อุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน ภาษาไทยใช้อยู่ ๓ อย่าง 
(๑) ควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
(๒) ผลประโยชน์ทับซ้อน 



(๓) ผลประโยชน์ขัดกัน 
๒. แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

กำรจัดกำรตำมบริบทขององค์กรและกฎหมำยได้ มี ๖ ขั้นตอน สำหรับกำรพัฒนำและกำร 
ปฏิบัติตำมนโยบำยกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน 

(๑) ระบุว่ำมีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้ำงที่มักเกิดข้ึนในองค์กร 
(๒) พัฒนำนโยบำยที่เหมำะสม รวมถึงกลยุทธ์กำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำ 
(๓) ให้กำรศึกษำแก่เจ้ำหน้ำที่และผู้บริหำรระดับต่ำง ๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบำยกำรจัดกำร 

ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร 
(๔) ด ำเนินกำรเป็นแบบอย่ำง 
(๕) สื่อสำรให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริกำร ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทรำบถึงควำมมุ่งมั่น ในกำร 

จัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน 
(๖) บังคับใช้นโยบำยและทบทวนนโยบำยสม่ ำเสมอ 

๓. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ 
1.พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มำตรำ ๑๐. , ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ ก ำหนดเรื่องกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและ 
ส่วนรวมไว้ เพื่อลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ มีจิตส ำนึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ 
ประโยชน์ส่วนรวมออกจำกกันได้ หำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐฝ่ำฝืนให้ถือเป็นควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 
ด้วย 

๒. ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์ กำรรับ 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมตำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ก ำหนดว่ำ โดยอำศัยอ ำนำจ 
ตำมควำมในมำตรำ 1๐๓ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร 
ทุจริตแห่งชำติได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และจ ำนวนทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะรับจำก 
บุคคลได้โดยธรรมจรรยำ กล่ำวคือ กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกบุคคลที่ให้กันในโอกำสต่ำงๆ โดย 
ปกติดำมขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตำมมำรยำทที่ปฏิบัติกันในสังคม 

3.ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 
    ๓.1) ส่วนค ำปรำรภ ได้กล่ำวถึงค่ำนิยมหลักของมำตรฐำนจริยธรรมส ำหรับ ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำง 

กำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ๙ ประกำรของส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ๙ ข้อ ดังนี้ 
(๑) กำรยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๒) กำรมีจิตส ำนึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
(๓) กำรยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ 

    ทับซ้อน 
(๔) กำรยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมำย 
(๕) กำรให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

     (6)กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือน ข้อเท็จจริง 
(7) กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำนมีคุณภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
(8) กำรยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(9) กำรยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร 

   ๓.๒) หมวด ๒ ข้อ ๕ ให้ข้ำรำชกำรต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจำกต ำแหน่งหน้ำที่ และยึดถือ 
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน 

  ๓.๓) หมวด ๒ ข้อ ๖ ให้ข้ำรำชกำรต้องละเว้นจำกกำรแสวงหำประโยชน์ที่มิชอบ โดยอำศัย 
ต ำแหน่งหน้ำที่และไม่กระทำกำรอันเป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดย 
อย่ำงน้อยต้องวำงตน 



4. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรเรี่ยไรของหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิม
เดิม 

๕. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรเรี่ยไรของหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ และท่ีแก้ไข 
เพ่ิมเติม ( ฉบับที๒่ ) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๖. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้หรือรับของขวัญของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 

 
 
 
 
 
 



 
5.แนวปฏิบัติ ๑0 ข้อตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน ได้ก ำหนดแนวทำงให้ข้ำรำชกำรประพฤติปฏิบัติรวม ๑๐ 
ประกำร สรุปได้ดังนี้ 

(๑) ข้ำรำชกำรต้องยึดมั่นในจริยธรรม และยืนหยัดกระท ำในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นธรรม 
(๒) ข้ำรำชกำรต้องมีจิตส ำนึกที่ตี และควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำม 

รวดเร็ว โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ 
(๓) ข้ำรำชกำรต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจำกต ำแหน่งหน้ำที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ 

ประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน 
(๔) ข้ำรำชกำรต้องละเว้นจำกกำรแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอำศัยต ำแหน่งหน้ำที่ และไม่กระท ำกำร 

อันเป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์สว่นรวม 
(๕) ข้ำรำชกำรต้องเคำรพและปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญ และกฎหมำยอย่ำงตรงไปตรงมำ 
(๖) ข้ำรำชกำรต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเท่ียงธรรม เป็นกลำงทำงกำรเมือง ให้บริกำรแก่ประชำชน 

โดยมีอัธยำศัยที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
(๗) ข้ำรำชกำรต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำรอย่ำงเคร่งครัด และ 

รวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลำให้เนิ่นช้ำ และใช้ข้อมูลข่ำวสำรที่ได้มำจำกกำรด ำเนินงำนเพ่ือกำรในหน้ำที่ และให้ 
ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง ทันกำรณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

(8)ข้ำรำชกำรต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำคุณภำพและมำตรฐำนแห่งวิชำชีพ โดย 
เคร่งครัด 

(9) ข้ำรำชกำรต้องยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๑0) ข้ำรำชกำรต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรด ำรงตน รักษำชื่อเสียงและภำพลักษณ์ของรำชกำร

โดยรวม 
๖. ข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าจรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ.๒๕๖๐ 
๗. แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH code of Conduct) 

ผู้เข้ำร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในหน่วยงำน กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี ๒๕๖5 มี 
ควำมรู้และควำมเข้ำใจในเรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี ๒๕๖5 และแนวปฏิบัติต่ำงๆ ที่ป้องกันไม่ให้ 
เกิดผลประโยชน์ทับช้อน โดยประเมินควำมรู้ของบุคลำกร ก่อนและหลังกำรอบรม 
 

      
(นำยพยนต์ชัย ปริโยทัย) ผู้สรุปรำยงำนกำรประชุม 

     นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร 
 

      
(นำยวำนิช สำยยืน) ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

          สำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง 
 
 
 
 



  
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2565 
ส าหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอส าโรง   

 
ชื่อหน่วยงาน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี   
วัน/ เดือน/ปี :  30  มีนำคม  2565   
หัวข้อ: รำยงำนสรุปกำรประชุมแลกเปลี่ยนควำมรู้ภำยในหน่วยงำน กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2565
และขออนุญำตเผยแพร่รำยงำนฯผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)   
        บันทึกรำยงำนสรุปกำรประชุมแลกเปลี่ยนควำมรู้ภำยในหน่วยงำน กำรป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อน ปี ๒๕๖๕ และขออนุญำตเผยแพร่รำยงำนฯผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
 
 
 
   Linkภายนอก :  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง  
   หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
   ................................................................................................................................ ..............................................                 
........................................................................................... ..................................... .............................................   
                       ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                ผู้อนุมัติรับรอง 
 

                    
(นำยสำกล  สีทำกุล )                                         (นำยวำนิช  สำยยืน) 

ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง                                 สำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง 
วันที่  30  เดือน มีนำคม  พ.ศ. 2565                        วันที่  30  เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565 

 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

( นำยสำกล  สีทำกุล) 
ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง 

วันที่  30  เดือน  มีนำคม  พ.ศ. 2565 
 


