


รายงานสรปุอบรมใหค้วามรู้ในเรือ่งการปอ้งกันปราบปรามการทุจรติ  
และผลประโยชน์ทบัซ้อนและจิตพอเพียงและเพื่อตา้นทุจริตประจ าปีงบประมาณ 2563  

วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓   
ณ ห้องประชุมแก้วรังสรรค์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกระบุรี 

1. หลักการและเหตุผล 
  ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และได้
ก าหนดเป้าหมาย คือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพย่ังยืน ภายใต้การพัฒนาความเป็นเลิศ
ใน 4 ด้าน คือ 1.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)        
2.ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 3.ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และ               
4.แผนยุทธศาสตร์บริหารเปน็เลศิด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) กระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้น การ
ปลูกจิตส านึก ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการประเมินตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ประกอบกับนโยบายการพัฒนาประเทศ ก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนให้มีคุณภาพและมีคุณธรรมน าความรู้อย่างเท่าทัน มุ่งให้สังคมร่มเย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน รวมถึงนโยบาย
การบริหารกระทรวงสาธารณสุข ก าหนดให้มีการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เน้นระบบคุณธรรม วัฒนธรรม
ความเรียบง่าย มีความสมานฉันท์ มุ่งพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้เป็นผู้มีคุณธรรม รู้ รักสามัคคี มีชีวิตพอเพียง 
จิตใจเข้มแข็งและมีความสุข เน้นการพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการสร้างสังคมมีสุข              
โดยการพัฒนาบุคลากรซึง่เป็นศูนย์กลางการพัฒนา ให้มีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างของคนดี มีความรู้และมีทัศนคติ
ที่ดีในการขับเคลื่อนงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติ ประกอบกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งเน้นให้
บุคลากรสาธารณสุขประพฤติตนเปน็แบบอย่างที่ดี เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ตามค่านิยมกระทรวงสาธารณสุขของ
ผู้รับบริการ 
   

2. วัตถุประสงค์หลัก    
  1. เพื่อปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และสร้างกลไกในการปอ้งกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  2. เพื่อพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลกั- 
ธรรมมาภิบาล 
  3. เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรโรงพยาบาลกระบุรี , ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกระบุรี , รพ.สต.ทุกแห่ง จ านวน        
50 คน 
 

4. สถานท่ีด าเนินการ 
ณ ห้องประชุมแก้วรงัสรรค์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกระบุรี 

        
 

   2/๕. รายช่ือ... 



2 
 

๕. รายชื่อผู้เขา้ร่วมการอบรม 
 ๑. นายบ ารุง โกยทอง  สาธารณสุขอ าเภอกระบุร ี

๒. นายนรภัทร์ รอบรู ้  ทันตแพทย์ช านาญการ 
๓. นายพรเทพ อัครมโนไพศาล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๔. นางศิริวรรณ  สุวรรณรัตน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพเิศษ 
๕. นางปทุมา เหลียวเจี้ยง           นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๖. นางยุรา เกิดนาทุง่           นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๗. นายวิทวัส เมืองใจ  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
๘. นางสุนทรี ทัพเคลียว   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๙. นางอมรรัตน์  สมิทจิตต์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญการ 
๑๐. นางสาวพัชราภรณ์  เมฆม่วง  นักวิชาการสาธารณสุข 
๑๑. นางสาวณัฏฐณิฌา จินา  นักวิชาการสาธารณสุข 
๑๒. นางสาวชมัยพร ชูช านาญ  เจ้าพนักงานธุรการ 
๑๓. นางสาวสุนทรี  พ้นทุกข์  พนักงานทั่วไป 
๑๔. นางพัชรินทร์ สว่างวงศ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๑๕. นายปรีชา ศานติประพันธ์  เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 
๑๖. นายสุชล จรรยา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๑๗. นางสุพิชชา ภู่ระย้า            นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๑๘. นางหิรญัญา  โกยทอง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๑๙. นางกรองกมล  พันธ์ุงาม  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัตกิาร 
๒๐. นางวรรณรัตน์ พรหมสุวรรณ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๒๑. นายวิจิตร  ภัทรพรไพโรจน ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๒๒. นางสุภาพร  แก้วสนั่น  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๒๓. นางหฤทัย  พัฒเวช   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๒๔. นางสาวขวัญตา ใจซื่อ  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
๒๕. นางสาววิลาศ  นิลยัง    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๒๖. นางสาวกิ่งกาญจน์ ศิรริักษ์  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
๒๗. นางจรญูผล  แสงสิริไพบูลย์    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๒๘. นางอัญชลี  ฉิมมสุิก   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๒๙. นางสาวจรีวรรณ ตันศิลา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๓๐. นางศิชดา  ภัทรพรไพโรจน์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

 

 

 
                    3/ 31.นางกุศล… 



3 
 

 31. นางกุศล เกียรติกลุ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 32. นางสาวพจนา  กอนหานต ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 33. นายวริน  บุญฤทธ์ิ  เภสัชกรช านาญการ 
 34. นางสังวาลย์  คุ้นเคย  เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน 
 35. นางสาวกนกกาญจน์ เกื้อสกุล นักกายภาพปฏิบัติการ 
 36. นางประภา  อมรกิจทวี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
 37. นางสาวศิริพร  สุวรรณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
 38. นางสาวอัจฉรี อุปรพิุทธิกลุ นักวิชาการการเงินและบัญชี 
 39. นางสาวไพจิต  พูลสวัสดิ ์ พนักงานธุรการ 
 40. นางสาวประภาพร สงนาค นักวิชาการสาธารณสุข 
 41. นางสาววิภาพร ม่งเก  นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) 
 42. นางสาวฟ้าอรุณ ศิริคติธรรม ทันตแพทย์ปฏิบัตกิาร 
 43. นายสุนันท์  สุดพิบลูย ์ นักวิชาการพัสด ุ
 44. นางสาวนฤมล  สุพรรณดิษฐ ์ นักวิชาการสาธารณสุข 
 45. นางสาวน้ าผึ้ง  อินทรีย ์ นักวิชาการสาธารณสุข 
 46. นางเยาวเรศ  โกเมศ  นักโภชนาการ 
 47. นางสาวอุมาพร  คชสิทธ์ิ แพทย์แผนไทย 
 48. นางสาวสุทธิภัทร แก้วมณี แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
 49. นางสาวสุภาพร กุตนันท ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 50. นายจิรพทัธ์  ธนบัตร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                

๖. ผลการด าเนินงาน 
                     รายงานสรุปอบรมให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันปราบปรามการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน
และจิตพอเพียงและเพื่อต้านทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2563 วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ห้องประชุม
แก้วรังสรรค์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกระบรุี บุคลากรโรงพยาบาลกระบุร ี, ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกระบรุี
, รพ.สต.ทุกแห่ง จ านวน 50 คน ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมแก้วรังสรรค์ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอกระบุรี โดยมีการบรรยายให้ความรู้ต่าง ๆ ดังนี้ 

  1. พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” 
โดยนายบ ารุง  โกยทอง สาธารณสุขอ าเภอกระบุรี  นายนรภัทร์ รอบรู้ ทันตแพทย์ช านาญการและบุคลากร
โรงพยาบาลกระบุรี, ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกระบุรี, รพ.สต.ทุกแห่ง จ านวน 50 คน กล่าวประกาศ
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ดังนี้ 
  ข้าพเจ้า. ....... (กล่าวช่ือ ต าแหน่งตนเอง).......ขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะซื่อตรงจงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริยาธิราชเจ้า ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติตนในสัมมาอาชีพ 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักส าคัญมั่นคง ด ารงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืน
หยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระท าการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หาประโยชน์  
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บนความทุกข์ยากของประชาชน และข้าพเจ้าขอให้สัจจะวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตน ตามรอยพระยุคลบาทและ
ศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม จะด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธ์ิ สืบ
สานพระราชปณิธาน ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป 
 

   2. บรรยายเรื่องการป้องกันปราบปรามการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนและจิตพอเพียงและ
เพื่อต้านทุจริตวิทยากร โดย นายรัชพงศ์  ขวัญเพ็ชร  เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตช านาญการ 

2.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สามารถสรุปได้ดังนี้ 
                              รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศที่ให้การรับรอง ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพ ของปวงชนชาวไทย โดยถือว่าการมีสิทธิเสรีภาพเป็นหลัก การจ ากัดตัดสิทธิเสรีภาพเป็นข้อยกเว้น 
แต่การใช้สิทธิเสรีภาพดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เพื่อคุ้มครองส่วนรวม 

     2.2 แนวความคิดเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
   - หลักการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

   - ประโยชน์สาธารณะ รัฐโดยองค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่เป็นผู้ดูแลรักษา 
ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ 
      2.3 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน 
   - หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการใด ๆ ตามอ านาจหน้าที่เพื่อประโยชน์
ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือการด าเนินการที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับตนหรือพวกพ้อง 

- กรณีตัวอย่างการขัดกันแห่งผลประโยชน์กับการทุจริต 
      เช่น  นาย ก. เป็นนักศึกษา ได้น าเอกสารและโน้ตย่อเข้าไปในห้องสอบ ข้อเท็จจริง คือ 
นาย ก. ได้ใช้โน้ตย่อนั้นเพื่อทบทวนก่อนเข้าห้องสอบ แต่ด้วยความหลงลืมได้น าโน้ตย่อซึ่งยังคงค้างอยู่ในกระเป๋า
เข้าไปในห้องสอบด้วย โดยไม่ได้ตั้งใจและไม่มีการน าข้ึนมาลอกหรือใช้ประโยชน์ใดๆ 

- กรณีตัวอย่างการรับผลประโยชน์ต่างๆ  
     เช่น นาย ก. เจ้าพนักงานของรัฐมีอ านาจหน้าที่พิจารณาที่จะว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง

เป็นผู้ก่อสร้างอาคารให้แก่ทางราชการ แต่ก่อนท าสัญญา  นาย ก. ได้รับเงินจ านวนหนึ่งจากนายขาว จึงได้เชิญนาย
ขาวมาท าสัญญาให้ได้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนั้น 

        2.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล กับประโยชน์ส่วนรวม 
   - อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 9 
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 

2561 หมวด 6 
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
- กฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
- ประมวลจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์

ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานต่าง ๆ  
 

๕/2.5 อนุสัญญา... 



5 
 

                          2.5 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations 
Convention against Corruption 2003) 

- ได้วางหลักเกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ไว้ คือ รัฐภาคีแต่ละรัฐต้อง
พยายามรับเอา คงไว้ และเสริมสร้างระบบที่ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันความขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ โดยสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายภายในของตน 
                            2.6 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
     (1) ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรคพวก 
เพื่อนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อ
บุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง  
   (2) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกของ
ทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่นเว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

            (3) ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิด
ความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ 
   4) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่นในราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 

         2.7 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ไม่เปน็ไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีมูลค่ามากกว่าที่ก าหนด 
        2.8 ระบบ“ฐานสิบ” (Analog) กับ ระบบ“ฐานสอง”(Digital) 

      2.9 การรับมือกับสถานการณ์การขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
    - กรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ผู้มีอ านาจควรหยุดการปฏิบัติหน้าที่ หรือหยุดการพิจารณา 
วินิจฉัย หรือลงมติ ในเรื่องนั้น 

- กรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการปฏิบัติหน้าที่ได้ ควรแจ้ง ประกาศ หรือเปิดเผยข้อมูลต่อ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ผู้บังคับบัญชา หรือสาธารณะ 

- กรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการปฏิบัติหน้าที่ได้ ควรปฏิบัติหน้าที่ หรือพิจารณาโดยยึดหลัก
เหตุผล โปร่งใส และเปิดเผย 

- ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์                   

๗. บทสรุป 
รายงานสรุปอบรมให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันปราบปรามการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนและจิต

พอเพียงและเพื่อต้านทุจริตประจ าปีงบประมาณ 2563 บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลกระบุรี และส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอกระบุรี ได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง และการต้านการ
ทุจริต เป้าหมายทั้ง 50 คน ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์ในการจัดอบรมฯ ดังกล่าว โรงพยาบาลกระบุรี และส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอกระบุรีจะด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันปราบปรามการทุจริต และ
ผลประโยชน์ทับซ้อนและจิตพอเพียงและเพื่อต้านทุจริต อย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2564 
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๘. ภาพกิจกรรม 
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