
Igjg บนทกฃอความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาลปาย ๑ ๑ ๑ ม.๑ ต.เวียงใต้อ.ปาย จ. แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐ โทร ๐๕๓๙-๖๙๙๒๑๑

เร่ือง รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิต 

พอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย

ตามที่ โรงพยาบาลปาย ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามทุจริต การ 

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๑๙ มกราคม 

๒๕๖๕ เวลา๐๙.๐๐ น. -  ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลปาย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่บุคลากรใน 

สังกัดโรงพยาบาลปายไปแล้วนั้น

บัดนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้สรุปรายงานการประชุมและขออนุญาตนำรายงานการประชุม 

ด้งกล่าว เผยแพร่บนเว็บไซต์ต่อไป

ที มส ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๘๒ วันที ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(นายอุตฤกษฏ์ ตานันท์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร

(นาย'วัฒน'ขัย วิเศษสมิต) 

ผ้อำนวยการโรงพยาบาลปาย



บนทกขอความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาลปาย ๑๑๑ ม.๑ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ. แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐ โทร ๐๕๓๙-๖๙๙๒๑๑ 

ที มส ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๘๓ วันท ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

เร่ือง สรุปผลการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับ 

ซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย

ตามที่ โรงพยาบาลปาย ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปราม 

ทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๑๙ 

มกราคม ๒๕๖๕ เวลา๐๙.๐๐ น. -  ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลปาย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 

บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลปาย

J .  กลุ่มงานบริหารทั่วไป.ขอรายงานสรุปผลการจัดประชุมดังกล่าวข้างต้นดังน ี้ +

๑.วิทยากร/หัวข้อการอบรมาดังนี้

๑.วิทยากร : นายอุตกฤษฏ์ ตานันท์ ตำแหน่ง นักจัดการทั่วไปชำนาญการ 

- การให้ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

จิตพอเพียงต้านทุจริต โดยสรุปดังนี้

มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามรัฐธรรมนูญ 

๑. มาตรการคัดสรรคนดีเข้าสู่ตำแหน่งการเมือง 

๒. การกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในตำแหน่ง 

๓. การเพิ่มระบบและองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจ 

๔. การมีส่วนร่วมชองประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

การกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในตำแหน่ง

๑. การมีประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ทับซ้อน 

๒. การแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 

๓. การใช้หลักโปร่งใสในการใช้อำนาจ 

การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการทุจริต

๑. ไม่ทุจริต คือตัวเราไม่ทำทุจริต ไม่ทำให้เกิดความผิดพลาด 

๒. อย่าให้ผู้อื่นสงสัยว่าทุจริต ต้องทำงานรอบคอบ หาพยานหลักฐานเพื่อยืนยัน 

ความสุจริต

๓. อย่าให้คนอื่นทุจริต คือเราต้องป้องกันมิให้ผู้เกี่ยวข้องกับเรากระทำการทุจริต

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง ผลประโยชน์ ส่วนบุคคล กับผลประโยชน์ส่วนรวม ขัดกัน

ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง 

สถานการณ์ หรือการกระทำที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงาน ผู้บริหาร มืผลประโยชน์ส่วนตัว 

มากจนมีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม

๒./ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน



ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 

๒. ใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย 

๓. การรับผลประโยชน์โดยตรง

๔. การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน 

๕. การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 

๖. การนำข้อมูลอันเน้นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

๗. การทำงานอีกแห่งหนึ่ง ที่ชัดแย้งกับแห่งเดิม 

๘. ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ทำงาน 

๙. การปิดบังความผิด 

ประโยชน์อันคำนวณเน้นเงินได้

๑. การปลดหนี้หรือการสดหนึ๋ให้เปล่า

^๒. การให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย ^ ^

๓. การเช้าคํ้าประกันโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม 

๔. การให้ค่านายหน้าหรือค่าธรรมเนียมการเน้นตัวแทน

๕. การขาย การให้เช่าซื้อทรัพย์สิน เกินมูลค่าที่เน้นจริงตามที่ปรากฏเห็นในท้องตลาด 

๖. การใช้สถานท่ี ยานพาหนะ หรือทรัพย์สินโดยไม่คิดค่าเช่าหรือค่าบริการน้อยกว่าที่คิดกับ 

บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า

๗. การให้ใช้บริการโดยไม่คิดค่าบริการ หรือคิดค่าบริการน้อยกว่าที่คิดกับบุคคลอื่นโดยปกติ 

ทางการค้า

๘. การให้ส่วนลดในสินค้า หรือทรัพย์สินที่จำหน่ายโดยการให้ส่วนลดมากกว่าที่ให้กับบุคคล 

อื่นโดยปกติทางการค้า

๙. การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพ หรือการบันเทิงอื่น ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่าย 

น้อยกว่าบุคคลอื่น โดยปกติทางการค้า

๑๐.การให้เดินทาง หรือชนส่งบุคคลหรือสิ่งของโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่ายน้อย 

กว่าบุคคลอื่น โดยปกติทางการค้า 

กิจกรรมที่มีความเสี่ยง

๑. การรับผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

ความรับผิดชอบ

๒. การรับงานนอกหรือการทำธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ /  งานโดยรวมของหน่วยงาน 

๓. การทำงานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ชัดกับหน่วยงานด้นสังกัดเดิม 

๔. การนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกค่านํ้ามันด้วย 

๕. การนำบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว 

๖. การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ

๓./การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยา



-๓-

๗. การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้แก่ญาติแล้วนำยาไปใซ้ที่คลินิกส่วนตัว 

๘. การรับประโยชน์จากระบบ ล็อกบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาบ 

รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. การรับของขวัญ/รับผลประโยชน์ที่เกินความเหมาะสม

๒. การใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยขน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง

๓. การทำงานหลังเกษียณ

๔. การทำงานพิเศษ

๔. การใช้ข้อมูลภายใน

๒.การดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการบิองกันและปราบปรามการทุจริตการบิองกัน 

ผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ไม่พบบิญหา อุปสรรคใบการ 

ดำเนินการ

->• ๓.ผลการดำเนินการต้านการบิองกันและปราบปรามการทุจริตและลดความเสี่ยงในการเกิดการ-'

ทุจริตในการปฏิบัติงาน และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลปาย ประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔โดยมีการมุ่งเน้น การอบรม ให้อบรมให้ความรู้และด้านการบิองกันการทุจริตในการ 

ต่อต้านการทุจริต เน้นการสร้างความรู้ในการไม่ยอมรับการทุจริต โดยมีการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการ 

ทุจริตและกำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของ 

เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงพยาบาลปาย เพ่ือให้สาธารณซน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นต่อการ 

ดำเนินงานของโรงพยาบาลปาย

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารขออนุญาตนำสรุปผลการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการบิองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต การบิองกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ 

เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายอุตฤกษฏ ตานันท์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร

0อบุม ี'ติ/อนุญาต 'อนุมัติ

(นาย'วัฒน'ขัย วิเศษสมิต) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย


