
รายงานสรุปอบรมให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต การเสริมสร้างและ
พัฒนาทางด้านจริยธรรม และการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย 

โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่และจิตพอเพียงเพ่ือต้านทุจริต             
อ าเภอกระบุรี ปีงบประมาณ 2565 
ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖5   

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี ชั้น 2 เทศบาลต าบลน้ าจืด  
อ าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 

1. หลักการและเหตุผล 
   แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖5 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีเป้าหมายให้
สถานบริการสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานและระบบบริหารจัดการมีธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบ
ได้ โดยร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ9๒) การมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในสถานบริการสาธารณสุข ถือเป็นการทุจริตคอรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วน บุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่ง หรือหน้าที่ไป
แทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ จนท า ให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่สาธารณะ ส่วนรวม ท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดย
ผลประโยชน์ที่สูญเสีย ไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม
รวมถึงคุณค่าอ่ืนๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรถึงระดับสังคม 
   จากการด าเนินงานในรอบ ๓ ปีที่ผ่านมา (๒๕๖1 – ๒๕๖4) โรงพยาบาลกระบุรี และส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอกระบุรี ได้รับการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์จากเขตสุขภาพที่  ๑๑ ผลการประเมิน ร้อยละ 
๑๐๐ เพ่ือเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของ 
หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกระบุรี และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกระบุรี เป็นแนวทางในการป้องกันมิให้
แสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ โรงพยาบาลกระบุรี และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกระบุรี จึงได้จัดท า
โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่และจิตพอเพียงเพ่ือต้านทุจริต อ าเภอกระบุรี 
ปีงบประมาณ 2565 
   

2. วัตถุประสงค์หลัก    
  ๒.๑ เพ่ือประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
   ๒.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
  2.3 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการป้องกัน
มิให้กระท าผิดวินัย  
  ๒.4 เพ่ือให้ประชาชนมีช่องทางศึกษาการป้องกันและการต่อต้านการทุจริตผ่านทางเวปไซต์ของ
หน่วยงาน 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกระบุรี, โรงพยาบาลกระบุรี, รพ.สต.ทุกแห่ง จ านวน        
50 คน 
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4. สถานที่ด าเนินการ 
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี ชั้น 2 เทศบาลต าบลน้ าจืด  

อ าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 
    
๕. รายช่ือผู้เข้าร่วมการอบรม 

1. นายบ ารุง   โกยทอง  สาธารณสุขอ าเภอกระบุรี  
2. นางปทุมา  เหลียวเจี้ยง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
3. นางอมรรัตน์  สมิทจิตต์  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน   
4. นางสาวพัชราภรณ์  เมฆม่วง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
5. นางรัชดา  นิยมไทย  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
6. นางสาวศศิมา  ฟุ้งนภากาศ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
7. นายก้องภพ  รักชาติ  นักวิชาการสาธารณสุข  
8. นางสาวขวัญจิรา  เอ้ียวค่วน นักวิชาการสาธารณสุข 
9. นางสาวชมัยพร  ชูช านาญ เจ้าพนักงานธุรการ 
10. นางสาวสุนทรี  พ้นทุกข์  พนักงานทั่วไป  
11. นางสาววันเพ็ญ  ชุมแสง  ผู้ประสานงานทางภาษาเมียนมา  
12. นางสาวณัฐมน  ลิ่มศิลา  จ้างเหมาควบคุมโรค 
13. นายชยางกูร  ลิ่มดุลย์  นักวิชาการสาธารณสุข  
14. นายจิรพัทธ์  ธนบัตร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
15. นายปรีชา  ศานติประพันธ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  
16. นายสุชล  จรรยา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
17. นางจินทนา  สุนทรโรจน์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
18. นางหิรัญญา   โกยทอง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
19. นางกรองกมล  พันธุ์งาม  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
20. นางพาณี  วิชยศิลปศรี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
21. นางสาวขนิษฐา  ธนบัตร  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
22. นายวิจิตร  ภัทรพรไพโรจน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   
23. นางหฤทัย  พัฒเวช  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
24. นางสาวขวัญตา  ใจซื่อ  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  
25. นางสาววิลาศ  นิลยัง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
26. นางจรูญผล  แสงสิริไพบูลย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
27. นายปิยะชาติ  ปากจั่น  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน  
28. นางสาวจีรวรรณ  ตันศิลา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
29. นางศิชดา  ภัทรพรไพโรจน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
30. นางกุศล  เกียรติกุล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
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31. นางสาวณัฐณิชา  พงษ์ไพโรจน์ ทันตแพทย์ช านาญการ  
32. นางฉ ายา  เพ็ชรวัง  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน   
33. นางสาวศิริพร  สุวรรณ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน   
34. นางสาวจุฬาลักษณ์  พึ่งแย้ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  
35. นางนฤดี  ทองพรหม  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน 
36. นางสังวาลย์  คุ้นเคย  เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน   
37. นส.กนกกาญจน์  เกื้อสกุล  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ  
38. นางสาวนันทฉัตร  ชู่ภู่  เจ้าพนักงานธุรการ 
39. นายจรูญศักดิ์  ง่วนชู  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   
40. นางสาวจริยา  ด าจีน  นักวิชาการพัสดุ  
41. นางสาวกันตยา  พรมพิชัย นักวิชาการสาธารณสุข  
42. นางสาวขวัญดาว  บุหลาด  นักวิชาการพัสดุ  
43. นางสาวไพจิต  พูลสวัสดิ์  เจ้าพนักงานธุรการ  
44. นางสาวจุรีพร  มณี  นักวิชาการพัสดุ  
45. นายสถาพร  หัสทน  พนักงานบริการ  
46. นางสาวอรยา  อาจหาญ  นักวิชาการสาธารณสุข  
47. นางศศิภา  อินอนาถ  เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
48. นางสาวจริยา  ชื่นใจเด็ด  เจ้าพนักงานธุรการ  
49. นางสาวอมรทิพย์  เสือมาก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   
50. นางสาวภัทรนน  ชั่งมา  พนักงานธุรการ 

                      
๖. ผลการด าเนินงาน 
   รายงานสรุปอบรมให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต     
การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย  ตามโครงการให้
ความรู้ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้ อนแก่เจ้าหน้าที่และจิตพอเพียงเพ่ือต้านทุจริต อ าเภอกระบุรี 
ปีงบประมาณ 2565 บุคลากรส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกระบุรี, โรงพยาบาลกระบุรี, รพ.สต.ทุกแห่ง จ านวน 
50 คน ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี ชั้น 2 
เทศบาลต าบลน้ าจืด อ าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง   

1. บรรยายเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยวิทยากร          
นายวีระ  ฤทธิโชติ  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตช านาญการ 

2. บรรยายเรื่อง การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการ 
ป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย โดยวิทยากร นางปทุมา  เหลียวเจี้ยงต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โดยมีการบรรยายให้ความรู้ต่าง ๆ ดังนี้  

2.1 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนร่วม   
2.2 วินัยทางการเงินการคลัง 
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2.3 ผลประโยชน์ทับซ้อน 
2.4 แนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
2.5 วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการ   
๒.6 ข้าราชการสมัยใหม่ กับแนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” หรือโมเดล STRONG  
 

   จิตพอเพียงต้านทุจริต” หรือโมเดล STRONG  โดยใช้พันธะสัญญาร่วมกัน คือ “สาธารณสุข  
ซื่อสัตย์  โปร่งใส  ตื่นรู้  สู้ทุจริต  จิตพอเพียง” และขับเคลื่อนในนาม ชมรม STRONG – สสอ.กระบุรี จิต
พอเพียง ต้านทุจริต และ ชมรม STRONG – รพ. กระบุรี จิตพอเพียง ต้านทุจริต ประกอบด้วย 

S (Sufficiency) ความพอเพียง 
T (Transparency) ความโปร่งใส 
 R (Realise) ความตื่นรู้  
O (Onward)มุ่งไปข้างหน้า  
N (Knowledge) ความรู้ 

 G (Generosity) ความเอ้ืออาทร 
 

   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้โดยมีความส าคัญคือ การมีเหตุผล  ความสมดุล
การมีภูมิคุ้มกัน STRONG เกิดจากการผูกพันกันทุกเส้น ความหมายของ STRONG ในแต่ละความหมาย มีดังนี ้ 
   S – Sufficiency หลักความพอเพียง ในความหมายของการต้านทุจริต โดยบุคคลสามารถ      
คิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเป็นอัตโนมัติ  
   T – Transparencyความโปร่งใสคือการสร้างวัฒนธรรมของการเปิดเผย 
   R-Realiseตื่นรู้คือ การตื่นรู้และพร้อมที่จะลงมือท า ตื่นรู้ ในปัญหาการทุจริต เฝ้าระวัง จะ
สอดคล้องกับ  
   O - Onward มุ่งไปข้างหน้า คือ การให้ผู้อ่ืนเปลี่ยนแปลงตามเราไปในทิศทางที่ถูกต้อง คือการ
ต่อสู้ในจิตใจกับการไม่ทุจริต พัฒนาองค์กรของเราให้มีการบริหารจัดการที่ดีข้ึน  
   N - Knowledge ความรู้คือ การพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ เพราะอนาคตอาจเกิดการ เปลี่ยนแปลง
ในทางของทุจริตมากขึ้น เช่น การจ่ายเงินสินบนอาจจะเป็นในรูปแบบดิจิทัล และไม่สามารถ  ตรวจสอบ ความรู้
เปลี่ยนแปลงเสมอในทุกเรื่อง  
   G - Generosity ความเอ้ืออาทร คือ ความเอ้ืออาทรตามจริยธรรมและจิตพอเพียง แต่สาเหตุของ
การเกิดการทุจริตมาจากระบบอุปถัมภ์การช่วยเหลือครอบครัวและเครือญาติความเอ้ืออาทร  ในนิยามนั้น มิได้
ต้องการหวังผลตอบแทน 
 

6. บทสรุป 
   จากการอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) ประจ าปีงบประมาณ 
2565 บุคลากรส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกระบุรี, โรงพยาบาลกระบุรี ได้รับความรู้เกี่ยวกับ 

    1.  การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เน้นการแก้ไขปัญหา
แบบยั่งยืน โดยปรับเปลี่ยนระบบการคิดของคนในสังคมแยกแยะให้ได้ว่า “เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนตน ... เรื่องใดเป็น 
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ประโยชน์ส่วนรวม” โดยน าวิธีคิดแบบฐาน 10 (Analog thinking) และฐาน 2 (Digital thinking) มาประยุกต์ใช้ใน
การแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืน 

2. ความละอายความไม่ทนต่อการทุจริต การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต เป็นการปรับเปลี่ยนสภาพ
สังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัย เพ่ือสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ ผ่าน
ทางสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ เกิดพฤติกรรมที่ละอาย
ต่อการกระท าความผิด การไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

3. STRONG: จิตพอเพียงต้านทุจริตการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบกับหลักการ
ต่อต้านการทุจริตอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นเป็นพ้ืนฐานความคิดของปัจเจกบุคคล 
โดยประยุกต์หลัก “STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต” ซึ่งคิดค้นโดยรองศาสตราจารย์ ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ในปี 
2560 มาเป็นแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมหน่วยงาน 

4. พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการจัดการศึกษาและประสบการณ์เรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของประเทศ มีความภูมิใจในความเป็นพลเมืองตนเอง มีสิทธิมีเสียง สนใจต่อส่วนรวม และมีส่วน
ร่วมในกิจการบ้านเมืองตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย หรือการเรียนรู้เกี่ยวกับรัฐบาล รัฐธรรมนูญ 
กฎหมาย ระบบการเมือง การปกครอง สิทธิและความรับผิดชอบของพลเมือง ระบบการบริหารจัดการสาธารณะและ
ระบบตุลาการ 

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
แนวคิดของวิชาการ ให้ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อนไว้ 4 ประการ ดังนี้ 
1. ความหมายอย่างกว้างหมายรวมถึงการปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างต่อหน่วยงาน

หรือองค์การหรือต่อส่วนรวมแต่ด าเนินการตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว 
และเพ่ือนฝูง  

2. ผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในหน่วยงาน ภาครัฐ องค์กรธุรกิจ สถาบันการศึกษา องค์กร
พัฒนาเอกชน และองค์กรวิชาชีพต่างๆ โดยสมารถเกิดขึ้นได้ทั้งในระดับนโยบายของชาติ หน่วยงานราชการ และ
องค์กรในระดับท้องถิ่น ดังนั้นผลประโยชน์ทับซ้อนจึงมีมูลค่าคาวมเสียหายตั้งแต่ไม่กี่ร้อยบาทไปจนถึงนับหมื่นล้าน
บาท และในบางกรณีความเสียมิได้ปรากฏออกมาในรูปของที่เป็นวัตถุโดย แต่ยังรวมถึงผลประโยชน์มิใช่วัตถุอีกด้วย 

3. ผลประโยชน์ทับซ้อนมิได้จ ากัดเฉพาะผลประโยชน์ของ บุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมีอคติในการ
ตัดสินใจหรือด าเนินการอันมุ่งตอบสนองต่อผลประโยชน์ของหน๋วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งด้วย  เช่น การที่บุคคล
ด ารงต าแหน่งซ้อนกันในสองหน่วยงานน อันก่อให้เกิดการท าบทบาทที่ขัดแย้งกัน และมีการใช้อ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานหนึ่งไปรับใชผลประโยชน์ของอ๊กหน๋วยงานหนึ่ง 

4. “การฉ้อราษฎร์บังหลวง”และ“การคอร์รัปชัน เชิงนโยบาย” (Policy Corruption) ต่างก็เป็น รูปแบบ
หนึ่งของผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากทั้งสอง รูปแบบต่างเป็นการใช้ต าแหนงหน้าที่ส าหรับมุ่งตอบสนอง ต่อ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ/หรือพรรคพวก 
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สรุป ผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ขัดกัน เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่รักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวม การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ จึงต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามา เกี่ยวข้อง 
1. การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 
2. ใช้ต าแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย 
3. การรับผลประโยชน์โดยตรง 
4. การแลกเปลยนผลประโยช์โดยใช้ต าแหน่งหน่าที่การงาน 
5. การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้สวนตัว 
6. การน าข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
7. การท างานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม 
8. ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ทางาน 
9. การปิดบังความผิด 
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามรัฐธรรมูนญ  
1. มาตรการคัดสรรคนดีเขาสู่ต าแหน่งทางการเมือง 
2. การก าหนดมาตรการป้องกนการทุจริตในต าแหน่ง 
3. การเพ่ิมระบบและองค์การตรวจสอบการใช้อานาจ 
4. การมส่วนรวมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

 การก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในต าแหน่ง 
- การมีประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ขัดกัน 
- การให้แสดงบัญชีทรัพย์และหนี้สิน 
- การใช้หลักโปร่งใสในการใช้อานาจ 
แนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(1) หลักนิติธรรม 
(2) หลักคุณธรรม 
(3) หลักความโปร่งใส 
(4) หลักการมีส่วนรวม 
(5) หลักความรับผิดชอบ 
(6) หลักความคุ้มค่า 
2.,วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการ, 
มาตรา 82 ข้อปฏิบัติในการรักษาวินัย  
(1) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเท่ียงธรรม 
(2) ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติ ครม. นโยบายของรัฐ และระเบียบแบบแผน

ของทางราชการ  
(3) ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าของทาง ราชการ ด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ และ

รักษาผลประโยชน์ ของทางราชการ 
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 (4) ต้องปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบ ด้วยกฎหมายและระเบียบของทาง
ราชการ โดยไม่ขัดขืนหลีกเลี่ยง 

 (5) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที ่ราชการมิได้ 
 (6) ต้องรักษาความลับของทางราชการ (7) ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือกันในการ

ปฏิบัติ ราชการ 
(8)ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้ ความสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการ  
(9)ต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง  
(10) ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติของ ต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย  
 (11) กระท าการอื่นใดตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 
โทษทางวินัย 
 โทษทางวินัยมี 5 สถาน ดังนี้  
 ภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  ลดเงินเดือน  ปลดออก  ไล่ออก 
๓. ข้าราชการสมัยใหม่ กับแนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” หรือโมเดล STRONG โดยใช้พันธะสัญญา

ร่วมกัน คือ “สาธารณสุข  ซื่อสัตย์  โปร่งใส  ตื่นรู้  สู้ทุจริต  จิตพอเพียง” และขับเคลื่อนในนาม  ชมรม STRONG 
– สสอ.กระบุรี จิตพอเพียง ต้านทุจริต และ ชมรม STRONG – รพ. กระบุรี จิตพอเพียง ต้านทุจริต 

                
๗. บทสรุป 

รายงานสรุปอบรมให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต การเสริมสร้าง
และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย  ประจ าปีงบประมาณ 2565 
บุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกระบุรี และ โรงพยาบาลกระบุรี ได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการมีวินัยรวมทั้งการ
ป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย เป้าหมายทั้ง 50 คน ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์ในการจัดอบรมฯ ดังกล่าว ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอกระบุรี และโรงพยาบาลกระบุรี จะด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้
กระท าผิดวินัย อย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2566 
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๘. ภาพกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต การ
เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย 

ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖5  เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี ช้ัน 2 เทศบาลต าบลน้ าจืด 

อ าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 
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