
โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 

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

หลักการและเหตุผล 
 

   ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของ
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะ
เป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจซึ่งเกี่ยวกับ
ต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง   
   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง เล็งเห็นความส าคัญการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน จึงได้จัดท าโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน ปี 2563 เพ่ือการปลูกจิตส านึก การป้องกัน การปราบปรามและการสร้างเครือข่ายมุ่งเน้นการ
ป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน และ
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง  มีการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่
ในกฎระเบียบของทางราชการ ด ารงตนด้วยความเที่ยงธรรม คงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็น
ข้าราชการ ไม่ใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร 
2. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร มีจิตส านึก การป้องกัน การปราบปรามและการสร้างเครือข่าย

มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
  3. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีความตระหนักถึงความส าคัญในการช่วยเฝ้าระวังองค์กรให้เกิดเป็นธรรม
และโปร่งใส 

เป้าหมาย 

  เจ้าหน้าทีใ่นสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จ านวน 30 คน  

งบประมาณ 

    - 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 19  กุมภาพันธ์ 2564 

สถานทีด่ าเนินการ 

 ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 

 

/วิธีด าเนินการ... 



-2- 
 

วิธีด าเนินการ 
  1. จัดท าโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติในหลักการ 
 2. ประสานวิทยากรและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องวางแผนในการจัดประชุม 
 3. ด าเนินประชุมตามแผนที่ก าหนดไว้ 

4. สรุปรายงานการประชุมเสนอผู้บริหาร 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. บุคลากรมคีวามรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในการปฏิบัติงาน 
2. บุคลากรในองค์กร มีจิตส านึกในการป้องกัน การปราบปรามการทุจรติ และการสร้างเครือข่าย

มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
  3. บุคลากรมีความตระหนักถึงความส าคัญในการช่วยเฝ้าระวังองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมและ
โปร่งใส 
 
ผู้เสนอโครงการ    (ลงชื่อ)………………..…..……………………….. 

    (นายยุทธนา  ถาวงค์) 
    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

      
ผู้เห็นชอบโครงการ    (ลงชื่อ)………………..…. .……………………….. 
                                                    (นายนิเวศน์  สายวงค์ปัญญา) 

         ผู้ชว่ยสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ 
 
ผู้อนุมัติโครงการ   โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

  ปี 2564  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 
 

(ลงชื่อ)………………..…..……………………….. 
    (นายศุภฤกษ์  ทิฉลาด)  
  สาธารณสุขอ าเภอสบปราบ  

 
 
 
 
 
 
 

 



                                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง   52170 
ที่  ลป 0932/79          วันที่  17  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕64 
เรื่อง  ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทกุแห่ง 
  

   ตามที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ ได้มอบนโยบายการด าเนินงานหน่วยงาน
คุณธรรม และความโปร่งใสในการการด าเนินงานและได้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริต เมื่อ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา ๐8.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ 
อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง ไปแล้วนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2564 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จึงได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้
ภายในหน่วยงาน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564  ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา ๐8.30-
12.00 น.   ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จ านวน 30 คน  
  เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนงานโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอสบปราบ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดทุกคนเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564 ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและแจ้งบุคลากรเข้าร่วมประชุม ตามวันและเวลาดังกล่าว 
            

 
 
 

        (นายศุภฤกษ์  ทิฉลาด) 
      สาธารณสุขอ าเภอสบปราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง  
วัน/เดือน/ปี : 19  กุมภาพันธ์  2564 
หัวข้อ : โครงการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
         1.บันทึกขออนุมัติโครงการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน การป้องกันผลประโยชน์       
            ทับซ้อน ปี 2564  
         2.โครงการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564 
         3.บันทึกขออนุมัติจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน      
            ปี 2564 
         4.หนังสือขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน              
            ปี 2564  
 
Link ภายนอก : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ 
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php  
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                 ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                         ผู้อนุมัติรับรอง 

 
                                  
               (นายนิเวศน์  สายวงค์ปัญญา)                                      (นายศุภฤกษ์ ทิฉลาด) 
       ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ               ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอสบปราบ 
             วันที ่19  กุมภาพันธ์  2564                                 วันที่ 19  กุมภาพันธ์  2564 

 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

(นายนิเวศน์  สายวงค์ปัญญา) 
 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

วันที่19  กุมภาพันธ์  2564 
 

 

https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php


 


