
 
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  โรงพยาบาลปาย ต าบลวียยงตต  ำ าวภำปาย ังงวีงดมมฮ ฮ่ำงสำน โทร ๐-๕๓๖๙–๙๐๓๑  

ที่ มส ๐๐๓๒.๓๐๑/๖๓๑                                   ีงนทย่    ๒๘ กุมภาพงนธ์ ๒๕๖๕ 

เร่ือง  รายงานสรุปการประชุมชมรม STRONG ัิตพำวพยยงต านทุัริต โรงพยาบาลปาย  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
วรยยน  ผู ำ านียโรงพยาบาลปาย 

ตามทย่ส านงกงานสาธารณสุขังงวีงดมมฮ ฮ่ำงสำน ด าวนินการังดประชุมชมรม STRONG           
ัิตพำวพยยงต านทุัริต ส านงกงานสาธารณสุขังงวีงดมมฮ ฮ่ำงสำน ตนีงนทย่ ๒๔ กุมภาพงนธ์ ๒๕๖๕ วีลา ๐๙.๐๐ น. 
– ๑๖.๓๐ น. ณ ว ำงประชุมชง้นสาม นง้น โรงพยาบาลปาย ได มั งการมนีทางการด าวนินกิักรรมภายตต มนีคิด 
“ัิตพำวพยยงต านทุัริต” สาธารณสุข ซื่ำสงตย์ โปรฮงตส ตื่นรู  สู ทุัริต ัิตพำวพยยง มละตว คีามรู มกฮวั าวน าทย่ภายตน
วนฮี ยงานวกย่ยีกงบการรงกษาีินงย วสริมสร างมละพงฒนาทางด านัริยธรรม  ประั าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มละ
การมก ไขปัญวาการกระท าผิดีินงยขำงวั าวน าทย่รงฐทย่วป็นปัญวาส าคงญมละพบบฮำย  

ตนการนย้ กลุฮมงานบริวารทง่ีไป โรงพยาบาลปาย ขำสฮงรายงานสรุปการประชุมดงงกลฮาี ปรากฏ
ตามวำกสารทย่มนบมาพร ำมนย้  

ัึงวรยยนมาวพ่ืำโปรดทราบมละพิัารณาดงงนย้ 

๑. วียยนมั งตว วนฮียงานตนสงงกงดทราบมละถืำปฏิบงติ 
๒. ขำำนุญาตน าวผยมพรฮบนวี็บไซต์ขำงวนฮียงาน 
 
 
 

  (นายอุตกฤษฏ์  ตานันท์) 
                                                                นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
 
 
        อนุมัติ / อนุญาต 

 

 

                                  (นายวัฒนชัย  วิเศษสมิต)                          
                                                                    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปาย 
 
 

 



 
รายงานสรุปการประชุมชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลปาย 

(การให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการรักษาวินัย เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม       
การรักษาวินัย เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

วันที่ ๒๔  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลปาย 

 

ตามทย่โรงพยาบาลปาย ด าวนินการังดประชุมชมรม STRONG           ัิตพำวพยยงต านทุัริต 
โรงพยาบาลปาย ตนีงนทย่ ๒๔ กุมภาพงนธ์ ๒๕๖๕ วีลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ว ำงประชุมโรงพยาบาลปาย 
นง้น โรงพยาบาลปาย ได มั งการมนีทางการด าวนินกิักรรมภายตต มนีคิด “ัิตพำวพยยงต านทุัริต” สาธารณสุข 
ซื่ำสงตย์ โปรฮงตส ตื่นรู  สู ทุัริต ัิตพำวพยยง มละการตว คีามรู มกฮวั าวน าทย่ภายตนวนฮียงานวกย่ยีกงบการรงกษาีินงย 
วสริมสร างมละพงฒนาทางด านัริยธรรม การรงกษาีินงย วสริมสร างมละพงฒนาทางด าน ประั าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ มละสรุปการด าวนินงานขำงชมรม STRONG ัิตพำวพยยงต านทุัริต โรงพยาบาลปาย  โดยสรุปดงงนย้ 

นายำนุพงศ์  บุญยงง ทงนตมพทย์ช านาญการพิวศษ  ได ตว คีามรู มกฮวั าวน าทย่วกย่ยีกงบการ
วสริมสร างมละพงฒนาทางด านัริยธรรมมละการรงกษาีินงยรีมทง้งการป้ำงกงน มิตว กระท าผิดีินงย ดงงนย้ 

๑. กรณยตงีำยฮางการกระท าผิดีินงย 
   กรณยตงีำยฮางทย่ ๑ นายวมรงย วป็นข าราชการ ได ปฏิบงติราชการันกระทง่งวีลาประมาณ ๑๐.๐๐ 

น. นายวมรงย ได ำำกัากทย่ท างานโดยไมฮได บำกตว วงีวน างานวรืำวพ่ืำนรฮีมงานมตฮำยฮางตด ตฮำมาวีลาประมาณ 
๑๑.๓๐ น. นายวมรงยได รงบวข ามาทย่ท างานโดยมยำาการมึนวมาสุรามละพูดัาฟังไมฮรู วรื่ำง วงีวน างานัึงตามภรรยา
ตว มาตงีกลงบบ าน นายวมรงยรงบีฮาตนีงนมละวีลาดงงกลฮาีตนได ำำกไปรงบประทานำาวารทย่บ านพงก ระวีฮางทางได 
พบวพื่ำนๆนง่งดื่มสุราำยูฮทย่ร านริมถนนมละวรยยกตนรฮีมดื่มสุรา ตนัึงได รฮีมดื่มสุราด ียมละไปรงบประทานำาวาร ทย่
บ านมล ีัึงกลงบไปท างาน 

พฤติการณ์ขำงนายวมรงย ดงงกลฮาี วป็นการกระท าผิดีินงยำยฮางไมฮร ายมรง ฐานละทิ้งวน าทย่
ราชการ มละฐานไมฮรงกษาชื่ำวสยยงมละไมฮรงกษาวกยยรติศงกดิ์ขำงต ามวนฮงวน าทย่ราชการขำงตนมิตว วสื่ำมวสยย          
ตามมาตรา ๘๒ (๕) (๑๐) มละมาตรา ๘๔ มวฮงพระราชบงญญงติระวบยยบข าราชการพลวรืำน พ.ศ.๒๕๕๑ ลงโทษตงด
วงินวดืำน ั านีน ๔% วป็นวีลา ๑ วดืำน  

   กรณยตงีำยฮางทย่ ๒ นายค ามูล ต ามวนฮงนงกีิชาการสาธารณสุขช านาญการ มยวน าทย่รงบผิดชำบ
งานด านบริวารมละวป็นผู ชฮียสาธารณสุขำ าวภำ ขณะปฏิบงติงานตนส านงกงานได ถูกนายภูวียยง สาธารณสุขำ าวภำ 
ซึ่งวป็นผู บงงคงบบงญชาวรยยกพบมละีฮากลฮาีตงกวตืำนวรื่ำงการท างานทย่พบคีามบกพรฮำงมละมั งตว มก ไขท าตว นาย
ค ามูล วกิดคีามไมฮพำตั ัึงพูดตสฮวน านายภูวียยง “พย่ัะวำาำยฮางไรกงบผม” โดยมยวั าวน าทย่ทย่นง่งปฏิบงติงานได ยิน
มละวว็นววตุการณ์ด ียกงนวลายคน พฤติกรรมวป็นคีามผิดีินงยไมฮร ายมรง ฐานไมฮสุภาพวรยยบร ำยระวีฮาง
ข าราชการด ียกงน ตามมาตรา ๘๒ (๗) มวฮงพระราชบงญญงติระวบยยบข าราชการพลวรืำน พ.ศ.๒๕๕๑ ถูกลงโทษ
ภาคทงณฑ์ 

 
 
 
 

๒./พฤติการณ์ขำงนายวมรงย... 



 
-๒- 

 
 กรณยตงีำยฮางทย่ ๓ ข าราชการชายได วข าไปตนบ านพงกขำงผู วญิงซึ่งมิตชฮภรรยาโดยชำบด ีย

กฎวมายขำงตน โดยไมฮได รงบำนุญาต มละไมฮมยววตุผลำงนสมคีรวพราะีฮามยำาการวมาสุรา วมื่ำได รงบมั งีฮาตว ำำก
ัากบ าน ก็ไมฮยำมำำกันวพ่ืำนต ำงวข าไปดึงตงีำำกมา มละศาลได พิพากษาลงโทษั าคุก ๖ วดืำน มละปรงบ 
๔,๐๐๐ บาท โทษั าคุกตว รำการลงโทษณมยก าวนด ๒ ปี มละคดยถึงทย่สุดมล ี พฤติการณ์ขำงข าราชการชาย
ดงงกลฮาี ถืำวป็นการกระท าผิดีินงยำยฮางไมฮร ายมรง ฐานไมฮรงกษาชื่ำวสยยงขำงตน มละรงกษาวกยยรติศงกดิ์ขำงต ามวนฮง
วน าทย่ราชการขำงตนไมฮตว วสื่ำมวสยยตามมาตรา ๙๘ ีรรควนึ่ง มวฮงพระราชบงญญงติระวบยยบข าราชการ 
พลวรืำน พ.ศ. ๒๕๓๕  

 กรณยตงีำยฮางทย่ ๔ นางสาีสุดทย่รงก ได ลงกบงตรวครดิตขำงวพ่ืำนรฮีมงานทย่ธนาคารสฮงมาทย่
ตู ัดวมายขำงกลุฮมงาน วลงกัากนง้นได ด าวนินการค นวาข ำมูลสฮีนตงีัากโปรมกรม HOSxp ขำงโรงพยาบาล มล ี
วปิดตช บงตรมบบำงตโนมงติวลงกัากนง้นได น าบงตรวครดิตไปกดวงินสดัากตู กดวงินสดำงตโนมงติ (ATM) วลายสาขา โดย
ไมฮได วป็นวั าขำงมละไมฮได รงบำนุมงติัากผู วป็นวั าขำงบงตร ั านีน ๓ ราย พฤติการณ์ขำงนางสาีสุดทย่รงก ดงงกลฮาี 
วป็นการกระท าผิดีินงยำยฮางร ายมรงฐานกระท าการำงนได ชื่ำีฮาวป็นผู ประพฤติชง่ีำยฮางร ายมรง ตามมาตรา ๘๕ (๔) 
มวฮงพระราชบงญญงติระวบยยบข าราชการพลวรืำน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงโทษปลดำำกัากราชการ 

๒. ังดท า “คูฮมืำวกย่ยีกงบการปฏิบงติงาน”  โดยมยมนีทางตนการป้ำงกงนปัญวา  
- การตช วลงกโปรฮงตสตนการตช ำ านาัตนการปฏิบงติราชการ ตลำดันการน าวลงก          ธรรมาภิ

บาลมาตช ตนการบริวารำงค์กร (Good Government)  
๓. ังดตว มยประชุม/สงมมนาวรืำมลกวปลย่ยนคีามรู ภายตนวนฮียงาน มละผู มยสฮีนวกย่ยีข ำง

สำดมทรกตนการประชุมผู บริวารวรืำการำบรมตว คีามรู ำ่ืนๆ  
 
 
 

  (นางมัลลิกา  กันทา) 
                                                             เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
                                                            ผู้จดรายงานการประชุม/อบรม 
 

 
 

  (นาอุตกฤษฏ์  ตานันท์) 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

                                                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม/อบรม 
 
 


