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สรุปรายงานการการอบรมให้ความรู้ 
โครงการอบรมให้ความรู้ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”  

แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ 
วันที่  10  กุมภาพันธ์  2565  เวลา  13.00-16.30 น. 

ณ  ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง 
 

1. สรุปจ านวนผูเ้ข้ารับการอบรม 
 1.1 กลุ่มเป้าหมายในโครงการ จ านวน 25 คน 
 1.2 กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ารับการอบรม จ านวน  26  คน ได้แก่ 

1. นายสรรเสริญ เส้งขาว  สาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ  สสอ.หาดส าราญ 
2. จ่าเอกธวัชชัย  เพทาย  นวก.สาธารณสุขช านาญการ  สสอ.หาดส าราญ 
3. นายอภิชาติ   เพ็ชรประสิทธิ์  นวก.สาธารณสุขช านาญการ  สสอ.หาดส าราญ 
4. นางศรีสวัสด์ิ  ศรีบางรัก  นวก.สาธารณสุขช านาญการ  รพ.สต.บ้านปากปรน 
5. นายนพรัตน์  แก้วแสงขวัญ  จพ.สาธารณสุขช านาญงาน  รพ.สต.ตะเสะ 
6. นายวรากร  ปากอ่อน   นวก.สาธารณสุขช านาญการ  รพ.สต.หาดส าราญ 
7. นางสาวพรชนก  โรจนะหัสดิน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.สต.บ้าหวี 
8. นางสาววนิดา  รัตนสุรการย์  นวก.สาธารณสุข    สสอ.หาดส าราญ 
9. นางสาวพรพิมล จิโสะ   นวก.เงินและบัญช ี   สสอ.หาดส าราญ 
10.นางสาวจริยา หลงขาว  นวก.สาธารณสุข    สสอ.หาดส าราญ 
11.นางสาวมินทร์ตรา  สามัญ  นวก.สาธารณสุข    สสอ.หาดส าราญ 
12. นางสาวชลิดา  หลงเส้ง  นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ  รพ.สต.ตะเสะ 
13. นางสาวเสาวลักษณ์  ก่งเซ่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.สต.ตะเสะ 
14. นางวรารัตน์  พูลภักดี  จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน  รพ.สต.ตะเสะ 
15. นางสาวอภิญญา สามทอง  นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ  รพ.สต.ตะเสะ 
16. นายสุรศักดิ์ เสียมไหม  นวก.สาธารณสุข    รพ.สต.บ้านปากปรน 
17. นางดรุณี  ทองเหมือน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.สต.บ้านปากปรน 
18. นางสาวปัญญาพร ห้าหาบ  นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ  รพ.สต.บ้านปากปรน 
19. นางสาวธิติยา  สุขล้ิม   นวก.สาธารณสุข    รพ.สต.หาดส าราญ 
20. นางภาฝัน ศรีนุ่นอินทร ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.สต.หาดส าราญ 
21. นายโสภณ ชูพูล   จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน   รพ.สต.หาดส าราญ 
22. นางสาวธัญญลักษณ์ รงค์รัตน ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  รพ.สต.หาดส าราญ 
23. นางสาวสุวนันท์ แก้วยัง  นวก.สาธารณสุข    รพ.สต.บ้าหวี 
24. นางสาวนัดดา สัณห์พานิชกิจ  จพ.สาธารณสุขช านาญงาน  รพ.สต.บ้าหวี 
25. นางสาวเยาวลักษณ์ ทุ่ยอ้น  จพ.สาธารณสุขช านาญงาน  รพ.สต.บ้าหวี 
26. ว่าท่ีร.ต.หญิงภัททิยา เนียมบุญ นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ  รพ.สต.หาดส าราญ 
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2. กิจกรรมในการอบรม 
 2.1 การบรรยายให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีในด้านการบริหารจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  

- ความหมายและแนวคิด “ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest : COI)” 
- หลักการใช้อ านาจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ : ในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรัฐจะต้องสามารถแยกเรื่อง

ต าแหน่งหน้าท่ีกับเรื่องส่วนตัวออกจากกันได้ และห้าการกระท าท่ีเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

- การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท า
การใดๆ ตามอ านาจหน้าท่ีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจกรรมหรือการ
ด าเนินการท่ีเอื้อผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง ท าให้การใช้อ านาจหน้าท่ี/การใช้ดุลยพินิจ(เพื่อ
ส่วนรวม) เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ 

- รูปแบบของ “ผลประโยชน์ทับซ้อน”  10 รูปแบบ ได้แก่ 
 1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ 
 2. การท าธรกิจกับตัวเอง หรือเป็นคู่สัญญา 
 3. การท างานหลังจากออกจาต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ 
 4. การท างานพิเศษ 
 5. การรู้ข้อมูลภายใน 
 6. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
 7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง 
 8. การใช้ต าแหน่งหน้าท่ีเอื้อประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง 
 9. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น 
 10. รูปแบบอื่นๆ 
- การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม   ตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 (มาตรา 126-128) 
- แนวทางป้องกัน “ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest : COI)” ด้วยการปรับฐานความคิด 

และการคิดแยกแยะ 
- การรับมือกับสถานการณ์การขัดกันแห่งผลประโยชน์    ตามหลัก : ไม่อยู่ในสถานการณ์ของการ

ขัดกันแห่งผลประโยชน์เสียแต่ต้น 
 1. กรณีท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได้ ผู้มีอ านาจควรหยุดการปฏิบัติหน้าท่ี หรือหยุดการพิจารณา 

วินิจฉัย หรือลงมติในเรื่องนั้น 
 2. กรณีท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงการปฏิบัติหน้าท่ีได้  ควรแจ้ง ประกาศ หรือเปิดเผยข้อมูลต่อ

บุคคลท่ีเกีย่วข้อง ผู้บังคับบัญชา หรือสาธารณะ 
 3. กรณีท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงการปฏิบัติหน้าท่ีได้ ควรปฏิบัติหน้าท่ีหรือพิจารณาโดยยึดหลัก

เหตุผล โปร่งใส และเปิดเผย 
 4. ศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 

  
 

               (จ่าเอกธวัชชัย  เพทาย) 
        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
              ผู้จัดท า                 


