
รายงานสรุปผล 

การอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต  
การเสริมสร้างพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย   

อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 

 ประจ าปีงบประมาณ 256๔ 

วันที่ 2๒ กุมภาพันธ์ 256๔ 

ณ ห้องประชุมชั้น 2 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะเปอร์ 
 

1.หลักการและเหตุผล 

แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีเป้าหมาย
ให้สถานบริการสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานและระบบบริหารจัดการมีธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม 
ตรวจสอบได้ โดยร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA(ร้อยละ9๒)     
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนในสถานบริการสาธารณสุข ถือเป็นการทุจริตคอรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการ
แสวงหาประโยชน์ส่วน บุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่ง หรือ
หน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ จนท า ให้เกิดการละทิ้งคุณธรรม
ในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ส่วนรวม ท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้อง
สูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสีย ไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความ
เป็นธรรมในสังคมรวมถึงคุณค่าอ่ืนๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรถึงระดับสังคม 

จากการด าเนินงานในรอบ ๓ ปีที่ผ่านมา (๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
กะเปอร์ได้รับการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์จากเขตสุขภาพที่๑๑ ผลการประเมิน ร้อยละ ๑๐๐,๑๐๐และ
๑๐๐ 
  เพ่ือเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะเปอร์และเป็นแนวทางในการ
ป้องกันมิให้แสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะเปอร์จึงได้จัดท า
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต อ าเภอกะเปอร์ 
จังหวัดระนอง ปีงบประมาณ 2564   

๒.  วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
   ๒.๒ เพ่ือต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในสถานที่ท างานทุกรูปแบบ 
  ๒.๓ เพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน แนวคิด            “จิต
พอเพียงต้านทุจริต” 
  2.4 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการ
ป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย  
  ๒.5 เพ่ือให้ประชาชนมีช่องทางศึกษาการป้องกันและการต่อต้านการทุจริตผ่านทางเวปไซต์
ของหน่วยงาน 

3.กลุ่มเป้าหมาย 

  เจ้าหน้าทีร่พ.สต./สสอ.      จ านวน    ๒๐ คน 



4.สถานที่ด าเนินการ 

ห้องประชุมชั้น 2 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะเปอร์ 

5.ผลการด าเนินงาน 

การอบรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต การเสริมสร้างพัฒนาทางด้านจริยธรรม 
และการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย ประจ าปีงบประมาณ 2564  มีบุคลากรส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
กะเปอร์และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน 20 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  ในวันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะเปอร์ โดยมีการบรรยายให้ความรู้
ต่างๆดังนี ้

๑พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต รายละเอียดดังนี้  ข้าพเจ้า นายอ านาจ  เทพรักษ์  
สาธารณสุขอ าเภอกะเปอร์ ในฐานะผู้บริหารของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง          
ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะท าหน้าที่น าบุคลากรส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะเปอร์ ให้ยึดมั่นใน
สถาบันหลักอันได้แก่ ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์   จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมา
อาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักส าคัญมั่นคง   ด ารงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติราชการอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่กระท าการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อ
การทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่   หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของ ประชาชน และปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี  มีความรับผิดชอบ 
ตรวจสอบได้โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญท าในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 

 และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราช
ปณิธาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์  ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพ่ือความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป    

 โดยนายอ านาจ  เทพรักษ์ สาธารณสุขอ าเภอกะเปอร์ และบุคลากรในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอกะเปอร์และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน ๒0 คน กล่าวประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริต  

 ๒.บรรยายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  จิตพอเพียงต้านทุจริต  วินัยการเงินการคลัง การป้องกัน
มิให้กระท าผิดวินัย ,วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการ  วิทยากรโดยอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ       
ทางกฎหมายและการบังคับคดจีังหวัดระนอง ดังนี้ 

2.1 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนร่วม   

2.2 วินัยทางการเงินการคลัง 

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” และขับเคลื่อนในนามชมรม STRONG – สสอ.กะเปอร์       
จิตพอเพียง ต้านทุจริต ประกอบด้วย 

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

น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้โดยมีความส าคัญคือ การมีเหตุผล     ความ
สมดุลการมีภูมิคุ้มกัน STRONG เกิดจากการผูกพันกันทุกเส้น ความหมายของ STRONG ในแต่ละความหมาย 
มีดังนี ้ 

S – Sufficiency หลักความพอเพียง ในความหมายของการต้านทุจริต โดยบุคคลสามารถ คิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเป็นอัตโนมัต ิ 

T – Transparencyความโปร่งใสคือการสร้างวัฒนธรรมของการเปิดเผย 
R-Realiseตื่นรู้คือ การตื่นรู้และพร้อมที่จะลงมือท า ตื่นรู้ในปัญหาการทุจริต เฝ้าระวัง  จะ

สอดคล้องกับ  
O - Onward มุ่งไปข้างหน้า คือ การให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตามเราไปในทิศทางที่ถูกต้อง คือการ

ต่อสู้ในจิตใจกับการไม่ทุจริต พัฒนาองค์กรของเราให้มีการบริหารจัดการที่ดีข้ึน  
N - Knowledge ความรู้คือ การพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ เพราะอนาคตอาจเกิดการ เปลี่ยนแปลง

ในทางของทุจริตมากขึ้น เช่น การจ่ายเงินสินบนอาจจะเป็นในรูปแบบดิจิทัล และไม่สามารถ ตรวจสอบ ความรู้
เปลี่ยนแปลงเสมอในทุกเรื่อง  

G - Generosity ความเอ้ืออาทร คือ ความเอ้ืออาทรตามจริยธรรมและจิตพอเพียง แต่สาเหตุ
ของการเกิดการทุจริตมาจากระบบอุปถัมภ์การช่วยเหลือครอบครัวและเครือญาติความเอ้ืออาทร  ในนิยามนั้น 
มิได้ต้องการหวังผลตอบแทน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. บทสรุป 

 จากการอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
บุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะเปอร์  ได้รับความรู้เกี่ยวกับ 

1.การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต  
แนวคิดของวิชาการ ให้ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อนไว้ 4 ประการ ดังนี้ 
1. ความหมายอย่างกว้างหมายรวมถึงการปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างต่อ

หน่วยงานหรือองค์การหรือต่อส่วนรวมแต่ด าเนินการตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของตนเอง 
ครอบครัว และเพ่ือนฝูง  

2.ผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในหน่วยงาน ภาครัฐ องค์กรธุรกิจ สถาบันการศึกษา 
องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรวิชาชีพต่างๆ โดยสมารถเกิดขึ้นได้ทั้งในระดับนโยบายของชาติ หน่วยงาน
ราชการ และองค์กรในระดับท้องถิ่น ดังนั้นผลประโยชน์ทับซ้อนจึงมีมูลค่าคาวมเสียหายตั้งแต่ไม่กี่ร้อยบาทไป
จนถึงนับหมื่นล้านบาท และในบางกรณีความเสียมิได้ปรากฏออกมาในรูปของที่เป็นวัตถุโดย แต่ยังรวมถึง
ผลประโยชน์มิใช่วัตถุอีกด้วย 

3. ผลประโยชน์ทับซ้อนมิได้จ ากัดเฉพาะผลประโยชน์ของ บุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมีอคติในการ
ตัดสินใจหรือด าเนินการอันมุ่งตอบสนองต่อผลประโยชน์ของหน๋วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งด้วย เช่น การที่บุคคล
ด ารงต าแหน่งซ้อนกันในสองหน่วยงานน อันก่อให้เกิดการท าบทบาทที่ขัดดแย้งกัน และมีการใช้อ านาจหน้าที่
ของหน่วยงานหนึ่งไปรับใชผลประโยชน์ของอ๊กหน๋วยงานหนึ่ง 

4. “การฉ้อราษฎร์บังหลวง”และ“การคอร์รัปชัน เชิงนโยบาย” (Policy Corruption) ต่างก็เป็น 
รูปแบบหนึ่งของผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากทั้งสอง รูปแบบต่างเป็นการใช้ต าแหนงหน้าที่ส าหรับมุ่ง
ตอบสนอง ต่อผลประโยชน์ส่วนตัวและ/หรือพรรคพวก 

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 และระเบียบแบบ

แผนของทางราชการ  
(3) ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าของทาง ราชการ ด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ 

และรักษาผลประโยชน์ ของทางราชการ 
 (4) ต้องปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบ ด้วยกฎหมายและระเบียบ

ของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหลีกเลี่ยง 
 (5) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ ราชการมิได้ 
 (6) ต้องรักษาความลับของทางราชการ (7) ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือกันใน

การปฏิบัติ ราชการ 
(8)ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้ ความสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อ

ราชการ  
(9)ต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง  
(10) ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติของ ต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย  
 (11) กระท าการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
โทษทางวินัย 
 โทษทางวินัยมี 5 สถาน ดังนี้  
 ภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  ลดเงินเดือน  ปลดออก  ไล่ออก 

๓. ข้าราชการสมัยใหม่ กับแนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” หรือโมเดล STRONG โดยใช้พันธะ
สัญญาร่วมกัน คือ “สาธารณสุข  ซื่อสัตย์  โปร่งใส  ตื่นรู้  สู้ทุจริต  จิตพอเพียง” และขับเคลื่อนในนาม   ชมรม 
STRONG – สสอ.กะเปอร์   จิตพอเพียง ต้านทุจริต    

 



โดยผู้เข้าอบรม เป้าหมายทั้งหมด 20 คน ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการจัดการอบรมฯดังกล่าว และ
งานนิติกร จะด าเนินการจัดอบรมในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้าน การทุจริต ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต”  อย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2565 ต่อไป   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
จิตพอเพียงต้านทุจริต การเสริมสร้างพัฒนาทางด้านจริยธรรม  

และการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัยแก่เจ้าหน้าที่ 
วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2564 

 ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะเปอร์ 
 

......................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



ภาพถ่ายการประชุมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จติพอเพียง 
การเสริมสร้างพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะเปอร์ 
................................................................................ 

 

 
 
 

  

  


