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1. แผนงบประมาณ 
งบเงินบำรุง โรงพยาบาลพะเยา รหัสบัญชี 5104030299.10501 (P25)                        

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงฯ 
การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ รพ.พะเยา  

ที่ 11 ระบบการควบคุมภายใน การกำกับ ติดตามที่มีประสิทธิภาพ ( I5) กลยุทธ์ รพ.พะเยา ที่ 16 บริหาร
จัดการโรงพยาบาลตามหลักธรรมาภิบาล 

3. หลักการและเหตุผล 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and 
Transparency Assessment : MOPH ITA) บรรจุภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที่ 11 การพัฒนา
ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการที่ 32 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กำหนด
เป็นตัวชี้วัดที่ 53 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA (ค่าเป้าหมายร้อยละ 92 สิ ้นสุดในไตรมาสที ่ 4) และถูกกำหนดเป็นตัวชี ้ว ัดตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามพันธะสัญญาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวง
สาธารณสุขปี 2565 ประเด็นที่ 8 ธรรมาภิบาล “ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ประโยชน์ของประชาชน”    
จึงมุ่งเน้นให้หน่วยงานเป้าหมายให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและการให้บริการสาธารณะผ่านระบบ
สารสนเทศเป็นหลักภายใต้แนวคิด เปิดเผยมากขึ้น โปร่งใสมากขึ้น (More open, to more transparent) 
ประเด็นสำคัญคือส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้ร ับทราบและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบอีกด้วย  ในปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2565 ได้นำกรอบการประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. (พ.ศ. 2562-2564) มาประยุกต์พัฒนาและ
ปรับปรุงรายละเอียดข้อคำถามจากข้อคำถามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์(Evidence Based Integrity 
and Transparency Assessment : EBIT) เป็นแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data 
Integrity and Transparency Assessment : MOIT)  ดังนั้น การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาคถือเป็นกลไก
การขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล สามารถนำผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานให้การบริหารราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วน
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ภูมิภาค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล ส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
สาธารณะได้อย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

ตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมิน ITA ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตัวชี้วัดนี้              
มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เปิดเผยการดำเนินการ
ของหน่วยงานเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน           
การจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเป็นระบบ การรายงานผล การส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื ่นใด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และการให้องค์
ความรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นการปลูกฝัง
และปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้มีความตระหนัก และสามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์
ส่วนตัวออกจากเรื่องประโยชน์ส่วนรวมได้  

ผลประโยชน์ท ับซ ้อน (John Langford และ Kenneth Kernaghan) หมายถึง การที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใด ๆ ตามอำนาจหน้าที่ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับ
กิจกรรมหรือการดำเนินการที่เอ้ือผลประโยชน์ ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง ทำให้การใช้อำนาจหน้าที่เป็นไปโดย
ไม่สุจริตก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ โดยการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน การขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมมีได้หลายรูปแบบไม่จำกัดอยู่เฉพาะในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย  การนำหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษามาเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริต ในหน่วยงาน ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต และ
แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวม มีการปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดแก่กันของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจากรุ่นสู่
รุ่น ซึ่งการแก้ไขปัญหานี้ต้องวางน้ำหนักไปที่การแก้ไข ปัญหาความคิด พฤติกรรมการปฏิบัติของข้าราชการที่ไม่
สอดคล้องกับแนวความคิดของการเป็น “บุคคล สาธารณะ” หรือ “ข้าราชการสมัยใหม่” แก้ไขปัญหาโดยใช้วิธี
คิดแบบระบบเลขฐานสอง (Digital Thinking) หรือ Binary Thinking ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” 
โดยใช้โมเดล “STRONG” มาขับเคลื่อนในการปรับฐานความคิดของบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ ทับซ้อน ให้สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่
ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตต่าง ๆ ในหน่วยงาน  

ดังนั้น โรงพยาบาลพะเยา จึงได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานให้มี
ความเข้าใจและตระหนักในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท เพื่อประโยชน์ใน
ราชการส่วนรวมข้ึน 

4. วัตถุประสงค ์
  4.1 เพ่ือเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest : COI)  

4.2 เพ่ือปลูกฝังและปรับฐานความคิดบุคลากรในหน่วยงานให้มีความตระหนักและแยกแยะ 
ผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดหลัก
คุณธรรม 

4.3 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ 
ส่วนรวม ตามมาตรา 126 – 129 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 
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5. กิจกรรมของโครงการ 
  จัดอบรมวันที่ 1 มีนาคม 2565 

6. เนื้อหาการอบรม  
  หัวข้อที่ 1 ปัญหาการทุจริตในประเทศไทย  

หัวข้อที่ 2 คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
หัวข้อที่ 3 องค์กรและกฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 
หัวข้อที่ 4 ผลประโยชน์ทับซ้อนตามกฎหมาย ปปช.และ ประมวลกฎหมายอาญา  
หัวข้อที่ 5 กรณีศึกษารูปแบบการทุจริต  
หัวข้อที่ 6 การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการต่อต้านการทุจริต 

7. วิธีการฝึกอบรม  
การจัดอบรมโดยการบรรยาย ระยะเวลา 1 วัน โดยจะจัดอบรมขึ้นในวันที่ 1 ของเดือน 

มีนาคม ๒๕65 (รายละเอียดปรากฏตามกําหนดการ) ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับเอกสารประกอบการอบรม
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ อาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ 

8. วิทยากรของการฝึกอบรม   
  นายชิตชนก ชุมพล ผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ปปท.เขต 5 (เชียงใหม่) 

9. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม   
ผู้บริหาร/คณะกรรมการ/คณะทำงาน ITA, หน.กลุ่มงาน, หน.งาน, บุคลากรโรงพยาบาล 

พะเยา จำนวน 70 คน 

10. สถานที่ของการฝึกอบรม   
ห้องประชุมชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา 

11. งบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลพะเยา  
รหัสบัญชี 5104030299.10501 (P25) ดังนี้  

          1. ค่าอาหารกลางวัน 70 คน x 70 บาท/คน x 1 มื้อ/วัน x 1 วัน             รวม 4,900 บาท  
          2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 70 คน x 25 บาท/คน x 2 มื้อ/วัน x 1 วัน  รวม 3,500 บาท  
          3. ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 1 คน x 600 บาท/ชั่วโมง x 7 ชั่วโมง/วัน x 1 วัน   
                    รวม 4,200 บาท  

4. ค่าเดินทางวิทยากร 1 คน x 1,500 บาท/เที่ยว x 2 เที่ยว            รวม 3,000 บาท 
               (เบิกจ่ายตามจริง โดยใช้ระยะทางกรมทางหลวง (กิโลเมตร) x 4 บาท โดยไม่เกินวงเงินที่ตั้งไว้)  

5. ค่าท่ีพักวิทยากร 1 คน x 1,450 บาท/คือ x 1 คืน        รวม 1,450 บาท  
  รวมทั้งสิ้น 17,050 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าสิบบาทถ้วน)   
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สรุปค่าใช้จ่ายท่ีใช้จ่ายจริงในการฝึกอบรมฯ 
1. ค่าอาหารกลางวัน 61 คน x 70 บาท/คน x 1 มื้อ/วัน x 1 วัน             รวม 4,270.00 บาท  

          2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 61 คน x 25 บาท/คน x 2 มื้อ/วัน x 1 วัน  รวม 3,050.00 บาท  
          3. ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 1 คน x 600 บาท/ชั่วโมง x 7 ชั่วโมง/วัน x 1 วัน   
                    รวม 4,200.00 บาท  

4. ค่าเดินทางวิทยากร 1 คน x 159.80 บาท/เที่ยว x 2 เที่ยว            รวม 1,278.40 บาท 
               (เบิกจ่ายตามจริง โดยใช้ระยะทางกรมทางหลวง (กิโลเมตร) x 4 บาท โดยไม่เกินวงเงินที่ตั้งไว้)  

5. ค่าท่ีพักวิทยากร 1 คน x 1,200 บาท/คือ x 1 คืน        รวม 1,200.00 บาท  
  รวมทั้งสิ้น 13,998.40 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์) 

12. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ  
๑. วัดจากผลคะแนนก่อนและหลังการอบรม  
๒. วัดจากความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมจากแบบประเมินผลอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
     ร้อยละ ๘๐ 

13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
13.1 บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest : COI)  
13.2 ปรับฐานความคิดบุคลากรในหน่วยงานให้มีความตระหนักและแยกแยะผลประโยชน์ 

ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดหลักคุณธรรม 
13.3 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ 

ส่วนรวม ตามมาตรา 126 – 129 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 
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กำหนดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  

โรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 

ณ ห้องประชุม อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5 โรงพยาบาลพะเยา 
วันที่ 1 มีนาคม 2565 

เวลา รายการ ผู้รับผิดชอบ/วิทยากร 
08.00 น. - 08.30 น. ลงทะเบียน กลุ่มงานบริหารทั่วไป   

08.30 น. - 08.45 น. พิธีเปิดการประชุม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
พะเยา 

08.45 น. - 09.00 น. ทบทวนความรู้ความเข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน 

แพทย์หญิงเกศราภรณ์ ยะ
ตา 
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 

09.00 น. - 12.00 น. บรรยาย  
หัวข้อที่ 1 ปัญหาการทุจริตในประเทศไทย 
หัวข้อที่ 2 คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
หัวข้อที่ 3 องค์กรและกฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับการต่อต้าน
การทุจริต 

นายชิตชนก ชุมพล 
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 
ปปท.เขต 5 (เชียงใหม่) 

 
12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 น. - 17.00 น. บรรยาย  

หัวข้อที่ 4 ผลประโยชน์ทับซ้อนตามกฎหมาย ปปช.และ
ประมวลกฎหมายอาญา 
หัวข้อที่ 5 กรณีศึกษารูปแบบการทุจริต 
หัวข้อที่ 6 การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการต่อต้าน
การทุจริต 

นายชิตชนก ชุมพล 
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 
ปปท.เขต 5 (เชียงใหม่) 
 

17.00 น. ปิดการประชุม  
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สรุปภาพรวมเนื้อหา 

การอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
โรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 
ณ ห้องประชุม อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5 โรงพยาบาลพะเยา 

          เมื่อวันอังคารที่ 1 มีนาคม ๒๕65 นายแพทย์ธวัชชัย ปานทาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา 
เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู ้ เรื ่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
โรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และนางสาวเกศราภรณ์  ยะตา เป็นผู้กล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์ของการอบรม โดยมีนายชิตชนก ชุมพล ผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ปปท.
เขต 5 (เชียงใหม่) บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา โดยมีเนื้อหา
สาระสรุปได้ดังนี้ 
           นายชิตชนก ชุมพล ผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ปปท.เขต 5 (เชียงใหม่)
ได้บรรยายถึงการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  ดังนี้ 

1. ความหมายของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม รูปแบบ 
ของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
อาทิ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ระเบียบ 
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563  

3. วิธีคิดแบบ Analog thinking (ฐาน 10) / วิธีคิดแบบ Digital thinking (ฐาน 2)  
4. บทบาทของรัฐ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ (พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ 

ของร ัฐ พ.ศ. 2562 ประมวลจร ิยธรรมข้าราชการพลเร ือน พ.ศ. 2564 และข้อกำหนดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564)  

5. กรณีตัวอย่างการคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  
          การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม มีได้หลายรูปแบบไม่จำกัดอยู่เฉพาะ

ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื ่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือ
ทรัพย์สิน จำแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 10 รูปแบบ คือ  

          ๑. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) ซึ่งผลประโยชน์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ทรัพย์สิน ของขวัญ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใด  ใน
ลักษณะเดียวกันนี้ และผลจากการรับผลประโยชน์ต่าง ๆ นั้น ได้ส่งผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่  
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          ๒. การทำธุรกิจกับตนเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู ่สัญญา (Contracts) เป็นการที ่เจ้า
พนักงานของรัฐโดยเฉพาะผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเข้าไปมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานที่ตนสังกัด 
โดยอาจจะเป็นเจ้าของบริษัทที่ทำสัญญาเองหรือเป็นของเครือญาติ สถานการณ์เช่นนี้ เกิดบทบาทที่ขัดแย้ง 
หรือเรียกได้ว่าเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในเวลาเดียวกัน เช่น การใช้ตำแหน่งหน้าที่ทำให้หน่วยงานของรัฐทำ
สัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเอง หรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษา  หรือซื้อที่ดินของตนเองในการ
จัดสร้างสำนักงาน  

          ๓. การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งหน้าที่สาธารณะหร ือหลังเกษ ียณ (Post-
employment) เป็นการที่เจ้าพนักงานของรัฐลาออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทำงานในบริษัทเอกชนที่
ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันหรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเดิม โดยบุคคลผู้เคยด ำรงตำแหน่ง 
สาธารณะมาก่อน มักจะรู้ข้อมูลความลับ ขั้นตอนวิธีการทำงาน หรือมีอิทธิพลต่อเจ้าพนักงานของรัฐ ที่ยังดำรง
ตำแหน่งอยู่ และใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่เคยดำรงตำแหน่งในหน่วยงานเดิมนั้น หาประโยชน์ให้กับ
บริษัทและตนเอง  

          ๔. การทำงานพิเศษ (Outside employment or Moonlighting) ในรูปแบบนี้ มีได้หลาย
ลักษณะ เช่น ผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณะตั้งบริษัทดำเนินธุรกิจ ที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงาน หรือองค์การ
สาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างพิเศษเป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยอาศัยตำแหน่งในราชการ สร้างความ
น่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ที่ปรึกษา  สังกัดอยู่ หรือ
กรณีที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร ก็รับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ท ำบัญชี ให้กับบริษัทที่
ต้องถูกตรวจสอบ  

          ๕. การรู ้ข ้อมูลภายใน (Inside information) เป็นสถานการณ์ที่ เจ้าพนักงานของรัฐใช้
ประโยชน์จากการที่ตนเองรับรู้ข้อมูลภายในหน่วยงาน และนำข้อมูลนั้นไปหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง หรือ
พวกพ้อง อาจจะไปหาประโยชน์โดยการขายข้อมูลหรือเข้าเอาประโยชน์เสียเอง เช่น ทราบว่ามีการตัดถนน
ผ่านบริเวณใด ก็จะเข้าไปซื้อที่ดินนั้นในนามของภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อขายที่ดินเพื่อทำโครงการรฐัก็
จะเข้าไปซื้อที่ดินนั้นเพื่อเก็งกำไรและขายให้กับรัฐในราคาที่สูงขึ้น  

          ๖. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื ่อประโยชน์ธ ุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s 
property for private advantage) เป็นการที่เจ้าพนักงานของรัฐนำเอาทรัพย์สินของราชการ ซึ่งจะต้องใช้
เพื ่อประโยชน์ของทางราชการเท่านั ้นไปใช้เพื ่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง หรือการใช้  ให้
ผู ้ใต้บังคับบัญชาไปทำงานส่วนตัว เช่น การนำเครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การนำรถยนต์ 
ราชการไปใช้ในงานส่วนตัว  

          ๗. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง (Pork-barreling) 
เป็นการที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงอนุมัติโครงการไปลงพ้ืนที่ หรือบ้านเกิดของตนเอง 
หรือการใช้งบประมาณสาธารณะเพื่อหาเสียง เช่น การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงพื้นที่หรือบ้านเกิดของ
ตนเอง การที่นักการเมืองในจังหวัดขอเพ่ิมงบประมาณเพ่ือทำโครงการตัดถนน หรือสร้างสะพานในจังหวัดโดย
ใช้ชื่อหรือนามสกุลตนเองเป็นชื่อสะพานและถนนนั้น เพ่ือแสดงความเป็นเจ้าของสิ่งสาธารณะประโยชน์  

          ๘. การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) หรือ
อาจจะเรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษ เป็นการใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติ หรือพวกพ้อง 
เช่น การที่เจ้าพนักงานของรัฐใช้อิทธิพลหรือใช้อำนาจหน้าที่ทำให้หน่วยงานของตน เข้าทำสัญญากับบริษัท
ของพ่ีน้องของตน การแต่งตั้งคู่สมรสหรือลูกเข้ามารับตำแหน่งสำคัญ ๆ ในหน่วยงาน การใช้อำนาจแต่งตั้งหรือ
เลื่อนขั้นอย่างไม่เป็นธรรม การคัดสรร คัดเลือกบุคลากรอย่างไม่โปร่งใส  
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          ๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าพนักงานของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน 
(Influence) เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยเจ้าพนักงานของรัฐใช้ต ำแหน่งหน้าที ่ข ่มขู่
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้หยุดทำการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน  

          10. การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมประเภทอ่ืน ๆ  
                (เอกสารประการการอบรมกรณีศึกษาแนบท้ายภาคผนวก) 
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ภาคผนวก 
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คำกล่าวรายงาน 

พิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา 

………………………………………………………… 

โดย  แพทย์หญิงเกศราภรณ์  ยะตา  นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
                                            ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

       กราบเรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา 

      ดิฉัน นางสาวเกศราภรณ์ ยะตา นายแพทย์เชี่ยวชาญ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
โรงพยาบาลพะเยา รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ในวันนี้ 

                ในการจัดอบรมครั ้งนี ้ โรงพยาบาลพะเยาได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินบำรุง โดยมี
กลุ่มเป้าหมายในการประชุม คือ ผู้บริหารและบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลพะเยา 
จำนวน 70 คน มีวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม คือ เพ่ือเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน (Conflict of Interest : COI) ปลูกฝังและปรับฐานความคิดบุคลากรในหน่วยงานให้มีความตระหนัก
และแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส ยึดหลักคุณธรรม และเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 126 – 129 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ชิตชนก ชุมพล ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ปปท.เขต 5 มีความชำนาญในด้านการให้คำปรึกษาการส่งเสริมธรรมาภิบาล
ต่อต้านทจุริต เป็นวิทยากรและให้ข้อเสนอแนะในการอบรม ครั้งนี้ 

               บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ ขอกราบเรียนเชิญค่ะ 
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คำกล่าวประธานในพิธีเปิดการอบรม 

(นายธวัชชัย  ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา) 

การอบรมให้ความรู ้เรือ่ง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา
.............................................................. 

ท่านวิทยากร  อาจารย์ชิตชนก ชุมพล ผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ปปท.เขต 5 
คณะผู้บริหารโรงพยาบาล และผู้ร่วมอบรมทุกท่าน  กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานพิธี
เปิดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โรงพยาบาลพะเยา 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันนี้  

 จากคำกล่าวรายงานของ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ทำให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และ
ความเป็นมาของการจัดอบรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นโอกาสอันดี ที่ทีมบุคลากรโรงพยาบาลพะเยา จะได้มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest : COI) การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 126 – 129 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 สอดรับกับเป้าหมายการดำเนินงาน ตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
ของหน่วยงานรวมทั้งนโยบายของส่วนกลาง 

  ขอขอบคุณทีมงาน คณะผู้จัดทำโครงการอบรมในครั้งนี้ ขอบคุณท่านวิทยากรที่มาให้ความรู้ ความ
เข้าใจแก่บุคลากรในโรงพยาบาล และขอให้กระบวนการในการจัดทำรายงานการประเมิน ITA บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ทุกประการ 

 บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการอบรม “การป้องกันผลประโยชน์     ทับซ้อนหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา โรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565” ณ บัดนี้ 
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แบบประเมินความพึงพอใจการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา  

 
คําชี้แจง : โปรดให้ข้อมูลประเมินผลโครงการอบรม เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานครั้งต่อไปโดยทำ 
             เครื่องหมาย  ✓ ในข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 ๑. เพศ  □ ชาย  □ หญิง  

๒. อายุ  □ ๒๐-๓๐ ปี  □ ๓๑-๔๐ ปี  □ ๔๑-๕๐ ปี  □ ๕๑ ปีขึ้นไป  
๓. วุฒิการศึกษาสูงสุด  □ ต่ำกว่าปริญญาตรี  □ ปริญญาตรี  □ ปริญญาโท  □ ปริญญาเอก 
4. ตำแหน่ง............................. 

ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นในการฝึกอบรม 
   5 = มากที่สุด   4 = มาก   3 = ปานกลาง   2 = น้อย   1 = น้อยที่สุด 
 

ด้านการฝึกอบรม มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1. เนื้อหาในการฝึกอบรมตรงกับ
วัตถุประสงค์ 

     

2. ระยะเวลาในการฝึกอบรมมีความ
เหมาะสม 

     

3. รูปแบบและวิธีการฝึกอบรมมีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

     

4. คุณภาพของเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม 

     

5. หลักสูตรเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้และ
พัฒนาความสามารถของท่าน 

     

6. ท่านสามารถนำสิ่งที่ได้รับจากโครงการ
นี้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
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ด้านวิทยากร มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1. ความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร/
ความเข้าใจ 

     

2. การเรียงลำดับบรรยายเนื้อหาได้
ครบถ้วน 

     

3. การเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดง
ความคิดเห็น 

     

4. การตอบคำถามได้ตรงประเด็นและ
ชัดเจน 

     

5. ใช้เวลาเหมาะสมมาก/น้อย เพียงใด      
ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการ

ฝึกอบรม 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1. ความรู้ก่อนฝึกอบรม      
2. ความรู้หลังการฝึกอบรม      

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (โปรดระบุ) 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................... ...................................
................................................................................................ .............................................................................. 
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รายช่ือผู้เข้ารับการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา  
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 

1 นายแพทย์ธวัชชัย  ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ผู้อำนวยการ 
2 นางประกาย  สุทธธง รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล รองผู้อำนวยการ 

3 นางสาวปนัดดา ตรีสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่าย
บริหาร อำนวยการ 

4 แพทย์หญิงกนกรส โค้วจิริยะพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิตบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก 

5 นางธนัชพร นามอยู่ นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการรักษาการหัวหน้า
กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

6 นายแพทย์ทศพร ยอดเมือง นายแพทย์เชี่ยวชาญ ยุทธศาสตร์และแผนงาน
โครงการ 

7 นายแพทย์ไกรรัตน์ คำดี นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ 

8 นายสุประวัติ เผ่าอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

9 แพทย์หญิงเกศราภรณ์ ยะตา นายแพทย์เชี่ยวชาญ HA 
10 แพทย์หญิงกัตติกา หาลือ นายแพทย์เชี่ยวชาญ แพทย์ 
11 แพทย์หญิงชลธิชา  ศรีวานิชภูมิ นายแพทย์ชำนาญการ โสต ศอ นาสกิ 

12 นายแพทย์วัสยศ  กรุยรุ่งโรจน์ นายแพทย์ชำนาญการ Ortho 
13 ทันตแพทย์หญิงณัฏฐา ชุมสุพรรณวารี ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานทันตกรรม 
14 ทันตแพทย์หญิงดวงพร จิรอภิวัฒนา ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ทันตกรรม 
15 นางวันเพ็ญ มูลอินต๊ะ  เภสัชกรชำนาญการ เภสัชกรรม 
16 นางเสาวคนธ์  บุญชัยแสน เภสัชกร เภสัชกรรม  
17 นางจิราภรณ์  หาญธัญพงศ์ เภสัชกร เภสัชกรรม 

18 นายชาญชัย พิชัยพรหม นักกายภาพบำบัดชำนาญการ กายภาพบำบัด 
19 นางดอนคำ แก้วบุญเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ไตเทียม 
20 นางสาวอุบลรัตน์ วิสุทธินันท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ศัลยกรรมชาย 
21 นางวาสนา ธรรมโชต ิ พยาบาลวิชาชีพ อายุรกรรม 
22 นางสงกรานต์  จุฑารัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ วิสัญญี 
23 นางณัฐธิดา สุริโย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศัลยกรรมหญิง 
24 นางสาวกฤติกา  ศรกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ไตเทียม 1 
25 นางสาวลัดดาพร  พงษ์ยศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตา - หลังคลอด 
26 นางสาวกมลวรรณ จันตระกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หอผู้ป่วยหนัก 
27 นางมณฑา  ศรีสัมฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เวชกรรมสังคม 
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28 นางทองศรี มีชัย พยาบาลวิชาชีพ วิสัญญี 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
29 นางกรรณิการ ์คำศรีพล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ทรัพยากรบุคคล 

30 นางกนกวรรณ อินขัน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานการเงิน 
31 นางสาวกันต์กนิษฐ์ ทองธนพัฒน์ธาดา จพง.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ 
32 นางสาวอัญชนา ปงหาญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ตรวจสอบภายใน 
33 นางนริสรา จอมเมืองกาศ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กลุ่มงานพัสดุ 
34 นางรุจิรา อินต๊ะสาร เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กลุ่มงานพัสดุ 
35 นางสาวณัฐนันท์  ปัญญาวงค์ นักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานพัสดุ 
36 นายณัฐวัฒน์  เชื้อหมอ นักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานพัสดุ 
37 นางสาวสริญญา หลักฐาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานประกันสุขภาพ 

38 นางฐิตารีย์  ยศธนเศรษฐ์ นักวิชาการศึกษา ศูนย์แพทย์ 
39 นายณัชพล ทานะ วิศวกรโยธา งานซ่อมบำรุงทั่วไป  
40 นางสาวรุ่งทิวา  ศรีอินแก้ว ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ 
41 นางวรรษบุณท์ วงศ์วรรณ พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาล 
42 นางพูนศรี  ใจสมิง พยาบาลวิชาชีพ กุมารเวชกรรม 
43 นางสาวนิชกานต ์สุยะราช แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ แพทย์แผนไทย 
44 นางสุรางค์พมล  คำมาก พยาบาลวิชาชีพ Ortho 
45 นายรุ่งโรจน์  เป็งรักษา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานประกัน 
46 นางสาวไพริน  ลีลาวณิชย์ นายแพทย์ กุมารแพทย์ 
47 นางสิทธิพร  เชื้อตน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์และแผน 
48 นางสาวปุณชณีมาศ  จินต์วิเศษ นักโภชนาการปฏิบัติการ โภชนาการ 
49 นางพัชรี พวงพร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ OPD 
50 นางสาวศรินพร  ผ่องศรี นายแพทย์ชำนาญการ อาชีวอนามัย 
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