บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป โทร 0 54 795 10
ที่ นน 0532/ 225
วันที่ 11 มีนำคม 2565
เรื่อง สรุปกำรประชุมเพื่อดำเนินกิจกรรมภำยใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้ำนทุจริต” และอบรมให้ควำมรู้

.
.
.

กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เรียน

ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลทุกแห่ง / หัวหน้ำสถำนบริกำรสำธำรณสุขชุมชนทุกแห่ง

ตำมที่ สำนักงำนสำธำรณสุข อำเภอทุ่งช้ำง โดยกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ดำเนินกำรจัดประชุม
เพื่อดำเนินกิจกรรมภำยใต้ แนวคิด “จิตพอเพียงต้ำนทุจริต”และอนรมให้ควำมรู้กำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๔๖5 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนำคม ๒๔๖5
เวลำ ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง จังหวัดน่ำน นั้น
กลุ่มกฎหมำย ขอรำยงำนสรุปผลกำรจัดประชุมฯดังกล่ำว ดังนี้
๑. สรุปจำนวนผู้เข้ำร่วมอบรม
- ผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งสิ้น 13 คน
๒. วิทยำกร/หัวข้อกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ดังนี้
๒.๑ วิทยำกร : นำยวโชติวัฒน์ ฉัตรสุมงคล สำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง ได้บรรยำยวำงแนวทำง
กำรป้ อ งกั น มิ ใ ห้ เ กิ ด กำรกำรกระท ำผิ ด วิ นั ย และป้ อ งกั น มิ ใ ห้ เ กิ ด ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นกั บ เจ้ ำ หน้ ำ ที่
ในส ำนักงำนสำธำรณสุข อำเภอทุ่งช้ำง โดยในที่ประชุม สำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง ประกำศเจตนำรมณ์ กำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต “สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดน่ำน ใสสะอำด ร่วมต้ำนทุจริ ต (MOPH Zero Tolerance)"
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๔๖๔
๒.๒ วิทยำกร : นำงวันทนำ เมืองเล็น เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชำนำญงำน หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำร
ทั่วไป บรรยำยให้ควำมรู้เรื่อง กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำทำงด้ำนจริยธรรมของบุคลำกรภำครัฐ และกำรรักษำวินัย
รวมทั้งกำรป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยของบุคลำกรภำครัฐ”
สรุปเนื้อหาลาระ
มาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง
๑. กำรยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒. กำรมีจิตสำนึกที่ดี ชื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
๓. กำรยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนือประโยชน์ส่วนตนไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
๔. กำรยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมำย
๔. กำรให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยควำมรวดเร็วมีอัธยำศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
๖. กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วนถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
๗. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำนมีคุณภำพโปร่งใส และตรวจสอบได้
๘. กำรยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๙. กำรยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร
/ หลักกำร...

/

-๒-

หลักการสาคัญของธรรมาภิบาล
๑. หลักควำมโปร่งใส
๒. หลักควำมรับผิดชอบ
๓. หลักกำรมีส่วนร่วม
๔. หลักนิติธรรม
๔. หลักควำมคุ้มค่ำ
หลักคุณธรรม โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ
๑. ภำคทัณฑ์
๒. ตัดเงินเดือน
๓. ลดขั้นเงินเดือน
๔. ปลดออก
๔. ไล่ออก
วินัย หมำยถึง กำรควบคุมควำมประพฤติให้เป็นไปตำมระเบียบแบบแผน เช่น กำหนดให้
ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดน่ำน ต้องชื่อสัตย์ สุจริต ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รักษำ
ควำมลับของทำงรำชกำร ปฏิบัติตำม คำลังของผู้บังคับบัญชำ และรักษำชื่อเสียงของตน เป็นต้น
การดาเนินการทางวินัย หมำยถึง กำรดำเนินกำรทั้งหลำยที่กระทำเป็นพิธี กำรตำมที่กฎหมำย
ระเบีย บ ข้อบั งคับกำหนด ได้แก่ กำรตั้งเรื่องกล่ำวหำ กำรสืบสวนหรือสอบสวนกำรพิจำรณำควำมผิดและ
ลงโทษ และกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ระหว่ำงกำรสอบสวนพิจำรณำควำมผิด
การอุทธรณ์ หมำยถึง กำรที่ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดน่ำนผู้ถูก สั่ง
ลงโทษทำงวินัยได้ร้องขอรับควำมเป็น ธรรมจำกผู้มีอำนำจหน้ำที่ในกำรพิจำรณำวินิจฉัย โดยขอให้ยกเรื่อง ของ
ตนนี้ขึ้นพิจำรณำใหม่ เพื่อให้เป็นไป ในทำงที่เป็นคุณแก่ตน
การร้องทุกข์ หมำยถึง กำรที่ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดน่ำนร้อง
ขอควำมเป็นธรรม เนื่องจำก ถูกออก หรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำร หรือเห็นว่ำผู้บังคับบัญชำใช้อำนำจหน้ำที่
ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้อง หรือไม่ ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้อง ทำให้เกิดควำมคั บข้องใจ และประสงค์จะให้มีกำร
แก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นกับตน ซึ่งกำรร้องทุกข์นั้นมิใช่เรื่องกำรร้องเรียน
1. มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามรัฐธรรมนูญพ.ศ.๒๔๖0
๑.๑. มำตรกำรคัดสรรคนดีเข้ำสู่ตำแหน่งทำงกำรเมือง
๑.๒. กำรกำหนดมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตในตำแหน่ง
๑.๓. กำรเพิ่มระบบและองค์กรตรวจสอบกำรใช้อำนำจ
๑.๔. กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
๒.การกาหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
๒.๑. กำรมีประมวลจริยธรรมและกำรห้ำมผลประโยชน์ทับช้อน
๒.๒. กำรแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
๒.๓. กำรใช้หลักโปร่งใสในกำรใช้อำนำจ
๓.การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการทุจริต
๓.๑. ไม่ทุจริต คือตัวเรำไม่ทำทุจริต ไม่ทำให้เกิดควำมผิดพลำด
๓.๒. อย่ำให้ผู้อื่นสงสัยว่ำทุจริต ต้องทำงำนรอบคอบ หำพยำนหลักฐำนเพื่อยืนยันควำมสุจริต
๓.๓. อย่ำให้คนอื่นทุจริต คือเรำต้องป้องกันมิให้ผู้เกี่ยวช้องกับเรำกระทำกำรทุจริต
/ผลประโยชน์...

-๒ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง ผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับผลประโยชน์ส่วนรวมขัดกัน
ควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง สถำนกำรณ์ หรือ กำร
กระทำที่บุคคลไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท ผู้บริหำร มีผลประโยชน์ส่วนตัวมำกจน มีผล
ต่อกำรตัดสินใจหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งหน้ำที่บุคคลนั้น รับผิดชอบอยู่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ ของ
ส่วนรวมประเภทของผลประโยชน์ทับช้อน
• กำรใช้ตำแหน่งไปดำเนินกำรเพื่อประโยชน์ทำงธุรกิจของตนเองโดยตรง
• ใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญำติสนิทมิตรสหำย
• กำรรับผลประโยชน์โดยตรง
• กำรแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้ำที่กำรงำน
• กำรนำทรัพย์สินของหน่วยงำนไปใช้ส่วนตัว
• กำรนำข้อมูลอันเป็นควำมลับของหน่วยงำนมำใช้ประโยชน์ส่วนตัว
• กำรทำงำนอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม
• ผลประโยชน์ทับช้อนจำกกำรเปลี่ยนสถำนที่ทำงำน
• กำรปิดบังควำมผิด
ประโยชน์อันคานวณเป็นเงินได้
• กำรปลดหนี้หรือกำรลดหนี๋ให้เปล่ำ
• กำรให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย
• กำรเข้ำค้ำประกันโดยไม่คิดค่ำธรรมเนียม
• กำรให้ค่ำนำยหน้ำหรือค่ำธรรมเนียมกำรเป็นตัวแทน
• กำรขำย กำรให้เช่ำซื้อทรัพย์สิน เกินมูลค่ำที่เป็นจริงตำมที่ปรำกฎเห็นในท้องตลำด
• กำรใช้สถำนที่ ยำนพำหนะ หรือทรัพย์สิน โดยไม่คิดค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรน้อยกว่ำที่คิดกับบุคคลอื่น
โดยปกติทำงกำรค้ำ
• กำรให้ใช้บริกำรโดยไม่คิดค่ำบริกำร หรือคิดค่ำบริกำรน้อยกว่ำที่คิดกับบุคคลอื่น
• กำรให้ส่วนลดในสินค้ำ หรือทรัพย์สินที่จำหน่ำย โดยกำรให้ส่วนลดมำกกว่ำที่ให้กับบุคคลอื่น
• กำรให้เดินทำง หรือขนส่งบุคคล หรือสิ่งของโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย
• กำรจัดเลี้ยง กำรจัดมหรสพ หรือกำรบันเทิงอื่น ให้โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย
• กำรรับผลประโยชน์หรือกำรเรียกร้องสิ่งตอบแทนจำกกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
• กำรรับงำนนอกหรือกำรทำธุรกิจที่เบียดบังเวลำรำชกำร/งำนโดยรวมของหน่วยงำน
• กำรทำงำนหลังเกษียณให้กับหน่วยงำนที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงำนต้นสังกัดเดิม
• กำรนำรถรำชกำรไปใชในกิจธุระส่วนตัวและในหลำยกรณีมีกำรเบิกค่ำนี้ำมันด้วย
• กำรนำบุคลำกรของหน่วยงำนไปใช้เพื่อกำรส่วนตัว
• กำรรับงำนจำกภำยนอกจนกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ประจำ
• กำรใช้สิทธิในกำรเบิกจ่ำยยำให้แก'ญำติแล้วนำยำไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว
• กำรรับประโยชน์จำกระบบกำรล็อคบัตรคิวให้แก่เจ้ำหน้ำที่หรือญำติเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน
รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน
• กำรรับของขวัญ/รับผลประโยชน์ ที่เกินควำมเหมำะสม
• กำรใช้ตำแหน่งหน้ำที่หำประโยชน์ไห้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง
• กำรทำงำนหลังเกษียณ
/กำรทำงำน...

-๓กำรทำงำนพิเศษ
• กำรใช้ข้อมูลภำยใน กลุ่มวิชำชีพที่เกี่ยวกับกำรตรวจสอบประเมินรำคำและจัดซื้อจัดจ้ำง
• กำรกำหนดมำตรฐำน (Specification) ในสินค้ำที่จะจัดซื้อจัดจ้ำงให้บริษัทของตนหรือของพวกพ้อง
ได้เปรียบหรือชนะในกำรประมูล
• กำรให้ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแก่พรรคพวก/ญำติ เพื่อแสวงหำประโยชน์ในกำรประมูล หรือกำรจ้ำง
เหมำ รวมถึงกำรปกปิดข้อมูล กำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับช้อน
หลักสาคัญของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน มีดังนี้
• ลดกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
• สำมำรถแก้ข้อกล่ำวหำในเรื่องควำมลำเอียงได้
• แสดงควำมยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล
• ประชำชนเชื่อมั่นว่ำหน่วยงำนปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นธรรม กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคล
และผลประโยชน์ส่วนรวมที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ
• . กำรที่ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ อ อกนโยบำย หรื อ ตรำกฎหมำยเพื่ อ ประโยชน์ ข องตนเองหรื อ พวกพ้ อ งแม้ ว่ ำ
ประโยชน์ที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ทำงด้ำนกำรเงินหรือไม่ก็ตำม
• . กำรที่เจ้ำหน้ำที่รัฐดำรงตำแหน่งหรือทำหน้ำที่ที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรก่อให้เกิดภำวะผลประโยชน์
ทับซ้อน
• . กำรที่เจ้ำหน้ำที่รัฐรับเงิน สิ่งของ หรือบริกำร ซึ่งส่งผลเป็นกำรตอบแทนแก่ผู้ให้ในอนำคต
• . กำรที่เจ้ำหน้ำที่รัฐทำงำนให้กับบริษัทเอกชนหรือมีตำแหน่งอยู่ในบริษัทเอกชนซึ่งกำร ดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทเอกชนนั้นขึ้นอยู่กับนโยบำยที่ออกโดยเจ้ำหน้ำที่รัฐ หรือองค์กรของเจ้ำหน้ำที่รัฐดังกล่ำว
• . กำรที่เจ้ำหน้ำที่รัฐประกอบอำชีพอื่นพร้อมกับกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่รัฐ ซึ่งอำจก่อให้เกิดกำร ขัดกัน
ของ ผลประโยชน์ได้
กำรดำเนินกำรจัดประชุมเพื่อดำเนินกิจกรรมภำยใต้ แนวคิด “จิตพอเพียงต้ำนทุจริต ”และ
อบรมให้ควำมรู้ กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตกำรป้องกันผลประโยชน์ทับช้อน ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.๒๕๖๔ ไม่พบปัญหำ อุปสรรคในกำรดำเนินกำร ส่วนผลกำรดำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม กำร
ทุจริตและลดควำมเสี่ยงในกำรในกำรเกิดกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน และกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้ แก่
บุคลำกรในสังกัดสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดน่ำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีกำรมุ่งเน้น กำร
อบรม ให้ควำมรู้และด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ และกำรป้องกันผลประโยชน์ทับช้อน เพื่อให้
บุคลำกรมีควำมรู้มีค่ำนิยมและจิตสำนึกในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตเน้นกำรสร้ ำงควำมรับรู้ ในกำรไม่ยอมรับกำร
ทุจริต โดยมีกำรประกำศเจตนำรมณ์กำรต่อต้ำนกำร ทุจริต และกำหนดมำตรฐำนทำง คุณธรรมจริยธรรมและ
เจตนำรมณ์ ใ นกำรต่อ ต้ ำ นกำรทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ของเจ้ ำ หน้ำ ที่ ส ำนัก งำนสำธำรณสุ ข จั ง หวั ด น่ ำน เพื่ อ ให้
สำธำรณชนผู้มีส่วนได้เสียและผู้รับบริกำร มีค วำมเชื่อมั่นต่อกำรดำเนินงำนของสำนักงำน สำธำรณสุขจังหวัด
น่ำน
•

/กลุ่มงำน...

-4กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง ขออนุญำตนำสรุปผลกำรประชุม เพื่อ
ดำเนินกิจกรรมภำยใต้ แนวคิด “จิตพอเพียงต้ำนทุจริต ”และอบรมให้ควำมรู้กำรป้องกันและปรำบปรำม กำร
ทุจ ริ ต กำรป้ อ งกัน ผลประโยชน์ ทับ ซ้อ น ประจ ำปีง บประมำณพ.ศ.๒๕๖๔ เผยแพร่ บนเว็บไซต์ ส ำนั กงำน
สำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง จังหวัดน่ำน
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำ

(นำยโชติวัฒน์ ฉัตรสุมงคล)
สำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง

