
โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

************************* 

๑. หลักการและเหตุผล 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอานาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก าหนดให้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เป็นหน้าที่ของรัฐและประชาชนไทย ที่รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้แก่ประชาชน
ตลอดจนการจัดให้มีมาตรการและกลไกด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มงวด รวมทั้งการ
สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการต่อต้าน ปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง  
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็น การปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด  พฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึง ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 "ผลประโยชน์ทับซ้อน" หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และมีการใช้
อิทธิพลตาม อ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวมผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงิน หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กร 
หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือ
ผลประโยชน์จาก ทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้ หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  
 ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว จึงได้จัดท าโครงการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4ขึ้น เพ่ือให้
บุคลากร ได้ตระหนักรู้ถึงสาเหตุและปัจจัยที่น ามาสู่การคอร์รัปชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกฝังองค์ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการกระท าที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Confict of 
Interest) 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้บุคลากร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว ได้รับทราบและเข้าใจถึงสาระส าคัญการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการกระท าที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
 ๒.๒ เพ่ือให้บุคลากร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว มีความตระหนักและสร้างจิตส านึกท่ีดีในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎ ระเบียบ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด 
 2.3 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการปฏิบัติงานที่สุจริตโปร่งใสให้กับบุคลากร ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอปะทิว  
 ๒.๔ เพ่ือเสริมสร้างให้บุคลากร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว มีจิตส านึก ค่านิยม และวัฒนธรรม
เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งม่ันปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอด
จากการทุจริตคอร์รัปชัน  
 ๒.๕ เพ่ือเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการ
กระท าที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 



๓. ผู้รับผิดชอบ 
  ชมรมจริยธรรมสาธารณสุขปะทิว ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 
  ข้าราชการเจ้าหน้าที่ บุคลากรสาธารณสุข ของอ าเภอปะทิว รวมทั้งสิ้น จ านวน 50 คน 

๕. หัวข้อการฝึกอบรม 
  5.1 การบรรยาย หัวข้อ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”และ หัวข้อ“ความตระหนักและ
สร้างจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎ ระเบียบ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่าง
เคร่งครัด” 
  ๕.๒ หลังการบรรยาย ร่วมกันจัดท าคู่มือปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

๖. วัน เวลา และสถานที่ 
                   วันที ่ 2 เมษายน  ๒๕๖4 เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบางสน สสอ.ปะทิว 

 ๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.๑ บุคลากรส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว ได้รับทราบและเข้าใจถึงสาระส าคัญการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการกระท าที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest)มีความ
ตระหนักและสร้างจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎ ระเบียบ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบอย่างเคร่งครัด 
  7.๒ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน 
  7.3 มีการเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือการกระท าท่ีเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

 ๘. การประเมินผล 
                  8.1 มีการประเมินผลจากจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
        8.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดกิจกรรม 

9. ผู้เขียนโครงการ  

 
                   (.....นายฤทธี   เพ็ชรนิล.....)  
           ต าแหน่ง .....นักวิชาการส าธารณสุขช านาญการ..... 
 
 
๑๐. ผู้อนุมัติโครงการ 
                (.....นายสุทธิพงศ์  เหล่าศิริวุฒิ.....) 
                ต าแหน่ง ....ส าธารณสุขอ าเภอปะทิว........ 

 
 



ก าหนดการ 
การอบรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

วันที่ 2  เมษายน  ๒๕๖4   ณ ห้องประชุมบางสน  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว 
............................................................  

วันที่ 2  เมษายน  ๒๕๖4 

เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.   ลงทะเบียน และพิธีเปิดการประชุม 
    โดย นายสุทธิพงศ์  เหล่าศิริวุฒิ  สาธารณสุขอ าเภอปะทิว 
เวลา 09.00 - 12.00 น.  การบรรยาย หัวข้อ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
    โดย นายสุทธิพงศ์  เหล่าศิริวุฒิ  สาธารณสุขอ าเภอปะทิว 
เวลา 13.00 - 14.00 น.  ความตระหนักและสร้างจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎ 
    ระเบียบ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด 
    โดย นายสุทธิพงศ์  เหล่าศิริวุฒิ  สาธารณสุขอ าเภอปะทิว 
เวลา 14.00 - 16.00 น.  ร่วมกันจัดท าคู่มือปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
    โดย นายฤทธี เพ็ชรนิล 
 
หมายเหตุ  : เวลา 10.30 – 10.45 และเวลา 14.45-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
  : เวลา 12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


