
รายงานระเบียบวาระการประชุมชี้แจง 
โครงการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและเสริมสร้างพัฒนา

ด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย ปี ๒๕๖5    
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖5 

ณ ห้องประชุมภูเวียง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 
*************************** 

รายช่ือผู้มาประชุม 
  ๑.  นายขวัญชัย  พรหมฤทธิ์   ต าแหน่ง  รักษาราชการแทนสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 
  2.  นางวสิุตราวดี  ทองน่วม   ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
  3.  นายวรปรัชญ์  พาโทน   ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
  4.  นางสายชล  รอดภัย    ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
  5.  นายทิวา  เณรแก้ว    ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
  ๖.  นางสาวบุษบา   หิตมูล   ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
  ๗.  นางสาววนาลี  ศรีค า   ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
  ๘.  นายจักรพันธ์  พลอยเขียว   ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
  ๙.  นางสาวธัญชนก   บัวแก้ว   ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๑๐.  ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุภาภรณ์  ขันตีต่อ  ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ    
1๑.  นางสาวกมลรัตน์  ยะขาว   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
1๒.  นางสาวรักขวัญ  พุฒลา   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน     
13.  นางพรพิมล  แสนมั่ง   ต าแหน่ง  พนักงานบันทึกข้อมูล 
1๔.  นางนิตยา  สุขเพียง    ต าแหน่ง  พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้    
1๕.  นายพลอย  เพ็ชรแบน                             ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
1๖.  นางสาวอาภาภรณ์  พรมรักษา  ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
1๗.  นางทิวาทิพย์ พึ่งบัว     ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
1๘.  นายปูรณา  ปรุณห์สิร ิ   ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
1๙.  นางสาวกัลญารัตน์  แชม่ช้อย  ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
20.  นางสาวอลิษา  บัวบาน   ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
2๑.  นางสาวนภสัสร  แก้วนวล   ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข 
22.  นายสมชาย  บวัศรี              ต าแหน่ง  จิตอาสา รพ.สต.นาขุม 
๒๓.  นางสาวนภสัวรรณ  หาคูณ   ต าแหน่ง  พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้    
๒๔.  นางสาววราพร  สุหลา   ต าแหน่ง  ผู้บันทึกข้อมูล    
๒๕.  นางสาวภัณฑิรา  ทาสิงห์   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
๒๖.  นางศิวาพร  ทรงครุฑ   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 
 
 
 
 

/เริ่มประชุม.... 



เริ่มประชุมเวลา  08.3๐ น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายขวัญชัย  พรหมฤทธิ์  ต าแหน่ง รักษาการสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก ประธาน
ในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประเทศ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง  เพราะเป็นการ
แสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจซึ่งเกี่ยวกับต าแหน่ง
หน้าที่ไปแทรกแซง ทางส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ เล็งเห็นความส าคัญ จึงมีการ
จัดการประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี  2565 เพ่ือการปลูก
จิตส านึกการป้องกัน การปราบปรามและการสร้างเครือข่ายมุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน และเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎระเบียบของทางราชการ 
ด ารงตนด้วยความเที่ยงธรรม คงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้ อ านาจและต าแหน่ง
หน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
๑. การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม (Confects of Interest) 

๑. ปัจจัยที่ท าให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
๒. ความสัมพันธ์ระหว่าง Conflict Of Interests กับ Corruption 

๒. ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 
๓. รูปแบบพฤติกรรมและการกระท าที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔. หลักการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
๕. แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน   
๖. การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์ 
๗. แนวพิจารณาในทางปฏิบัติด้านป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๘. แนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
๙. กฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 9.๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๑๐๐ , ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและ 

/ส่วนรวม.... 



ส่วนรวมไว้ เพื่อลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตส านึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ด้วย 

9.๒ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมดาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ก าหนดว่า โดยอาศัยอ านาจ 
ตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติได้ก าหนดหลักเกณฑ์และจ านวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจาก
บุคคลได้โดยธรรมจรรยา กล่าวคือ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดย
ปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

9.3 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
                 9.3.๑) ส่วนค าปรารภ ได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับ ผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ๙ ข้อ ดังนี้ 
(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๒) การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
(๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(๔) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
(๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือน ข้อเท็จจริง 
(๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
                   9.3.๒) หมวด ๒ ข้อ ๕ ให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือ 
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน 
                   9.3.๓) หมวด ๒ ข้อ ๖ ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัย 
ต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดย 
อย่างน้อยต้องวางตน 
                   9.3.4) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
                   9.3.5) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่2 ) พ.ศ. 2549 
   ๑๐. บทก าหนดโทษ 
มติที่ประชุม   - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืน ๆ 
- ไม่มี 

 
 

/ปิดการ..... 



ปิดการประชุมเวลา 1๖.๓0 น. 
 
 
         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                 (นางสางอลิษา    บัวบาน)     
             นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
 
  

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายขวัญชัย  พรหมฤทธิ์) 
                                    สาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


