
 
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ  โรงพยาบาลแมสะเรียง กลุมงานบรหิารทั่วไป  โทร ๐-๕๓๖8–๑๐๓๒-๔  

ที่ มส ๐๐๓3.๐๐๑/๓๒๓                                          วันที่  ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง  สรุปผลการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ
อบรมใหความรูเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริต การปองกันผลประโยชนทับซอน จิตพอเพียงตานทุจริต   

เรียน   ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมสะเรียง      

ตามท่ี โรงพยาบาลแมสะเรียงดําเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และอบรมใหความรูเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริต การปองกันผลประโยชน  
ทับซอน จิตพอเพียงตานทุจริต วันที่ 26 ธันวาคม 2564 ณ หองประชุมชั้น 4 อาคารผูปวยนอก โรงพยาบาล      
แมสะเรียง โดยมีกลุมเปาหมาย ไดแก บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลแมสะเรียง นั้น  

กลุมงานบริหารท่ัวไป ขอรายงานสรุปผลการจัดประชุมฯดังกลาวขางตน ดังนี้ 
๑. สรุปจํานวนผูเขารวมอบรม 
 - ผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น  112  คน  
๒. วิทยากร/หัวขอการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังนี้ 
 ๒.๑ วิทยากร : นายดํารงค  นันยบุตร  สาธารณสุขอําเภอแมสะเรียง 
 - ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายไตรมาส  
 - การใหความรูเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริต การปองกันผลประโยชนทับซอน     
จิตพอเพียงตานทุจริต โดยสรุปดังนี้  
  

 มาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ตามรฐัธรรมนูญ 
  ๑. มาตรการคัดสรรคนดีเขาสูตําแหนงทางการเมือง 
  ๒. การกําหนดมาตรการปองกันการทุจริตในตําแหนง 
  ๓. การเพิ่มระบบและองคกรตรวจสอบการใชอํานาจ 
  ๔. การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

  การกําหนดมาตรการปองกันการทุจริตในตําแหนง 
  ๑. การมีประมวลจริยธรรมและการหามผลประโยชนทับซอน 
 ๒. การแสดงทรัพยสินและหนี้สิน 
 ๓. การใชหลักโปรงใสในการใชอํานาจ 

  การปฏิบัติตนเพื่อปองกันการทุจริต 
 ๑. ไมทุจริต คือตัวเราไมทําทุจริต ไมทําใหเกิดความผิดพลาด 
 ๒. อยาใหผูอ่ืนสงสัยวาทุจริต ตองทํางานรอบคอบ หาพยานหลักฐานเพื่อยืนยันความสุจริต 
 ๓. อยาใหคนอ่ืนทุจริต คือเราตองปองกันมิใหผูเก่ียวของกับเรากระทําการทุจริต 

 

ผลประโยชนทับซอน/... 
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ผลประโยชนทับซอน หมายถึง ผลประโยชนสวนบุคคล กับผลประโยชนสวนรวม ขัดกัน 

ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนทับซอน หมายถึง สถานการณ หรือ
การกระทําที่บุคคลไมวาจะเปนนกัการเมือง ขาราชการ พนักงานบริษัท ผูบริหาร มีผลประโยชนสวนตัวมากจนมีผลตอ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาท่ีบุคคลน้ันรับผิดชอบอยูสงผลกระทบตอประโยชนของสวนรวม 

ประเภทของผลประโยชนทับซอน  
๑. การใชตําแหนงไปดําเนินการเพื่อประโยชนทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 
๒. ใชตาํแหนงไปชวยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย 
๓. การรับผลประโยชนโดยตรง 
๔. การแลกเปลี่ยนผลประโยชนโดยใชตําแหนงหนาที่การงาน 
๕. การนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชสวนตัว 
๖. การนําขอมูลอันเปนความลับของหนวยงานมาใชประโยชนสวนตัว 
๗. การทํางานอีกแหงหนึ่ง ที่ขัดแยงกับแหงเดิม 
๘. ผลประโยชนทับซอนจากการเปลี่ยนสถานท่ีทํางาน 
๙. การปดบังความผิด 

ประโยชนอันคาํนวณเปนเงินได 
๑. การปลดหนี้หรือการลดหนี้ใหเปลา 
๒. การใหยืมโดยไมคิดดอกเบี้ย 
๓. การเขาค้ําประกันโดยไมคิดคาธรรมเนียม 
๔. การใหคานายหนาหรือคาธรรมเนียมการเปนตัวแทน 
๕. การขาย การใหเชาซื้อทรพัยสิน เกินมูลคาที่เปนจริงตามที่ปรากฏเห็นในทองตลาด 
๖. การใชสถานที่ ยานพาหนะ หรือทรัพยสิน โดยไมคิดคาเชาหรือคาบริการนอยกวาที่คดิกับบุคคล

อ่ืนโดยปกติทางการคา 
๗. การใหใชบริการโดยไมคิดคาบริการ หรือคิดคาบริการนอยกวาที่คิดกับบุคคลอ่ืน โดยปกติทาง

การคา 
๘. การใหสวนลดในสินคา หรือทรัพยสินท่ีจําหนาย โดยการใหสวนลดมากกวาที่ใหกับบุคคลอื่น 

โดยปกติการคา 
๙. การใหเดินทาง หรือขนสงบุคคล หรือสิ่งของโดยไมคิดคาใชจาย หรือคิดคาใชจายนอยกวา

บุคคลอ่ืน โดยปกติทางการคา 
๑๐. การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพ หรือการบันเทิงอ่ืน ใหโดยไมคิดคาใชจาย หรือคิดคาใชจายนอย

กวาที่คิดกับบุคคลอ่ืน โดยปกติทางการคา 

กิจกรรมที่มีความเสี่ยง 
๑. การรับผลประโยชนหรือการเรียกรองสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบ 
๒. การรับงานนอกหรือการทําธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหนวยงาน 
๓. การทํางานหลังเกษียณใหกับหนวยงานที่มีผลประโยชนขัดกับหนวยงานตนสังกัดเดิม 
๔. การนํารถราชการไปใชในกิจธุระสวนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกคาน้ํามันดวย 
๕. การนําบุคลากรของหนวยงานไปใชเพื่อการสวนตัว 
๖. การรับงานจากภายนอกจนกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ประจํา 
๗. การใชสิทธิในการเบิกจายยาใหแกญาติแลวนํายาไปใชท่ีคลินิกสวนตัว 

3/8.การรับประโยชน... 
 



- 3 - 
 

๘. การรับประโยชนจากระบบการล็อกบัตรควิใหแกเจาหนาที่หรือญาติเจาหนาที่ในหนวยงาน 

รูปแบบของผลประโยชนทับซอน  
1. การรับของขวัญ/รบัผลประโยชน ที่เกินความเหมาะสม 
2. การใชตําแหนงหนาที่หาประโยชนใหกับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพอง 
3. การทํางานหลังเกษียณ 
4. การทํางานพิเศษ 
5. การใชขอมูลภายใน  

กลุมวิชาชีพท่ีเกี่ยวกับการตรวจสอบประเมินราคาและจัดซื้อจัดจาง 
1. การกําหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินคาท่ีจะจัดซื้อจัดจางใหบริษัทของตนหรือของพวก

พองไดเปรียบหรือชนะในการประมูล 
2. การใหขอมูลการจัดซื้อจัดจางแกพรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาประโยชนในการประมูลหรือการ

จางเหมา รวมถึงการปกปดขอมูล  

การบรหิารจัดการผลประโยชนทับซอน หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชนทับซอน มีดังน้ี 
1. ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
2. สามารถแกขอกลาวหาในเรื่องความลาํเอียงได 
3. แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
4. ประชาชนเชื่อมั่นวาหนวยงานปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรม  

การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและผลประโยชนสวนรวมที่เกิดขึ้นอยูเสมอ 
1. การที่เจาหนาที่ออกนโยบาย หรือตรากฎหมายเพื่อประโยชนของตนเองหรือพวกพอง แมวา
ประโยชนที่ไดรบัจะเปนประโยชนทางดานการเงินหรือไมก็ตาม 
๒. การที่เจาหนาที่รัฐดํารงตําแหนงหรือทําหนาที่ที่มีความเสี่ยงตอการกอใหเกิดภาวะผลประโยชน
ทับซอน 
๓. การที่เจาหนาที่รัฐรับเงิน สิ่งของ หรือบริการ ซึ่งอาจจะสงผลเปนการตอบแทนแกผูใหในอนาคต 
๔. การท่ีเจาหนาท่ีรัฐทํางานใหกับบริษัทเอกขนหรือมีตําแหนงอยูในบริษัทเอกชนซึ่งการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทเอกชนน้ันขึ้นอยูกับนโยบายท่ีออกโดยเจาหนาท่ีรัฐ หรือองคกรของเจาหนาที่รัฐ
ดังกลาว 
๕. การที่เจาหนาท่ีรัฐประกอบอาชีพอื่นพรอมกับการเปนเจาหนาท่ีรัฐ ซึ่งอาจกอใหเกิดการขัดกัน
ของผลประโยชนได 
๔. การดําเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และอบรมใหความรูเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
การปองกันผลประโยชนทบัซอน จิตพอเพียงตานทุจริต ไมพบปญหา อุปสรรคในการดําเนินการ 
๕. ผลการดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและลดความเสี่ยงในการในการเกิด
การทุจริตในการปฏิบัติงาน และการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหแกบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาล
แมสะเรียง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีการมุงเนน การอบรม ใหความรูและดานการ
ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการปองกันผลประโยชนทับซอน เพื่อใหบุคลากรมีความรู 
มีคานิยมและจิตสํานึกในการตอตานการทุจริต เนนการสรางความรับรูในการไมยอมรับการทุจรติ  
 

4/โดยมีการประกาศ... 
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โดยมีการประกาศเจตนารมณการตอตานการทุจริต และกําหนดมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
และเจตนารมณในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของเจาหนาท่ีโรงพยาบาลแมสะเรียงเพ่ือให
สาธารณชน ผูมีสวนไดเสีย และผูรับบริการ มีความเชื่อม่ันตอการดําเนินงานของโรงพยาบาล     
แมสะเรียง    

ในการนี้ กลุมงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตนําสรุปผลการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และอบรมใหความรูเรื่องการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต การปองกันผลประโยชนทับซอน จิตพอเพียงตานทุจริต เผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
 
  

 (นายเอกชัย  สุวรรณดีมาตย) 
เจาพนักงานการเงนิและบัญชีชาํนาญงาน รักษาการในตําแหนง 

 หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
 

      อนุมัติ/อนุญาต 
      ไมอนุมัติ         
 

        

 

                                                          

(นายบัณฑิต  ดวงดี) 

           นายแพทยชํานาญการพิเศษ 

            รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลแมสะเรียง 

 

 
 


