
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลสว่างอารมณ์  อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี โทร. 0 5659 9000 

ที ่  อน ๐๐32.3.5.301/ วันที่            ธันวาคม  2562 

เรื่อง   สรุปรายงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและอนุญาต
เผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 

ตามที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ด าเนินการจัดโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงด้านทุจริต แก่บุคลากรด้านสาธารณสุข
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอสว่างอารมณ์ วันที่  2 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมปีตวิบลเสถียร 
โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรด้านสุขภาพอ าเภอสว่างอารมณ์ จ านวน 147 
คน นั้น 

 กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ขอรายงานสรุปผลการจัดประชุมฯ ดังกล่าว
ข้างต้น ดังนี้ 

1. สรุปจ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
- ผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 87 คน 
- ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายไตรมาส 
- ชี้แจงการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยให้แต่ละกลุ่มงานจัดท าคู่ มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานในระดับบุคคล (Work Flow) มีการก าหนดกรอบเวลาให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติงานใน
ส่วนงานที่รับผิดชอบที่ส าคัญๆ ทุกไตรามาสและประจ าปี 

- การให้ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต โดยสรุป ดังนี้ 

มาตรการในการป้องกันและราบปรามการทุจริต ตามรัฐธรรมนูญ 
1. มาตรการคัดสรรคนดีเข้าสู่ต าแหน่งการเมือง 
2. การก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในต าแหน่ง 
3. การเพ่ิมระบบและองค์กรตรวจสอบการใช้อ านาจ 
4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

การก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในต าแหน่ง 
1. การมีประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. การแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน 
3. การใช้หลักโปร่งใสในการใช้อ านาจ 

 
 

การปฏิบัติ... 
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  การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการทุจริต 
1. ไม่ทุจริต คือ ตัวเราไม่ท าทุจริต  ไม่ท าให้เกิดความผิดพลาด 
2. อย่าให้ผู้อ่ืนสงสัยว่าทุจริต  ต้องท างานรอบคอบ หาพยานหลักฐานเพ่ือยืนยัน

ความสุจริต 
3. อย่าให้คนอ่ืนทุจริต คือ เราต้องป้องกันมิให้ผู้เกี่ยวข้องกับเรากระท าการทุจริต 

  ผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง  ผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับผลประโยชน์ส่วนรวมขัดกัน 
   ความชัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตบและผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง 
สถานการณ์ หรือการกระท าที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร มี
ผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิ ดชอบ
อยู่ ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม 

  ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 
- การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 
- ใช้ต าแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิท มิตรสหาย 
- การรับผลประโยชน์โดยตรง 
- การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต าแหน่งหน้าที่การงาน 
- การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 
- การน าข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
- การท างานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม 
- ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ท างาน 
- การปิดบังความผิด 

  ประโยชน์อันค านวณเป็นเงินได้ 
- การปลดหนี้หรือการลดหนี้ให้เปล่า 
- การให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย 
- การเข้าค้ าประกันโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม 
- การให้ค่านายหน้าหรือค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทน 
- การขาย การให้เช่าซื้อทรัพย์สิน เกินมูลค่าท่ีเป็นจริงตามที่ปรากฏเห็นในท้องตลาด 
- การใช้สถานที่ ยานพาหนะ หรือทรัพย์สิน โดยไม่คิดค่าเช่าหรือความบริการน้อยกว่า

ที่คิดกับบุคคลอ่ืนโดยปกติทางการค้า 
- การให้ใช้บริการโดยไม่คิดค่าบริการ หรือคิดค่าบริการน้อยกว่าคิดกับบุคคลอ่ืนโดย

ปกติทางการค้า 
- การให้ส่วนลดในสินค้า หรือทรัพย์สินที่จ าหน่าย โดยการให้ส่วนลดมากกว่าที่ให้กับ

บุคคลอืน่ โดยปกติการค้า 
- การให้เดินทาง หรือขนส่งบุคคล หรือสิ่งของโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่าย

น้อยกว่าบุคคลอื่น โดยปกติทางการค้า 
- การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพ หรือการบันเทิงอ่ืน ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิด

ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่คิดกับบุคคลอ่ืน โดยปกติทางการค้า 
 

กิจกรรม... 
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  กิจกรรมที่มีความเสี่ยง 
- การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความ

รับผิดชอบ 
- การรับงานนอกหรือการท าธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน 
- การท างานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม 
- การน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว และในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ ามันด้วย 
- การน าบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพ่ือการส่วนตัว 
- การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจ า 
- การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้แก่ญาติแล้วน ายาไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว 
- การรับประโยชน์จากระบบการล็อกบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ใน

หน่วยงาน 

  รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
- การรับของขวัญ/รับผลประโยชน์ ที่เกินความเหมาะสม 
- การใช้ต าแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง 
- การท างานหลังเกษียณ 
- การท างานพิเศษ 
- การใช้ข้อมูลภายใน 

  กลุ่มวิชาชีพท่ีเกี่ยวกับการตรวจสอบประเมินราคาและจัดซื้อจัดจ้าง 
- การก าหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าที่จัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทของตนหรือ

ของพวกพ้องได้เปรียบหรือชนะในการประมูล 
- การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ในการ

ประมูลหรือการจ้างเหมา รวมถึงการปกปิดข้อมูล 

  การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
 หลักส าคัญของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน มีดังนี้ 

- ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
- สามารถแก้ข้อกล่าวหาในเรื่องความล าเอียงได้ 
- แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
- ประชาชนเชื่อมั่นว่าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม 

  การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ 
   1.  การที่เจ้าหน้าที่ออกนโยบาย หรือตรากฎหมายเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือ
พวกพ้อง แม้ว่าประโยชน์ที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ทางด้านการเงินหรือไม่ก็ตาม 
   2. การที่เจ้าหน้าที่รัฐด ารงต าแหน่งหรือท าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงต่อการก่อให้เกิด
ภาวะผลประโยชน์ทับซ้อน 
   3.  การที่เจ้าหน้าที่รัฐรับเงิน สิ่งของ หรือบริการ ซึ่งอาจจะส่งผลเป็นการตอบแทน
แก่ผู้ให้ในอนาคต 

4. การที.่.. 
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   4. การที่เจ้าหน้าที่รัฐท างานให้กับบริษัทเอกชน หรือมีต าแหน่งอยู่ในบริษัทเอกชน  
ซึ่งการด าเนินธุรกิจของบริษัทเอกชนนั้นขึ้นอยู่กับนโยบายที่ออกโดยเจ้าหน้าที่รัฐ หรือองค์กรของเจ้าหน้าที่รัฐ
ดังกล่าว 
   5. การที่เจ้าหน้าที่รัฐประกอบอาชีพอ่ืนพร้อมกับการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดการขัดกันของผลประโยชน์ได้ 

  2. การด าเนินการจัดโครงการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 และอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงด้านทุจริต ไม่พบปัญหา อุปสรรคในการด าเนินการ 

  3. ผลการด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและลดความเสี่ยงในการเกิด
การทุจริตในการปฏิบัติงาน และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในเครือข่ายบริการสุขภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีการมุ่งเน้น การอบรม ให้ความรู้และด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบ และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ มีค่านิยมและจิตส านึกในการต่อต้านการ
ทุจริต เน้นการสร้างความรับรู้ในการยอมรับการทุจริต  โดยมีการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 
และก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เพ่ือให้สาธารณชน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้รับริการ มีความเชื่อมั่นต่อการ
ด าเนินงานของโดรงพยาบาลสว่างอารมณ์และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสว่างอารมณ์ 

  ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไปขออนุญาตน าสรุปผลการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต เผลแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

 

 
   (นายชัชวาลย์ ศรสุวรรณ) 

       พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

 
 

-ทราบ/อนุญาต 
 

 
(นายปริญญา  พวงศรีทอง) 

นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 


