
 
 

รายงานสรุปโครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างาน  โรงพยาบาลขุนตาล 
วันพุธที่  25  กุมภาพันธ์  2564  เวลา 08.30 - 16.00 น.  

ณ ห้องประชุมรอยพระบาท  โรงพยาบาลขุนตาล 
 
เวลา  09.30 น. 
 นายคงศักดิ์  ชัยชนะ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนตาล กล่าวเปิดการประชุมโครงการพัฒนาคุณธรรม   
และความปร่งใสในการท างาน โรงพยาบาลขุนตาล ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต่อต้านทุจริต” โดยใช้ โมเดล 
“STRONG” ประยุกต์ใช้การพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  S : Sufficiency หมายถึง การน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นหลักในการ
ท างานและการด ารงชีวิต รวมถึงเป็นตัวอย่าง ในการเผยแพร่แนวคิดการน า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
เครื่องมือในการปูองกันการทุจริต 
 T : Transparency หมายถึง หน่วยงานมีระบบการการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ เช่น แผนการ
จัดหาพัสดุ รายการผลการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงบประมาณ การปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใส เปิดเผย
ข้อมูลทุกขั้นตอนในการปฏิบัติภารกิจตรวจสอบได้ มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันของบุคลากรในหน่วยงาน 
 R : Realise หมายถึง การตระหนักรู้ถึงปัญหารการทุจริต ประพฤติมิชอบ คอร์รัปชั่น สามารถ 
วิเคราะห์และระบุถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต และการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม 
พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังกล่าวได้ 
  O : Onward หมายถึง บุคลากรมีแนวคิดมุ่งพัฒนาหน่วยงานให้เกิดความโปร่งใสและร่วมสร้าง 
วัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริตให้ เกิดขึ้นและไม่ย่อท้อต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบให้ส า เร็จลุล่วง
ได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดร่วมกัน 
 N : Knowledge หมายถึง บุคลากรต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เท่าทัน 
สถานการณ์ทุจริต 
 G : Generosity หมายถึง บุคลากรร่วมกันพัฒนาหน่วยงาน เกิดความเอ้ืออาทรบนพ้ืนฐานของ 
จริยธรรมและพอเพียง ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

 
เวลา 10.0๐ น.  
 นายคงศักดิ์  ชัยชนะ วิทยากร อบรมเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด 
“จิตพอเพียงต่อต้านทุจริต” 
“จิตพอเพียงต้านทุจริต” เป็นวิชาที่ 4 ในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
1.ความหมายของ “จิต” และ “พอเพียง” 

จิต : คือธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์ ท าหน้าที่ เห็น (ตา) ได้ยิน (หู) รู้รส (ลิ้น) และสัมผัสทางกาย และรู้สึกนึก
คิดทางใจ จิตนี้ไม่ว่าจะเกิดแก่สัตว์เดรัจฉาน มนุษย์ เทวดา หรือพรหมก็ตามย่อมมีการรู้อารมณ์         
เป็นลักษณะเหมือนกันทั้งนั้น 
พอเพียง : หมายถึง มีพอส าหรับการด ารงชีวิต “พอเพียง” ว่า“ความพอเพียงนี้ก็แปลว่า ความ

พอประมาณ และความมีเหตุผล คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อย ถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้ มี
ความคิดว่าท าอะไรก็ต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ซื่อตรง  ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่กันอย่างเป็นสุข 
พอเพียงนี้อาจจะมี มีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน ต้องให้พอประมาณตาม
อัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ท าอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็ พอเพียง…” 
2.องค์ประกอบของจิตพอเพียง : ประกอบด้วย 2.1) ความมีเหตุผล 2.2) การมีภูมิคุ้มกันตน และ 2.3) การรับ
รู้คุณความด ี

EB 9 ข้อ 4,5  
EB 21 ข้อ 4,5  
EB 22 ข้อ 4,5  



 
 

3.แนวพระราชด าริ ในการด าเนินชีวิตแบบพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 
3.1 ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละการฟุุมเฟือยในการใช้ชีวิต 
3.2 ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต 
3.3 ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันในทางการค้าแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรง 
3.4 ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยากด้วยการขวนขวายใฝุหาความรู้ให้มีรายได้
เพ่ิมพูนขึ้น จนถึงขั้นพอเพียงเป็นเปูาหมายส าคัญ 
3.5 ปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักศาสนา 

กล่าวโดยสรุปแล้ว จิตพอเพียงจึงหมายถึง ความพอเพียงที่อาศัยจิตเป็นเครื่องมือก าหนดการรับรู้ทางอารมณ์ จิต
เมื่อรับรู้อารมณ์โดยผ่านทางสัมผัส (ผัสสะ) ทางประสาททั้งหก คือ หู-ตา-จมูก-ลิ้น-กาย และสุดท้ายผ่านเข้าทางใจ 
ก็เกิดเป็นความรู้ เกิดปัญญาตัดสินว่าอะไรพอเพียง สิ่งใดเกินพอเพียง เพราะฉะนั้น วิชา  “จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต” จึงเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับความพอเพียง ซึ่งต้องอาศัยจิตเป็นหลักในการก าหนดความดี -ความชั่ว        
(ความดี = สุจริต, ความชั่ว = ทุจริต) 
4.ทรรศนะ “พอเพียง” ตามแนวพุทธ : ก) ไม่ปล่อยตนให้เป็นทาสของวัตถุ และ ข) ไม่ท าตัวให้ล าบาก เช่น 
ตระหนี่ไม่ยอมกิน ไม่ยอมจ่าย ไม่ยอมใช้ ไม่ยอมแบ่งปัน ปฏิบัติตัวก่อให้เกิดความล าบากโดยไม่มีเหตุผล  ซึ่ง
เป็นวิธีหรือแนวทางที่ตึงไป 

ส าหรับเรื่องส าคัญที่จะน าเสนอต่อไปนี้ ก็คือ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งสรุป
ได้ดังนี้ คือ 
1.ความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่ และปฏิบัติตามของประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกโลกาภิวัตน์ 
“…เศรษฐกิจพอเพียงที่ได้ย ้าแล้วย ้าอีก แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Sufficiency Economy หมายความว่าประหยัด 
แต่ไม่ใช่ขี เหนียว ท้าอะไรด้วยความอะลุ้มอล่วยกัน ท้าอะไรด้วยเหตุและผล จะเป็นเศรษฐกิจพอเพียง แล้วทุกคน
จะมีความสุขแต่พอเพียง” (พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) 
2.หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (โดยรวม) 
จากภาพหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย 3 ห่วง, 2 เงื่อนไข และ 4 มิติ อธิบายได้ว่า 1) 3 ห่วง ได้แก่ 
พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัว 2) 2 เงื่อนไข ได้แก่ ก) เงื่อนไขความรู้ประกอบด้วย ความรู้ทาง
วิชาการด้านต่างๆ และความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาเชื่อมโยงกัน เพื่อน าไปวางแผนปฏิบัติ
อย่างระมัดระวังทุกขั้นตอน และ ข) เงื่อนไขคุณธรรม ประกอบด้วย การตระหนักในคุณธรรม สังคม   สิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรม 
ทั้ง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข และ 4 มิติ จะต้องน าไปสู่ความก้าวหน้า สมดุล ม่ันคง ยั่งยืน และพร้อมรับกับความ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
3.รายละเอียดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รายละเอียดของหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 1) หลักของความพอประมาณ 5 ประการ 2) หลักความมี
เหตุผล 5 ประการ 3) หลักของความมีภูมิคุ้มกัน มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

3.1 หลักของความพอประมาณ (พอดี) 5 ประการ 
3.1.1 พอดีด้านจิตใจ ได้แก่ เข้มแข็ง มีจิตส านึกที่ดี เอื้ออาทร ประนีประนอม นึกถึงประโยชน์
ส่วนรวม 
3.1.2 พอดีด้านสังคม ได้แก่ ช่วยเหลือเกื้อกูล รู้รักสามัคคี สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและ



 
 

ชุมชน 
3.1.3 พอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและ
รอบคอบ และเกิดความยั่งยืน 
3.1.4 พอดีด้านเทคโนโลยี ได้แก่ รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อความต้องการ
เป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อม และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และพัฒนาจากภูมิปัญญา
ชาวบ้านก่อน 
3.1.5 พอดีด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ด ารงชีวิตอย่างพอควร พออยู่ พอกิน 
สมควรตามอัตภาพฐานะของตน 

3.2 หลักของความมีเหตุผล 5 ประการ 
3.2.1 ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดความฟุุมเฟือยในการด ารงชีวิต 
3.2.2 ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง สุจริต แม้จะตกอยู่ในภาวะขาดแคลนในการ
ด ารงชีวิต 
3.2.3 ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันในทางการค้าขายประกอบอาชีพแบบต่อสู้กัน
อย่างรุนแรง 
3.2.4 ไม่หยุดนิ่งที่หาหนทางในชีวิต หลุดพ้นจากความทุกข์ยาก 
3.2.5 ปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดี ลด เลิก สิ่งยั่วกิเลสให้หมดสิ้นไป ไม่ก่อความชั่วให้เป็นเครื่อง
ท าลายตัวเองท าลายผู้อ่ืน พยายามเพ่ิมพูนรักษาความดีที่มีอยู่ให้งอกงามสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

3.3 หลักของความมีภูมิคุ้มกัน 2 ประการ ประกอบด้วย 
3.3.1 ภูมิปัญญา : มีความรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง 
3.3.2 ภูมิธรรม : ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน และแบ่งปัน 

4.การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ 
กล่าวโดยสรุปแล้วหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยพ้ืนฐานแล้ว เป็นการพ่ึงตนเองเป็นหลัก ท างานเป็นขั้นตอน 
รอบคอบ ระมัดระวัง ทั้งนี้ ต้องพิจารณาถึงความพอดี พอเหมาะ พอควร ด้วยความสมเหตุสมผล และ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ที่ส าคัญจะกระท าสิ่งใดต้องค านึงถึงคุณธรรม ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต
ด้วยพฤติกรรมด้านจริยธรรมของบุคคลที่แสดงออกมีความสัมพันธ์กับ 4 มิติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ดังตารางต่อไปนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เวลา 13.00 น. นายภาคิน  สุวรรณรินทร์  วิทยากร อบรมเสริมสร้างจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมทั้งปูองกัน
มิให้กระท าผิด 
1.มีความซื่อสัตย์  สุจริต  รักษาประโยชน์ส่วนรวม  ไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้อ านาจและหน้าที่ของตน
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ 

การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  รักษาประโยชน์ส่วนรวม  ไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้
อ านาจและหน้าที่ของตน  เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์  โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ 

- ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  เที่ยงตรงและ     เที่ยงธรรมได้รับการยอมรับจากเพ่ือน
ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  รักษาผลประโยชน์ของ
ทางราชการ  ไม่มีผลประโยชน์  ทับซ้อน  ใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างคุ้มค่า ไม่ใช้
ช่องว่างทางระเบียบและกฎหมายเพ่ือประโยชน์ส่วนตนและผู้อ่ืน  ไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่
เกิดจากช่องว่างทางระเบียบกฎหมายจากผู้ปกครองและนักเรียน  ในงานที่เกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่  และภารกิจที่ตนรับผิดชอบ 

 2.การปฏิบัติตามระเบียบ  กฎหมาย  นโยบาย  และค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
เป็นผู้ปฏิบัติตามระเบียบ  กฎหมาย  นโยบาย  และค าสั่งของผู้บังคับบัญชา  โดยมีแนวทางในการ

ปฏิบัติดังนี้ 
- มีความรู้  และปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ปฏิบัติงานตามค าสั่ง  หรือนโยบายที่

ชอบด้วยกฎหมายของผู้อ านวยการโรงเรียน หรือ หน่วยงานต้นสังกัด 
-     ไม่ใช้ช่องว่างทางระเบียบ  และกฎหมายกลั่นแกล้งผู้อ่ืน  

3.มีความวิริยะ  อุตสาหะ  ตรงต่อเวลา  และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ 
การปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ  จนงานส าเร็จบรรลุตามเปูาหมาย  โดยมีแนวทางในการ

ปฏิบัติดังนี้ 
- มีการพัฒนาตนเองและงานโดยให้หลักการพัฒนาแบบ  มุ่งสัมฤทธิ์ 
- มีทักษะการสอนงาน(Coaching) 
- เป็นผู้ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่องาน ตามบทบาท  หน้าที่  ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
- มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่  ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  และอุทิศเวลา

โดยมีจิตส านึกและ ความรับผิดชอบ 
4.      การมีจิตส านึกที่ดี  มุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

เป็นผู้มีจิตส านึกท่ีดี   มุ่งบริการต่อกลุ่มเปูาหมายผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ    โดยมีแนวทางใน
การปฏิบัติดังนี้ 

- มุ่งม่ันในการให้ความรู้และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องกับกลุ่มเปูาหมายผู้รับบริการ 
- ให้บริการกับกลุ่มเปูาหมายผู้รับบริการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนโดยไม่

เลือกปฏิบัติ 
- ให้บริการกับผู้ปกครองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของผู้เรียนในความ

ปกครองโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
- ให้ความร่วมมือกับประชาชน  ชุมชนในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาผู้เรียน  โดยไม่

เลือกปฏิบัติ  
5.การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ 
- มีการเข้าร่วมกิจกรรมของวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพเพ่ือพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ของตนเองอย่างสม่ าเสมอ 



 
 

- ให้ค าปรึกษาหรือช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมายผู้รับบริการด้วยความเมตตากรุณาอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถและเสมอภาค 

- ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ปูองกันความเสี่ยงในการด าเนินชีวิตภายใต้ความรู้และคุณธรรมอันดี 
- ประพฤติตนในการเป็นผู้น าในการอนุรักษ์  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และ

สิ่งแวดล้อม 
-     ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย  สติปัญญา  จิตใจอารมณ์  และสังคมของ

กลุ่มเปูาหมายผู้รับบริการบุคลากรทางการศึกษา  และผู้ร่วมงาน 
6.การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร  ชุมชน  และสังคม 

การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร  ชุมชน  และสังคม โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ 
- เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  ขององค์กร สังคม 

และสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
- เข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและประโยชน์สาธารณะ 
- ปฏิบัติต่อกลุ่มเปูาหมายผู้รับบริการ  เพ่ือนร่วมงานและประชาชน  อย่างเสมอภาคเท่าเทียม

กัน 
- เสริมสร้างความสามัคคี  ช่วยเหลือเกื้อกูลในการท างานหรือ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  รวมทั้งปลูกฝัง

แก่กลุ่มเปูาหมายผู้รับบริการ 
  
เวลา ๑4.๐๐ น.  นางปาลิกา  อ่อนค าเหลือง อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง  การปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest) “ผลประโยชน์” คือ สิ่งใดๆ ที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่ม ไม่ว่าในทางบวกหรือ
ลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจของเจ้าหน้าที่ แต่รวมถึงคนที่
ติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น เพ่ือน ญาติ คู่แข่ง ศัตรู เมื่อใดเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้คนเหล่านี้ ได้หรือเสียประโยชน์ เมื่อ
นั้นก็ถือว่ามีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง  
 ผลประโยชน์ส่วนตน มี ๒ ประเภท คือ ที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และที่ไม่เกี่ยวกับเงิน (non-
pecuniary)  
 ๑. ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการเพ่ิมพูน
ประโยชน์หรือปกปูองการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ต าแหน่งในบริษัทที่รับงานจากหน่วยงาน รวมถึง
การได้มาซึ่งผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลดของขวัญ หรือของที่แสดงน้าใจไมตรี
อ่ืนๆ  
 ๒. ผลประโยชน์ที่ไม่เก่ียวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทางสังคม
วัฒนธรรมอื่น ๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด มักอยู่ในรูปความลาเอียง/อคติ/เลือกท่ีรักมักท่ีชัง 
และมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้  
 
  หน้าที่สาธารณะ (public duty) หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ทางานให้ภาครัฐคือ การให้ความส าคัญอันดับ
ต้นแก่ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนอ่ืน ๆ ที่ทางานให้ภาครัฐ เช่น ที่ปรึกษา อาสาสมัคร  
 
  ผลประโยชน์สาธารณะ คือประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล 
และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
สามารถให้ความส าคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้ โดย  



 
 

- ท างานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ  
- ท างานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม  
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
- ให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องจากัดขอบเขตที่ ประโยชน์
ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการทาหน้าที่  
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทาหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
- หลีกเลี่ยงการกระทา/กิจกรรมส่วนตนที่อาจทาให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน  
- หลีกเลี่ยงการใช้ต าแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน  
- ปูองกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อ านาจหน้าที่  
- ไม่ใช้ประโยชน์จากต าแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในต าแหน่ง ขณะที่ไปหาต าแหน่งงานใหม่ 
 
  ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) องค์กรสากล คือ Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD) นิยามว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน มี ๓ ประเภท คือ  
 ๑. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและสาธารณะ
เกิดข้ึน  
 ๒. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามี แต่
จริงๆ อาจไม่มีก็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนามาซึ่งผลเสียไม่น้อย
กว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่างมี
จริยธรรมเท่านั้น แต่ต้องทาให้คนอื่น ๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง  
 ๓. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อนกับ
ผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต  
 
  หน้าที่ทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing interests) มี ๒ 
ประเภท 
 ๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและ 
เป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจาหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาทหน้าที่ทั้ง
สองออกจากกันได้อาจทาให้ทางานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติ
หน่วยงานมักมีกลไกปูองกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในหน่วยงานที่มีกาลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถทางานบางอย่างที่คนอ่ืนๆ ทาไม่ได้ คน
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง  
 ๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการทาบทบาทหน้าที่ 
ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ทาให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนามาใช้เป็นประโยชน์แก่การทาบทบาทหน้าที่ให้แก่ อีก
หน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้านาข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลาเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่ม  
 ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่น
คือ การตัดสินใจทาหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถนามาจัดการกับหน้าที่
ทับซ้อนได ้
    ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่ให้
ประโยชน์สุขแก่บุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะ ยังหมายรวมถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิกใน
สังคม  



 
 

      ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict Of Interests) เป็น
สถานการณ์ที่บุคคลในฐานะพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าที่ในการแสวงประโยชน์แก่
ตนเอง กลุ่มหรือพวกพ้อง ซึ่งเป็นการละเมิดทางจริยธรรม และส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อประโยชน์
สาธารณะ ค าอ่ืนที่มีความหมายถึงความขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ได้แก่ การมีผลประโยชน์
ทับซ้อน ความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะ และรวมถึงคอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย 
คอร์รัปชั่นสีเทา 
 ตัวอย่างประโยชน์ทับซ้อน 
- หาประโยชน์ให้ตนเอง 
- รับประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่ 
- ใช้อิทธิพลเรียกผลตอบแทน 
- ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพ่ือประโยชน์ของตน 
- ใช้ข้อมูลความลับ เพ่ือแสวงประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง 
- รับงานนอก แล้วส่งผลเสียให้งานในหน้าที่ 
- ท างานหลังออกจากต าแหน่งและเอ้ือประโยชน์ต่อบริษัท  
- การให้ของขวัญ ของก านัล เพื่อหวังความก้าวหน้า 
- ให้ทิปพนักงานโรงแรมเพ่ือหวังการบริการที่ดีกว่าลูกค้ารายอ่ืน 
- ช่วยให้ญาติมิตรท างานในหน่วยที่ตนมีอ านาจ 
- ชื้อขายต าแหน่ง จ่ายผลประโยชน์ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของตน 

 
หลักการ ๔ ประการส าหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
1.  ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : การท าเพ่ือผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลัก เจ้าหน้าที่ต้อง
ตัดสินใจและให้ค าแนะน าภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องท างานในขอบเขตหน้าที่ พิจารณาความถูกผิด
ไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคล ปฏิบัติต่อแต่ละ
บุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติล าเอียงด้วยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผ่าพันธุ์ วงศ์ตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย  
 2. สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด : การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัย กระบวนการ
แสวงหา เปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ และมีความพร้อมรับผิด มีวิธีการต่าง ๆ เช่น 
จดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน การเปิดเผย
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยทั่วหน้า จะทาให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและสร้างความเชื่อมั่นแก่
ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย  
 3.  ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : การแก้ปัญหาหรือจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และองค์กร การ
จัดการต้องอาศัยข้อมูลน าเข้าจากทุกระดับในองค์กร ฝุายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและนโยบาย 
และเจ้าหน้าที่ก็มีความรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมี เจ้าหน้าที่ต้องจัดการกับเรื่องส่วนตนเพ่ือ
หลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ท าได้ และผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย  
 4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร : ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจใน
เวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่ ซึ่งต้องอาศัย
วิธีการดังนี้  



 
 

 - ให้ข้อแนะน าและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติ รวมถึง
การใช้กฎเกณฑ์ที่มีในสภาพแวดล้อมการท างาน  
 - ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สบายใจ ในการเปิดเผย
และหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ท างาน  
 - ปูองกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยเพ่ือมิให้มีผู้น าไปใช้ในทางท่ีผิด  
 - ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ ผลประโยชน์ทับซ้อน 
เพ่ือให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตาม  
ในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้  
 - มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อก าหนดทางจริยธรรม  
 - กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
 - กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก  
 - วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ท าให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตนเอง ที่จะต้อง           
ท าตามกฎระเบียบและมาตรฐาน  
 
กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๑๐๐ , ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้ 
เพ่ือลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสานึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝุาฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย  
 ๒. ประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมดาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ก าหนดว่า โดยอาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้
ก าหนดหลักเกณฑ์และจ านวนทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยา 
กล่าวคือ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม 
ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม  
 ๓. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  
     ๓.๑) ส่วนค าปรารภ ได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับ ผู้ด ารงต าแหน่งทาง
   การเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ๙ ข้อ ดังนี้  
  (๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
  (๒) การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ  
  (๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับ 

 ซ้อน  
  (๔) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย  
  (๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  
  (๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือน ข้อเท็จจริง  
  (๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  
  (๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  (๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  
 



 
 

     ๓.๒) หมวด ๒ ข้อ ๕ ให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้  
  (๑) ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติ พ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูง
หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้น
ต่างจากบุคคลอ่ืนเพราะความชอบหรือชัง  
  (๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอ านวย ความสะดวกของทาง
ราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาต โดยชอบด้วยกฎหมาย  
  (๓) ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของหน้าที่  4  ทั้งนี้ในกรณีมีความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้ง ให้ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วน
ราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ จริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใด แล้วจึงปฏิบัติ
ตามนั้น  
  (๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืน ในหน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลักในกรณีที่มีความ
ขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจ าเป็นต้อง
วินิจฉัยหรือชี้ขาดต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ  
     ๓.๓) หมวด ๒ ข้อ ๖ ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่ง
หน้าที่และไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวาง
ตน ดังนี้  
  (๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืน เรียก รับ หรือ ยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตน
หรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้อง หรือไม่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตาม ประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป  
  (๒) ไม่ใช้ต าแหน่งหรือการกระท าการท่ีเป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ  
           (๓) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรม หรือสัญญาซึ่งตนเองหรือ 
บุคคลอื่น จะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 

4.ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
5.ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
(ฉบับที่2)พ.ศ.2549 
6. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 

 
เลิกอบรม เวลา 16.00 น 
 
 
 

(นางปาลิกา  อ่อนค าเหลือง) 
ผู้สรุปโครงการ 

 
 
 
 



 
 

 
ภาพประกอบการอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างาน  โรงพยาบาลขุนตาล 

วันพุธที่  25  กุมภาพันธ์  2564  เวลา 08.30 - 16.00 น.  
ณ ห้องประชุมรอยพระบาท  โรงพยาบาลขุนตาล 

 
 

 


