
















 
รายงานสรุปผลการจัดการประชุม/อบรม 

เร่ืองการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต  
โรงพยาบาลหนองวัวซอ 

 
1. ชื่อการประชุม/อบรม เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต 
2. วันที่ 8  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562   
3. สถานที ่ห้องประชุมภูผาแดง โรงพยาบาลหนองวัวซอ  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 
4. กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
 
ขอรายงานสรุปผลการจัดประชุม/อบรม  ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของการประชุม/อบรม  
                เพ่ือเป็นการปลูกฝังและปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองวัวซอให้มีความ
ตระหนัก และสามารถแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว ออกจากเรื่องประโยชน์ส่วนรวมได้ 
 
เนื้อหา/สาระส าคัญของการอบรม/ประชุม/สัมมนา  โดยสังเขป 

1. กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย 
1.1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 

2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  มาตรา 100, 103/1  
1.2 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ

รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  โดยธรรมดาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543  
1.3  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ

ในการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการ ดังปรากฏในหมวด 2 ข้อ 3 (3) 
ข้อ 5(1), (2), (3), (4) ข้อ 6(1), (2), (3) ข้อ 7(4), (5) ข้อ 8(5) ข้อ 9(1) เป็นต้น 

1.4  ส านักงาน ก.พ. ได้นิยาม ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest: COI) หมายถึง สถานการณ์หรือ    การกระท าท่ีบุคคลไม่ว่าจะ
เป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัทหรือผู้บริหาร มีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ 
หรือมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่  ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์
ส่วนรวม 
               2.ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย  

1.1 การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ และผลจากการรับผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจใน
การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
1.2 การท าธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา 
1.3 การท างานหลังเกษียณ 
1.4 การท างานพิเศษ 
1.5 การรับรู้ข้อมูลภายใน 
1.6 การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราวในกิจการที่เป็นของส่วนตน เพ่ือประโยชน์
ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐและท าให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์ 
1.7 การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง 
1.8 การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง 
1.9 การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น 



 
3 แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา 100 แห่ง กฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3.1  การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ต าแหน่ง (ก่อนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ) 

           - ก่อนเข้ามารับต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐบุคคลนั้นๆ จะต้องเตรียมตัวโดยตรวจสอบตนเอง  
คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ว่าได้มีการด าเนินกิจการใดๆ บ้าง 
           - ในขณะที่ตนเองอยู่ในสถานะของเอกชนที่ได้ท าธุรกิจหรือท าการค้าไว้กับรัฐ โดยจะต้อง
ตรวจสอบการเป็นคู่สัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐหรือการเป็นกรรมการผู้จัดการ การถือหุ้นหรือการเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือการเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนต่างๆ ว่ามีหรือไม่อย่างไร และต้องส ารวจกิจการต่างๆ ของ
คู่สมรส รวมถึงการศึกษากฎหมายที่เก่ียวข้อง 
            3.2 การปฏิบัติหน้าที่หรือด ารงตนในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  -  เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่ง เช่น ต าแหน่ง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐต้องไม่ด าเนินกิจกรรมใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  -  คู่สมรสของเจ้าหน้าที่รัฐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตได้ห้ามคู่สมรสมิให้ด าเนินกิจการใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม3) การด าเนินกิจการในภายหลังที่พ้นจากต าแหน่ง (พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยังไม่ถึง 2 ปี) 
  -  กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามมาตรา 
100 ได้บัญญัติห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยห้ามด าเนินกิจการนั้นต่อไปอีกเป็นเวลา 2 ปี นับแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้พ้นจาก
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ    ในต าแหน่งนั้น  ๆแล้ว ทั้งนี้ ได้ห้ามการด าเนินกิจการของคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย 
             3.3 การด าเนินกิจการในภายหลังที่พ้นจากต าแหน่ง (พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐยังไม่ถึง 2 ป)ี 
  -  กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามมาตรา 
100 ได้บัญญัติห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยห้ามด าเนินกิจการนั้นต่อไปอีกเป็นเวลา 2 ปี นับแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้พ้นจาก
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่งนั้น  ๆแล้ว ทั้งนี้ ได้ห้ามการด าเนนิกิจการของคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย 
 
สรุปผลและประเมินผล 
      ประมวลสรุปข้อมูลที่เกิดขึ้นในเวทีการประชุมตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดการน าเสนอ โดยใช้วิธีการ
เชื่อมโยงข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ หลังจากนั้นได้มีการสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าประชุม ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบ
ในการจัดท ามาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อไป เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน      
 
งานที่จะด าเนินการต่อไป 
 1. ให้ทีมงานจัดท ามาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 
2562 
 2. ประชุมคณะท างานฯ ครั้งต่อไปในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ 2563 
 
 

  
 



 

      การประชุม/อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
วันที ่8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมภูผาแดง โรงพยาบาลหนองวัวซอ



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนวยงาน :   โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
วัน/เดือน/ป :  ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 
หัวข้อ: แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment :EBIT) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
     แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT)   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  EBIT ๒๒ หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่อง
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 
 
        - หลักฐานการจัดการประชุม/อบรม และรายงานสรุปผลการจัดการประชุม/อบรม ให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 
        
Linkภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
............................................................................................................................. .......................................... 
 
                           ผู้รับผดิชอบการให้ข้อมูล                                      ผู้อนุมัติรับรอง 
                              ธีระวัต  เคนถาวร                                           ปกรณ์  จารักษ์ 
                          (นายธีระวัต  เคนถาวร)                                     (นายปกรณ์  จารักษ์) 
              ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
                      วันที่  ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓                                 วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 

                                                ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
                                                          กมลรัตน์  ทองเพชร 
                                                   (นางสาวกมลรัตน์  ทองเพชร)                                  
                                                  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ           
                                                 วันที่  ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
 
 


