
 

                   

                      บันทึกขอความ 
สวนราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร โทร. 0 4278 9015 ตอ 102               

ท่ี  สน 0033.301 /120                              วันท่ี   28 กุมภาพันธ 2566 

เรื่อง  สรุปผลการจัดอบรมเสริมสรางพัฒนาทางดานจรยิธรรมการรักษาวินัยรวมท้ังการปองกันมิใหกระทําผิดวินัย 

          และปองกันผลประโยชนทับซอนในหลักสูตรตานทุจรติศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวง 
          สาธารณสุข (ฉบับปรบัปรุง) พ.ศ. 2565 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน           

   ดวยกลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน ดําเนินการจัดอบรมเสริมสรางพัฒนาดาน
จริยธรรมการรักษาวินัยรวมท้ังการปองกันมิใหกระทําผิดวินัยและปองกันผลประโยชนทับซอนในหลักสูตรตาน
ทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หองประชุมเล็ก 
โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน ความแจงแลวนั้น 
  กลุมงานบริหารท่ัวไป ขอรายงานสรุปผลการจัดอบรมดังกลาว ดังนี้ 
  1. สรุปผูเขารวมอบรมท้ังสิ้น 20 คน ซ่ึงเปนคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและเจาหนาท่ี
ผูเก่ียวของ 
  2. หัวขอการจัดการอบรม ดังนี้ 
   2.1 พิธีเปดและบรรยายพิเศษ : นางสุกัญญา  สัตถาผล พยาบาลวิชาชีพชํานาญ
การพิเศษ ทําหนาท่ีรองประธานในพิธีเปด โดยบรรยายพิเศษหัวขอ “คุณธรรมจริยธรรมสําหรับผูบริหารและ
เจาหนาท่ี” 
   2.2 วิทยากร : นายวิษณุ  เกตุรุน รักษาการผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 
บรรยายหัวขอ : “เสริมสรางพัฒนาทางดานจริยธรรมการรักษาวินัยรวมท้ังการปองกันมิใหกระทําผิดวินัยและ
ปองกันผลประโยชนทับซอนในหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565” 
   สรุปเนื้อหาสาระ : ทฤษฎี ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม (Conflict of interest) 
    1. คําวา Conflict of Interests มีผูใหคําแปลเปนภาษาไทยไวหลากหลาย เชน 
“การดกันแหงผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม” หรือ “ประโยชนสวนบุคคลกับประโยชน
สวนรวม” หรือ “การขัดกันระหวางผลประโยชนสาธารณะและผลประโยชนสวนตน” หรือ “ประโยชนทับ
ซอน” หรือ “ผลประโยชนทับซอน” หรือ “ผลประโยชนขัดกัน” หรือบางทานแปลวา “ผลประโยชนขัดแยง” 
หรือ “ความขัดแยงทางผลประโยชน” 
    2. การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม หรือท่ีเรียกวา 
Conflict of Interests นั้น ก็มีลักษณะทํานองเดียวกันกับกฎศีลธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หลัก
คุณธรรมจริยธรรม กลาวคือ การกระทําใด ๆ ท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชน
สวนรวม เปนสิ่งท่ีควรหลีกเลี่ยง ไมควรจะกระทํา แตบุคคลแตละคน แตละกลุม แตละสังคม อาจเห็นวาเรื่องใด 
เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวมแตกตางกันไป หรือเม่ือเห็นวาเปนการขัดกัน
แลวยังอาจมีระดับของความหนักเบาแตกตางกัน อาจเห็นแตกตางกันวาเรื่องใดกระทําไดกระทําไมไดแตกตาง 
 
 
 



 
 
กันออกไปอีก และในกรณีท่ีมีการฝาฝนบางเรื่องบางคนอาจเห็นวาไมเปนไร เปนเรื่องเล็กนอย หรืออาจเห็นเปน
เรื่องใหญ ตองถูกประณาม ตําหนิ ติฉินนินทา วากลาว ฯลฯ แตกตางกันตามสภาพของสังคมโดยพ้ืนฐานแลว
เรื่องการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม เปนกฎศีลธรรมประเภทหนึ่งท่ีบุคคลไมพึง
ละเมิดหรือฝาฝน แตเนื่องจากมีการฝาฝนกันมากข้ึน และบุคคลผูฝาฝนก็ไมมีความเกรงกลัวหรือละอายตอการ
ฝาฝนนั้น สังคมก็ไมลงโทษหรือลงโทษไมเพียงพอท่ีจะมีผลเปนการหามการกระทําดังกลาว และในท่ีสุดเพ่ือ
หยุดยั้งเรื่องดังกลาวนี้ จึงมีการตรากฎหมายท่ีเก่ียวของกับการขัดกันแหงผลประโยชนมากข้ึน ๆ และเปนเรื่อง
ท่ีสังคมใหความสนใจมากข้ึนตามลําดับ 
    3. ประโยชนสวนบุคคล (Private Interests) คือ การท่ีบุคคลท่ัวไปในสถานะ
เอกชนหรือเจาพนักงานของรัฐในสถานะเอกชนไดทํากิจกรรมหรือไดกระทําการตาง ๆ เพ่ือประโยชนสวนตน  
ครอบครัว เครือญาติ พวกพอง หรือของกลุมในสังคมท่ีมีความสัมพันธกันในรูปแบบตาง ๆ เชน  
การประกอบอาชีพ การทําธุรกิจ การคา การลงทุน เพ่ือหาประโยชนในทางการเงินหรือในทางธุรกิจ เปนตน 
    4. ประโยชนสวนรวมหรือประโยชนสาธารณะ (Public Interests) คือ การท่ี
บุคคลใด ๆ ในสถานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐ (ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
หรือเจาหนาท่ีของรัฐในหนวยงานของรัฐ) ไดกระทําการใด ๆ ตามหนาท่ีหรือไดปฏิบัติหนาท่ีอันเปนการ
ดําเนินการในอีกสวนหนึ่งท่ีแยกออกมาจากการดําเนินการตามหนาท่ีในสถานะของเอกชน การกระทําการใด ๆ 
ตามหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐจึงมีวัตถุประสงคหรือมีเปาหมายเพ่ือประโยชนของสวนรวม หรือการรักษา
ประโยชนสวน รวมท่ีเปนประโยชนของรัฐการทําหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐจึงมีความเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกับ
อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายและจะมีรูปแบบของความสัมพันธหรือมีการกระทําในลักษณะตาง ๆ กันท่ีเหมือน
หรือคลายกับการกระทําของบุคคลในสถานะเอกชน เพียงแตการกระทําในสถานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐกับ
การกระทําในสถานะเอกชนจะมีความแตกตางกันท่ีวัตถุประสงค เปาหมาย หรือประโยชนสุดทายท่ีแตกตางกัน 
    5. การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม หรือ
ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) คือ การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการใด ๆ หรือดําเนินการ
ในกิจการสาธารณะท่ีเปนการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีหรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐหรือองคกรของ
รัฐ เพ่ือประโยชนของรัฐหรือเพ่ือประโยชนของสวนรวม แตเจาหนาท่ีของรัฐไดมีผลประโยชนสวนตนเขาไปแอบ 
แฝง หรือเปนผูท่ีมีสวนไดเสียในรูปแบบตาง ๆ หรือนําประโยชนสวนตนหรือความสัมพันธสวนตนเขามามี
อิทธิพลหรือเก่ียวของในการใชอํานาจหนาท่ีหรือดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจในการกระทําการใด ๆ หรือ
ดําเนินการดังกลาวนั้น เพ่ือแสวงหาประโยชนในการทางเงินหรือประโยชนอ่ืน ๆ สําหรับตนเองหรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง 
   2.2 วิทยากร : นายเมธี  สุขสรอย บรรยายหัวขอ : “การปองกันผลประโยชนทับ
ซอน” 
   สรุปเนื้อหาสาระ : “การปองกันผลประโยชนทับซอน”รูปแบบของการขัดกัน
ระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม 
   ๑. การรับผลประโยชนตาง ๆ (Accepting benefits) 
   ๒. การทําธุรกิจกับตนเอง (Self-dealing) หรือเปนคูสัญญา (Contracts) 
   ๓. การทํางานหลังจากออกจากตําแหนงหนาท่ีสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post 
employment)  
   ๔. การทํางานพิเศษ (Outside employment or Moonlighting) 
   ๕. การรูขอมูลภายใน (Inside information) 
 
 



 
 
   ๖. การใชทรัพยสินของราชการเพ่ือประโยชนธุรกิจสวนตัว (Using your 
employer’s property for private advantage) 
   ๗. การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเ พ่ือประโยชนทางการเมือง 
(Pork�barreling) 
   ๘. การใชตําแหนงหนาท่ีแสวงหาประโยชนแกเครือญาติหรือพวกพอง (Nepotism) 
   ๙. การใชอิทธิพลเขาไปมีผลตอการตัดสินใจของเจาพนักงานของรัฐ หรือหนวยงาน 
ของรัฐอ่ืน (Influence) 
   10. การขัดกันแหงผลประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวมประเภทอ่ืนๆ 
  ในการนี้ กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน ขออนุมัติเผยแพรบันทึกขอความ  
ฉบับนี้พรอมรูปภาพประกอบการจัดประชุม และเอกสารท่ีเก่ียวของ บนเว็บไซตโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

   จึงเรียนเพ่ือโปรพิจารณา  

 
 
                     ......................................................... 
          ( นางสาวอาภากร  แกวมุงคุณ ) 
                    นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 

-  เห็นชอบ/ดําเนินการ         
     
 

                .......................................................... 
        ( นายวิษณุ  เกตุรุน ) 

                                  นายแพทยชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง 
 ผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“อยูสกล รักสกล ทําเพ่ือสกลนคร” 





รูปภาพประกอบการอบรมเสริมสรางพัฒนาทางดานจริยธรรมการรักษาวินัยรวมท้ังการปองกันมิใหกระทํา
ผิดวินัยและปองกันผลประโยชนทับซอนในหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 

กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ณ หองประชุมเล็ก โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

 
 

 



 
 

 



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 

สําหรับโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

 
ชื่อหนวยงาน : .........โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน............................................................................................ 
วัน/เดือน/ป : .......28 กุมภาพันธ 2566.............................................................................................. 

หัวขอ: .......สรปุผลการจัดอบรมเสริมสรางพัฒนาทางดานจรยิธรรมการรักษาวินยัรวมท้ังการปองกันมิใหกระทําผิด

วินัยและปองกันผลประโยชนทับซอนในหลักสูตรตานทุจริตศึกษา 2566 ................................... 

รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
....สรุปผลการจัดอบรมเสริมสรางพัฒนาทางดานจริยธรรมการรักษาวินัยรวมท้ังการปองกันมิใหกระทําผิดวินัยและ
ปองกันผลประโยชนทับซอนในหลักสูตรตานทุจริตศึกษา 2566....... 
Link  ภายใน: ........ 
http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=h_nikomnamoun.............. 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรับรอง 
อาภากร  แกวมุงคุณ อาภากร  แกวมุงคุณ 

(.นางสาวอาภากร  แกวมุงคณุ.......) (.นางสาวอาภากร  แกวมุงคณุ.......) 
ตําแหนง .นักจดัการงานท่ัวไปชํานาญการ....... 

หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป                    
ตําแหนง ..นักจดัการงานท่ัวไปชํานาญการ.. (หัวหนา) 

หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
วันท่ี...28...เดอืน.......ก.พ......พ.ศ..2566.......       วันท่ี... 28...เดือน.......ก.พ......พ.ศ..2566.......       

 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

ภาณุวัฒน  เจียมไพเราะ 
(..ภาณุวัฒน  เจียมไพเราะ....) 

ตําแหนง...นักวิชาการคอมพิวเตอร..... 
วันท่ี... 28...เดือน.......ก.พ......พ.ศ..2566.......                   

 

 
 




	                      บันทึกข้อความ

