
รายงานสรุปการประชุมโครงดารการอบรมใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอน 
โดยใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษา ใหแกบุคลากร ในหนวยงาน ณ หองประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลสบปราบ 

วัน 15 มิถุนายน 2565 เวลา ๐9.00-16.00 น. 
รายช่ือผูเขารวมประชุม  

   นางสาวนฤนาท จอมภาปน นายแพทยชํานาญการพิเศษ 

นายวีรวัฒน ตันติบริรักษ นายแพทยชํานาญการ 

น.ส.สิรวิรา วรามิตร นายแพทยปฏิบัติการ 

น.ส.สิรินชุ หิตตราวัฒน นายแพทยปฏิบัติการ 

นายพงศภัทร วนานุกุล นายแพทยปฏิบัติการ 

   นายปณณพัฒน เจริญจิรนาญ นายแพทยปฏิบัติการ 

น.ส.ภวรัญชน จิรเชฐพัฒนา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

    นางสาวอทิตยา ธิราช เจาพนักงานเวชสถิต ิ

นางมุทิตา ชมภูศรี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 

น.ส.นันทพร ศรีสุทธะ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

น.ส.พัชรินทร วงศสอน พนักงานธุรการ 

น.ส.กมลภัทร โภทว ี นักโภชนากร 

นางพิณรัตน อินจันทร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

น.ส.สภุาพรรณ บุญมาวงศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

นายสิทธิรัตน บุตรด ี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

น.ส.สุพัตรา มีซอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

นายทวีป เสารเทพ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

น.ส.ทิพยกมล ไชยปะละ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

น.ส.สุรียพร คําภิโล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

น.ส.หนึ่งฤทัย ชัยวงศ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

นายสิทธิชัย   รัตนสิริคุณ เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 

น.ส.เวทิกา กันตน พนักงานชวยการพยาบาล 

นายณัฐวิทย กองคํา พนักงานชวยการพยาบาล 

นางญาณิศา วงศจินา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

น.ส.ลาวลัย ทารินทร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

น.ส.จีระนันท ชะระ พนักงานชวยการพยาบาล 

นางจรรยารักษ ดานอินถา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

น.ส.จิราพร คําเครื่อง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

น.ส.ภารดา คําวัน พนักงานชวยการพยาบาล 

นางพิศชาภา หลาปวงคํา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

นางศรีฟา สุยะ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

น.ส.จินตนา บัวบาน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

น.ส.อัมพกา เขียวติ๊บ พยาบาลวิชาชีพ 



นายธนกฤด ตุยเขียว พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป 

นางทัศนีย มาใจ พนักงานชวยเหลือคนไข 

นางสุนทรี มังปอง พนักงานชวยการพยาบาล 

นางปริชญา นอยเปยง พนักงานประจําตึก 

นายอินทูล ตาวตา ผูชวยเหลือคนไข 

นางจิรพร เมธีโชติเศรษฐ เภสัชกรชํานาญการ 

น.ส.จีรภา ติไชย เภสัชกรปฏิบัติการ 

นายกลวัชร วะเท เภสัชกรปฏิบัติการ 

น.ส.ณัฎฐณิชา ลาดปาละ เภสัชกร 

นางปริยากร หลาภ ู เจาพนักงานเภสัชกรรมชํานาญงาน 

น.ส.กนกวรรณ ศรีจันทร เจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 

นางรุงนภา  ถึงทุง เจาพนักงานเภสัชกรรมชํานาญงาน 

นายสุริยา สุกันทา พนักงานเภสัชกรรม 

นายธนาพัทธ ปงกา พนักงานเภสัชกรรม 

น.ส.นภาลัย ศรีจันทร นักเทคนิคการแพทยปฏิบัติการ 

นายไพรตัน ใจคําฟู จพ.วิทยาศาสตรการแพทยชํานาญงาน 

นางอรพิน ริยะสาร พนักงานหองปฏิบัติการ 

นางจุฑารัตน    ปองแกวนอย พนักงานหองปฏิบัติการ 

นายภานุพงษ ตาลาน นักเทคนิคการแพทย 

นายนุกุล หลาภ ู พนักงานบัตรรายงานโรค 

นางสุจิตรา วิมานศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

นางรัตนาภรณ กองแกน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

นางอนุธิดา ศรีรอด พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

    น.ส.ญมาพรรณ วันไว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

  นางสาวอรอนงค ถานอย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

น.ส.ฐิดารัตน อินเตชะ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

น.ส.สวุนันท จันทรงาม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

น.ส.จุไรรัตน แกนเสา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

น.ส.ศิรินาถ โยทะสอน พยาบาลวิชาชีพ 

นางบังอร ปองแกวนอย พนักงานชวยเหลือคนไข 

นายสิทธิพล โสอินทร พนักงานชวยเหลือคนไข 

นางชุลีพร พรมทิ พนักงานชวยเหลือคนไข 

นางสาวสุจิตรา คํามา พนักงานชวยเหลือคนไข 

นางบุปผา วิริยะบุศย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

น.ส.สุเนตร อุตุดี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

น.ส.กุลจิรา พ่ึงสุยะ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

น.ส.สวุิมล สิริปอ ผูชวยเหลือคนไข 



น.ส.กฤษณา ปาลจเร ผูชวยเหลือคนไข 

นางสโรชา หอเงิน ผูชวยเหลือคนไข 

น.ส.กนกวรรณ พุทธวงค พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ 

นายอนุชา ขัตติยะ นักวิชาการสาธารญสุขปฏิบัติการ 

น.ส.สมหญิง แหลงแกว นักวิชาการสาธารญสุขปฏิบัติการ 

น.ส.พิกุล มูลนอย นักวิชาการสาธารญสุขปฏิบัติการ 

น.ส.อภัสนันท  วงคนัน นักวิชาการสาธารญสุขปฏิบัติการ 

น.ส.จันจิรา คําแกว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิการ 

น.ส.สุพิชญา ปนตา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

น.ส.พรสุดา ใจหวัน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

น.ส.สาวิตร ี ตุยเขียว พนักงานธุรการ 

นางทิวาพร ตาโน พนักงานประจําตึก 

น.ส.ธัญญาวด ี มูลรัตน แพทยแผนไทยปฏิบัติการ 

น.ส.สุรัสดา        คําบุญลือ แพทยแผนไทย  

น.ส.นฤมล ยนทะวงศ ผูชวยแพทยแผนไทย 

น.ส.นันทพร สุริยา นักกายภาพบําบัดชํานาญการ 

นายธนภัทร  เศรษฐพันธ นักกายภาพบําบัด 

น.ส.ดวงเนตร บุตรคํา พนักงานบริการ 

น.ส.พิณญาดา  ดวงสาร นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

นางวีนัส ฤทธิธาร เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

น.ส.อารีวรรณ คําภโิล จพ.การเงินและบัญชีชํานาญงาน 

น.ส.นภสัรัญช ปรีดาธนไพศาล เจาพนักงานพัสดุ 

น.ส.ปภาดา อินนันชัย เจาพนักงานการเงินและบัญชี 

  นางอัจฉราพรรณ   ทินวัง เจาพนักงานพัสดุ 

น.ส.พนิตกุล มุทธาสุพงศ เจาพนักงานการเงินและบัญชี 

นางสุมิตรา วงคนันชัย เจาพนักงานการเงินและบัญชี 

นางอนงนาฎ ศรีจันทร เจาพนักงานการเงินและบัญชี 

   น.ส.สุพรรณษา   บุญศิริชัย นักวิชาการพัสดุ 

นายนิคม ฟูธรรม ชางไฟฟา 

นายนพพร ปองแกวนอย พนักงานกูชีพ 

นายจร  อินจันทร พนักงานกูชีพ 

นายสมศักดิ์ เขียวถา พนักงานขับรถยนต 

นายเอกพล อุดกันทา พนักงานขับรถยนต 

นายกิติศักดิ์ มะโนเรือน พนักงานขับรถยนต 

นายอดิศักดิ์ ถึงทุง พนักงานขับรถยนต 

นายอุดร ดวงเขียว พนักงานบัตรรายงานโรค 

นายเจริญ  ฟูทํา พนักงานบริการ  



นายบุญเท่ียง มาใจ พนักงานบริการ  

นายสมคิด คําภิโล พนักงานบริการ 

นางลัดดา องคการ ชางตัดเย็บผา 

นางอังคณา เสนสม พนักงานประจําตึก 

นายไพศาล พินทิสืบ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

นางวันเพ็ญ จอมอินทร เจาพนักงานสิถิติ 

นางยุวด ี มะโนรมย เจาพนักงานสิถิติ 

น.ส.ทวินันท สุวรรณศรี เจาพนักงานสิถิติ 

นายนิรันดร สิบตะ พนักงานบัตรรายงานโรค 

นายอภิชาต ิ ยะดวง พนักงานบัตรรายงานโรค 

น.ส.ประวิตา คําลือ พนักงานบัตรรายงานโรค 

น.ส.รุจิรา สุดใจ เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร 

น.ส.วรญา พรมใจมา พนักงานบัตรรายงานโรค 

นางสุรียรัตน กันทะวงศ เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 

น.ส.ดวงฤทัย ขอบคํา ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 

นายกิตตน   กิติโชตนกุล ทันตแพทยชํานาญการ  

น.ส.ชวิศา พลอยแกว ทันตแพทยชํานาญการ  

นางจันทนา ศรีจันทร เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน 

น.ส.ชัญญนิษฐ หอธิวงค เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน 

น.ส.ชนกนันท ดอบุตร 
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ(ทันต

สาธารณสุข) 

นางสายรุง สุดใจ พนักงานชวยเหลือคนไข 

น.ส.สมจิตร เตชะ พนักงานชวยเหลือคนไข 

น.ส.พรพิมล คุมพล พนักงานชวยเหลือคนไข 

น.ส.สวุิมล ปองแกวนอย พนักงานชวยเหลือคนไข 

นางกนกกร   จงลักษมณี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

นางศิราณี ศรีจันทร พนักงานบริการ 

นางรวีวรรณ หลาปวงคํา พนักงานบริการ 

นางนันทยา  ปลัดกอง พนักงานบริการ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจงใหทราบ 

หลักการและเหตุผล 
   ผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม (Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันท่ีเปนบอเกิดของ
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงข้ึน และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ การมีผลประโยชนทับซอน ถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะ
เปนการแสวงหาประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมาย หรือจริยธรรม เพ่ือการปลูกจิตสํานึก การ



ปองกัน การปราบปรามและการสรางเครือขายมุงเนนการปองกันการทุจริตผานกระบวนการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน และเพ่ือใหเจาหนาท่ีในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
เมืองปาน จังหวัดลําปาง  มีการประพฤติปฏิบัติตนใหอยูในกฎระเบียบของทางราชการ ดํารงตนดวยความ
เท่ียงธรรม คงไวซ่ึงเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการ ไมใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ีแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน  

วัตถุประสงค 
1.เพ่ือพัฒนาความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอน ในการปฏิบัติงานแกบุคลากร 
2.เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรในองคกร มีจิตสํานึก การปองกัน การปราบปรามและการสรางเครือขาย

มุงเนนการปองกันการทุจริตผานกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
  3.เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรมีการตระหนักถึงความสําคัญในการชวยเฝาระวังองคกรใหเปนธรรมและ
โปรงใส 

เปาหมาย 

  เจาหนาท่ีในสังกัดโรงพยาบาลสบปราบ จํานวน 144 คน 
 

งบประมาณ 

    - 

สถานท่ีดําเนินการ 

  หองประชุมโรงพยาบาลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 

ผลการดําเนินงาน 
          การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงาน การปองกันผลประโยชนทับซอนโดยใชหลักสูตรตาน
ทุจริตศึกษา ใหแกบคุลากร ในหนวยงาน ป 2565 มีบคุลากรในสังกัดโรงพยาบาลสบปราบ จํานวน 144 คน 
เขารวมประชุม โดยมีการบรรยายใหความรูในเรื่องตางๆ ดังนี้ 
1. ความหมายของผลประโยชนทับซอน 

   ผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม (Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันท่ีเปนบอเกิดของ
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงข้ึน และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ 
ผลประโยชนทับซอน ภาษาไทยใชอยู ๓ อยาง 
   (๑)  ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม  

 (๒)  ผลประโยชนทับซอน  
 (๓)  ผลประโยชนขัดกัน 

2. แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

   การจัดการตามบริบทขององคกรและกฎหมายได มี ๖ ข้ันตอน สาหรับการพัฒนาและการ
ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน  

(๑) ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางท่ีมักเกิดข้ึนในองคกร  

(๒) พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสม รวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา  



(๓) ใหการศึกษาแกเจาหนาท่ีและผูบริหารระดับตาง ๆ รวมถึงเผยแพรนโยบายการจัดการ
ผลประโยชนทับซอนใหท่ัวถึงในองคกร  

(๔) ดําเนินการเปนแบบอยาง  

(๕) สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึงความมุงม่ัน ในการ
จัดการผลประโยชนทับซอน  

(๖) บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสมํ่าเสมอ  
3. กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับเรื่องผลประโยชน 

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา ๑๐๐ , ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตัวและ
สวนรวมไว เพ่ือลดระบบอุปถัมภในสังคมไทย ใหเจาหนาท่ีของรัฐ มีจิตสํานึกแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวมออกจากกันได หากเจาหนาท่ีของรัฐฝาฝนใหถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ดวย  

 ๒. ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ การรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมดาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดกําหนดวา โดยอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๑๐๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติไดกําหนดหลักเกณฑและจํานวนทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดท่ีเจาหนาท่ีของรัฐจะรับจาก
บุคคลไดโดยธรรมจรรยา กลาวคือ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลท่ีใหกันในโอกาสตางๆ โดย
ปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรอืวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม  

3.ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน  

     3.๑) สวนคําปรารภ ไดกลาวถึงคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับ ผูดํารงตําแหนงทาง
  การเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ ๙ ประการของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ๙ ขอ ดังนี้  
  (๑) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม  
  (๒) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ  
  (๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน 

ทับซอน  
  (๔) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย  
  (๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ  
  (๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง ไมบิดเบือน ขอเท็จจริง  
  (๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได  
  (๘) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
  (๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร  

        3.๒) หมวด ๒ ขอ ๕ ใหขาราชการตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาท่ี และยึดถือ

ประโยชนสวนรวมของประเทศชาตเิหนือกวาประโยชนสวนตน โดยอยางนอยตองวางตน 

         3.๓) หมวด ๒ ขอ ๖ ใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัย

ตําแหนงหนาท่ีและไมกระทาการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม โดย

อยางนอยตองวางตน 

 

 



4. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2544 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2544 และท่ีแกไข 

     เพ่ิมเติม ( ฉบับท่ี2 ) พ.ศ. 2549 

     6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2544 

4. ตัวอยางเรื่องการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม 

 

 

 

 

 

   
 

 

  

 

 

  

   

 

 

   

 

 

  

 

  

  

 

   

 

 

การรับประโยชนตางๆ 
(Accepting benefits) 

 
 

รับของขวัญ /เงินสนับสนุน/                    
เงินบริจาคจากลูกคาของหนวยงาน 

 
 

การทําธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) 
หรือเปนคูสัญญา (Contracts) 

 

มีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทํากับ
หนวยงานตนสังกัด 

 

การทํางานหลังจากออกจากตําแหนง
สาธารณะหรือหลังเกษียณ        

(Post-employment) 
 

ลาออกจากหนวยงานเพ่ือไปทํางานใน
หนวยงานท่ีดําเนินธุรกิจประเภท

เดียวกัน 
 

การทํางานพิเศษ (Outside 
employment or moonlighting) 

 

ตั้งบริษัทดําเนินธุรกิจท่ีแขงขันหรือ   
รับงานจากหนวยงานตนสังกัด 

 

การรับรูขอมูลภายใน             
(Inside information) 

 

การใชสมบัติของหนวยงานเพ่ือ
ประโยชนของธุรกิจสวนตัว      
(Using your employer’s 

property for private advantage) 
 

การนําโครงการสาธารณะลงในเขต
เลือกตั้งเพ่ือประโยชนในทางการเมือง 

(Pork-belling) 
 

ใชประโยชนจากขอมูลภายในเพ่ือ
ประโยชนของตนเอง 

 

นําทรัพยสินของหนวยงานไปใช      
ในงานสวนตัว 

รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพ้ืนท่ี
ตนเอง หรือการใชงบสาธารณะ     

เพ่ือหาเสียง 
 

 



 

ระเบียบวาระท่ี 2 ตรวจสอบแกไขรายงานการประชุมครั้งกอน 
- ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
- ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 
แนวปฏิบัติ 10 ขอตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

  ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ไดกําหนดแนวทางใหขาราชการประพฤติปฏิบัติรวม 10 

ประการ สรุปไดดังนี้ 

 (1)  ขาราชการตองยึดม่ันในจริยธรรม และยืนหยัดกระทําในสิ่งท่ีถูกตอง และเปนธรรม 

 (2)  ขาราชการตองมีจิตสํานึกที่ดี และความรับผิดชอบตอหนาที่ เสียสละ ปฏิบัติหนาที่ดวยความ

รวดเร็ว โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

 (3)  ขาราชการตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาท่ี และยึดถือประโยชนสวนรวมของ

ประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน 

 (4)  ขาราชการตองละเวนจากการแสวงประโยชนท่ีมิชอบโดยอาศัยตําแหนงหนาท่ี และไมกระทําการ

อันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตน และประโยชนสวนรวม 

 (5)  ขาราชการตองเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอยางตรงไปตรงมา 

 (6)  ขาราชการตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงธรรม เปนกลางทางการเมือง ใหบริการแกประชาชน

โดยมีอัธยาศัยท่ีดี และไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 

 (7)  ขาราชการตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการอยางเครงครัด และ

รวดเร็ว ไมถวงเวลาใหเนิ่นชา และใชขอมูลขาวสารที่ไดมาจากการดําเนินงานเพื่อการในหนาที่ และให

ขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง ทันการณ และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

 (8)  ขาราชการตองมุงผลสัมฤทธิ ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแหงวิชาชีพ  โดย

เครงครัด 

 (9)  ขาราชการตองยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 (10)  ขาราชการตองเปนแบบอยางท่ีดีในการดํารงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณของราชการโดยรวม 

6. ขอบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาจรรยาขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ.2560  

7. แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH code of Conduct) 

 ผูเขารวมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงาน การปองกันผลประโยชนทับซอน ป 2563 มี

ความรูและความเขาใจในเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอน ป 2563 และแนวปฏิบัติตางๆ ท่ีปองกันไมให

เกิดผลประโยชนทับซอน โดยประเมินความรูของบุคลากร กอนและหลังการอบรม 

 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน 
- ไมมี 

 

                                                          

                ( นางสาวพิณญาดา ดวงสาร )                             (นางสาวนฤนาท จอมภาปน)         
                นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ          นายแพทยชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง 
               ผูบันทึกรายงานการประชุม               ผูอํานวยการโรงพยาบาลสบปราบ 
                                                                        ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


