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บทนำ 

 สืบเนื่องจากนโยบายนายกรัฐมนตรี นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นโยบาย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานและเจ้าหน้าที่ที ่ปฏิบัติงาน ต้องไม่ยึด
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ทางการเมืองเหนือผลประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม การบริหารให้ยึด
หลักธรรมาภิบาล ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มุ่งเน้นให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงสีขาว ที่ป้องกันการ
ทุจริตเน้นความโปร่งใสและประโยชน์ของประชาชน ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 บัญญัติห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนร่วมที่ก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดอบรมในครั้งนี้ขึ้น 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบและมีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์
ทับซ้อน และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

 การอบรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและผู้บริหารเป็นอย่างดี ทำให้การอบรม
เป็นไปโดยเรียบร้อย ผู้ดำเนินการจัดอบรมจึงขอกราบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 

11  มิถุนายน  2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(สำเนา) 
1.ชื่อโครงการ  โครงการอบรมความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต    
                    ประจําปงบประมาณ   2564 

2.หลักการและเหตุ 
 1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  มาตรา ๗๒ ใหสวนราชการมีหน้าที่
ดําเนินการให มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้าง แรงจูงใจแกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อให ข้าราชการ
พลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการให เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด  มาตรา 83 (3) ข้าราชการต้องไม่
อาศัย หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนเองหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น  (6) ต้องไม่เป็น
กรรมการ หรือผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้น ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท มาตรา 
๘๗ ใหผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให  ผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย และปองกันมิให ผู้อยูใตบังคับ
บัญชากระทําผิดวินัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 
 2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561    
บัญญัติห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนร่วมที่ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม ตาม มาตรา ๑๒๖ นอกจากเจ้าพนักงานของรัฐที่รัฐธรรมนูญกำ หนดไว้เป็นการเฉพาะแล้วห้ามมิให้
กรรมการ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ประกาศกำหนด ดำเนิน
กิจการดังต่อไปนี้ (๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น
ปฏิบัติหน้าที่ฯ (๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้า
พนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ฯ (๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาฯ (๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน 
พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่
เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐฯ 
 3. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 ข้อ ๕ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของ
รัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้นอกเหนือจากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อัน
ควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับท่ีออกโดย อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ที่กำหนดไว้ในประกาศ 

  ข ้าราชการและเจ ้าหน ้าท ี ่ของร ัฐประเภทอ ื ่นๆ ม ีความส ัมพ ันธ ์ก ับร ัฐใน 2 สถ านะ 
สถานะหนึ่ง คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ (รับเงินได้จากเงินภาษีจากรัฐ) อีกสถานะหนึ่ง คือ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นประชาชนคนหนึ่ง (มีหน้าที่ต้องเสียภาษีให้รัฐ) การปฏิบัติหน้าที่อาจเกิดสถานการณ์หรือ
การกระทำของบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร) มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามา
เกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้น การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดย
รู้ตัวหรือไม่รู้ตัว  หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา จนไม่เห็นว่า จะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใดพฤติกรรมเหล่านี้



 

 

เป็นการกระทำผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) 
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส มุ่งเน้น
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ตามพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ที ่ได้
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2550 ณ พระตำหนักจิตรลดา
รโหฐาน วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2550 ความว่า “งานของแผ่นดินนั้นเป็นงานส่วนรวม มีผลเกี่ยวเนื่อง
ถึงความเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงของบ้านเมือง และสุขทุกข์ของประชาชนทุกคน ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหาร
ราชการแผ่นดิน จึงต้องสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลัง
ความสามารถ ด้วยความเข้มแข็งสุจริตและด้วยปัญญารู้คิดพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นความเจริญ สิ่งใดเป็นความ
เสื่อม อะไรเป็นสิ่งท่ีต้องทำ และไรเป็นสิ่งท่ีต้องละเว้น กำจัด อย่างชัดเจน ถูก ตรง” กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงได้จัดโครงการอบรมครั้งนี้ขึ้น 

3.วัตถุประสงค์ 
 3.๑ เพื่อใหบุคลากรทุกประเภทของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต มีความรู  ความเขาใจ ใน
เรื่องผลประโยชนทับซอน กฎหมาย กฎและระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับผลประโยชน์ทับซ้อน  สามารถนําไป
ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 
 3.2 เพื่อปลุก ปลูก สร้างจิตสำนึกบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ให้มีจิตสำนึก
ความคิดแบบฐานสอง (Digital Thinking) สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ได้อย่างชัดเจน  
 3.3 เพื่อสรางภาพลักษณ์ ชื่อเสียงที่ดีของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและระบบราชการ 
ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมัน ศรัทธา 

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
 4.1 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 – 2565 เป้าหมาย ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจ

แข้งแรง ประเทศไทยแข็งแรง  “ข้อ 8 ยึดหลัก ธรรมาภิบาล โปร่งใสในการบริหาร ควบคุมการดำเนินงานให้
เป็นไปตามครรลอง คลองธรรม ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อม่ันให้กับองค์กร” 
 4.2 ยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ปี 2563 – 2566     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
องค์กร ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร และบุคลากรสุขภาพให้มีความเป็นเลิศระดับสากล  5)  พัฒนาระบบ
ธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ รองรับภารกิจหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ของ
พ้ืนที ่  

5.กลวิธีดำเนินการ 
 5.1 จัดทำโครงการ เสนอขออนุมัติ 
 5.2 จัดอบรม โดยวิทยากรบรรยาย 
 5.3 สรุปผลและประเมินโครงการ เสนอผู้บริหาร 
 



 

 

6.กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขทุกประเภท จำนวน 90 คน 

7.ระยะเวลาดำเนินการ  
  วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
  -รุ่นที่  1 เวลา 13.00 – 16.30 น. จำนวน 30 คน   
 วันที่    11    มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
                     -รุ่นที่  2 เวลา 09.00 – 12.00 น. จำนวน 30 คน  
  -รุ่นที่  3 เวลา 13.00 – 16.00 น. จำนวน 30 คน  
8. สถานที่ดำเนินการ 
 ห้องประชุมทูบีนัมเบอร์วัน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 
9. งบประมาณ 
     งบประมาณจาก   เงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต   จำนวนเงิน 3,150.00  บาท          
(สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)   
ลำดับ 

 
(1) 

รายการ 
 

(2) 

อัตราหรือราคาต่อ
หน่วย 

(บาท/หน่วย) 
(3) 

จำนวน 
(หน่วย) 

(4) 

ระยะเวลา 
(ชม./วัน) 

(5) 

งบประมาณ 
(บาท) 

=(3)x(4)x(5) 

กิจกรรม   อบรม โดยวิธีบรรยาย โดยวิทยากร  
1 ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม 
35.00 90 1 วัน 3,150.00 

รวมเป็นเงิน 3,150.00 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  บุคลากรทุกประเภทของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต   มีความรู    ความเขาใจ ใน
กฎหมาย กฎและระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับผลประโยชน์ทับซ้อน  สามารถนําไปปฏิบัติตนและปฏิบัติงานได้
อย่างถูกตอง 
  10.2 บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต มีจิตสำนึกความคิดแบบฐานสอง (Digital 
Thinking) สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างชัดเจน 
 10.3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต มีชื่อเสียงด้านการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส 
สุจริต  ประชาชนเกิดความเชื่อม่ัน ศรัทธาในระบบราชการ  

11.ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 

12.  ผู้เขียนโครงการ          ลงชื่อ      อัญชลี จริยนันทิยากุล      ผู้เขียนโครงการ 
       (นางอัญชลี จริยนันทิยากุล) 
     เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 



 

 

 
13.  ผู้เสนอโครงการ             ลงชื่อ     วิลาวัณย์ มาตย์แสง       ผู้เสนอโครงการ                     

        (นางวิลาวัณย์ มาตย์แสง) 
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 

 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 
 
 
14.  ผู้เห็นชอบโครงการ    ลงชื่อ         สมสุข สัมพันธ์ประทีป         ผู้เห็นชอบโครงการ                     

  (นายสมสุข สัมพันธ์ประทีป) 
                                                 เภสชักรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) รักษาราชการแทน 
                                                                นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 

                    
 
15. ผู้อนุมัติโครงการ “โครงการอบรมความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต    
                            ประจําปงบประมาณ   2564” 
      งบประมาณทั้งสิ้น 2,800.00  บาท (สองพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
   
 

       ลงชื่อ        กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล       ผู้อนุมัติ                                       
                  (นายกู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติราชการแทน 
                  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 

                 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กำหนดการอบรม 
โครงการอบรมการให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 

วันที่ 10-11  มิถุนายน 2564  เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ห้องประชุมพระแทว ห้องประชุมทูบีนัมเบอร์วัน 

************************** 

รุ่นที่   1 วันที่ 10 มิถุนายน 2564  (ห้องประชุมพระแทว ชั้น 5) 
เวลา 13.00 - 13.20 น. ลงทะเบียน 
 13..20 - 13.30 น. เปิดเพลง “สรรเสริญพระบารมี” 

พิธีเปิด 
    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 
 13.30 – 16.30 น. -ความหมาย กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เก่ียวข้อง 
    กับผลประโยชน์ทับซ้อน 
    -รูปแบบและการกระทำที่อยู่ในข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางป้องกัน 
    ผลประโยชน์ทับซ้อน และคดีตัวอย่างที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน 
    -ถาม ตอบ 
    วิทยากร นายสมชาย ผดุงผล 
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 

รุ่นที่ 2 วันที่ 11 มิถุนายน 2564   (ห้องประชุมทูบีนัมเบอร์วัน ชั้น 1) 
เวลา 08.30 – 12.00 น. -ความหมาย กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เก่ียวข้อง 
    กับผลประโยชน์ทับซ้อน 
    -รูปแบบและการกระทำที่อยู่ในข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางป้องกัน 
    ผลประโยชน์ทับซ้อน และคดีตัวอย่างที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน 
    -ถาม ตอบ 
    วิทยากร นายสมชาย ผดุงลผล 
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 

รุ่นที่ 3 วันที่ 11 มิถุนายน 2564   (ห้องประชุมทูบีนัมเบอร์วัน ชั้น 1) 
เวลา    13.00 – 16.30 น. -ความหมาย กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เก่ียวข้อง 
    กับผลประโยชน์ทับซ้อน 
    -รูปแบบและการกระทำที่อยู่ในข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางป้องกัน 
    ผลประโยชน์ทับซ้อน และคดีตัวอย่างที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน 
    -ถาม ตอบ 
    วิทยากร นายสมชาย ผดุงผล 
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 
   หมายเหตุ.รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม รุ่นที่ 1 เวลา 14.30 น. รุ่นที่ 2 เวลา  
10.00 น.และรุ่นที่ 3 เวลา 14.30 น.   
 
 



 

 

 
 

คำกล่าวรายงานการอบรม 
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
โดย นายสมสุข สัมพันธ์ประทีบ เภสัชกรเชี่ยวชาญ 

 
เรียน นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต  
 ผม นายสมสุข สัมพันธ์ประทีบ เภสัชกรเชี่ยวชาญ ขอกราบขอบพระคุณท่านนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ที่ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการอบรม โครงการอบรมความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนใน
ครั้งนี้  ผมขอรายงานวัตถุประสงค์การอบรม ดังนี้ 
 สืบเนื่องจากนโยบายนายกรัฐมนตรี นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นโยบายท่าน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานและเจ้าหน้าที่ที ่ปฏิบัติงาน ต้องไม่ยึด
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ทางการเมืองเหนือผลประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม การบริหารให้ยึด
หลักธรรมาภิบาล ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มุ่งเน้นให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงสีขาว ที่ป้องกันการ
ทุจริตเน้นความโปร่งใสและประโยชน์ของประชาชน ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 บัญญัติห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนร่วมที่ก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดอบรมในครั้งนี้ขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ๑. เพื่อใหบุคลากรทุกประเภทของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต มีความรู ความเขาใจ ใน
เรื่องผลประโยชนทับซอน กฎหมาย กฎและระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับผลประโยชน์ทับซ้อน  สามารถนําไป
ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 
 2. เพื่อปลุก ปลูก สร้างจิตสำนึกบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ให้มีจิ ตสำนึก
ความคิดแบบฐานสอง (Digital Thinking) สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ได้อย่างชัดเจน  
 3. เพ่ือสรางภาพลักษณ์ ชื่อเสียงที่ดีของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และระบบราชการ ทำ
ให้ประชาชนเกิดความเชื่อมัน ศรัทธา 
 การอบรมครั้งนี้ มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม 90 คน จัดอบรมเป็น 3 รุ่น ๆ ละ 30 คน เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
  ผม ขอกราบเรียนเชิญ ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวเปิดการอบรมและให้โอวาท
แก่ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้   กราบเรียนเชิญครับ 
  
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

คำกล่าวเปิดการอบรม 

โครงการอบรมความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

โดย นายกู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 

 

เรียน ท่านเภสัชกรเชี่ยวชาญ ผู้บริหารและผู้เข้าอบรมทุกท่าน  

 ผมมีความยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานเปิดการอบรม โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน ในวันนี้ 

 ตามที่ได้ทราบจากคำกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของท่านเภสัชกรเชี่ยวชาญ  จึงเป็นที่ทราบกันดี
แล้วว่า การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก ประกอบกับพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน ในวันข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ปี 2550 
เป็นต้นมา พระองค์ได้เน้นว่า งานของแผ่นดินนั้น เป็นงานส่วนรวม ข้าราชการจึงต้องตระหนักในความรับผิดชอบ
และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ประกอบกับสำนักงาน ปปช. ได้ใช้เครื่องมือการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานในหน่วยงานภาครัฐ ที่ให้ทุกหน่วยงานทำการประเมินทุกปี ซึ ่งกระทรวง
สาธารณสุขก็มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นรายไตรมาส
ด้วยเช่นกัน  

 การที่กลุ่มงานบริหารทั่วไปได้จัดอบรมโครงการอบรมความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้ 
จึงเป็นโอกาสอันดีที่ท่านทั้งหลายจะได้รับความรู้จากวิทยากร และนำความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ สร้างความเชื่อม่ันให้แก่ประชาชนซึ่งจะนำมาซึ่งชื่อเสียงแก่หน่วยงาน  

 บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิด “โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน” ณ 
บัดนี ้  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ผลการดำเนินการอบรม 

1. กิจกรรมอบรม 
 ดำเนินการจัดอบรมโดยวิธีการบรรยายโดยวิทยากร จำนวน 3 รุ่นๆ 90 คน เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด 19 โดยได้ดำเนินการจัดการอบรม ดังนี้ 
 1. รุ่นที่ 1 วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพระแทว ชั้น 5 สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต มีนายกู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นประธานเปิดการอบรม กล่าว
รายงานโดย นายสมสุข สัมพันธ์ประทีป เภสัชการเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) กล่าวรายงาน  มีผู้เข้าร่วม
ประชุม จำนวน 30 คน 
 2. รุ่นที่ 2 วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมทูบีนัมเบอร์วัน 
ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน 
 3. รุ่นที่ 3 วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 03.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมทูบีนัมเบอร์วัน 
ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน 

2. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 
 รุ่นที่ 1 จำนวน 30 คน 
 รุ่นที่ 2 จำนวน 30 คน 
 รุ่นที่ 3 จำนวน 30 คน 
 รวมทั้งสิ้น จำนวน 90 คน 

3. งบประมาณ 
 งบประมาณ เป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 90 ที่ๆ ละ 35 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
3,150.00 บาท 

4. ผลที่ได้จากการอบรม 
 4.1 เจ้าหน้าที่มีความรู้เรื่องความหมาย กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 4.2 เจ้าหน้าที่มีความรู้เรื่องรูปแบบและการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประมวลภาพอบรม 

รุ่นที่ 1 (10 มิย 64) 
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รุ่นที่ 3 (10 มิย 64) 

 

 
 


