โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานสานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ปีงบประมาณ ๒๕๖5
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง เป็นหน่วยงำนเป้ำหมำยในกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมำณ
2565 ตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และกระทรวงสำธำรณสุข ยังคง
ขับเคลื่อน มำตรกำร 3 ป. 1 ค. (ปลูก/ปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปรำบปรำม และเครือข่ำย) ในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต มุ่งเน้นกำรป้องกันกำรทุจริต ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพผ่ำนกระบวนกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี
(ด้ำนสำธำรณสุข) แผนงำนกำรพัฒ นำระบบธรรมำภิบำลและคุณภำพกำรบริห ำรจัดกำรภำครัฐ โครงกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสซึ่งอยู่ในประเด็นกำรตรวจรำชกำรตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 เป็นต้น
มำ และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 นี้ บรรจุในแผนงำนที่ 11 กำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำลและองค์กร
คุณภำพ โครงกำรที่ 33 โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส กำหนดเป็นตัวชี้ วัดที่ 54 ร้อยละของ
หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA มีค่ำร้อยละ 90 เมื่อสิ้นสุดไตรมำส 4
และจำกปัญหำกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ 2564 ของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง พบมีประโยชน์
ทั บ ซ้ อ นที่ เกิ ด จำกกำรปฏิ บั ติ งำน โดยที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ยั งนึ ก ไม่ ถึ งว่ ำ เป็ น กำรกระท ำที่ อ ยู่ ในลั ก ษณะของกำรมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น กำรเดินทำงไปรำชกำรด้วยเหตุที่ไม่เอื้อประโยชน์ต่อรำชกำร กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยไป
รำชกำรไม่ตรงควำมเป็นจริง กำรใช้กระแสไฟฟ้ำของหน่วยงำนกับโทรศัพท์ส่วนตัว เป็นต้น
เพื่ อป้ อ งกัน กำรมีผ ลประโยชน์ทั บ ซ้อนในหน่ว ยงำน ส ำนั กงำนสำธำรณสุ ขอำเภอทุ่ งช้ำง
จึงจัดทำโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรป้องกันกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทั บซ้อนของหน่วยงำนสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง จังหวัดน่ำน ปีงบประมำณ
๒๕๖5
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ บุ คลำกรสำธำรณสุ ขอ ำเภอทุ่ งช้ำง มี ควำมรู้ควำมเข้ ำใจเรื่องกำรป้ องกัน กำรมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
2. เพื่อให้มีกำรถือปฏิบัติ ตำมกรอบแนวทำงแก้ไขควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรมี ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของหน่วยงำน
3. ร่ ว มกั น วิ เครำะห์ ค วำมเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นของหน่ ว ยงำนส ำนั ก งำน
สำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง

3. เป้าหมาย
1. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ำรับกำรอบรมมีระดับควำมรู้ เรื่องกำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนที่ถกู ต้องอยู่ในระดับดี
2. ร้อยละ 100 ของควำมเสี่ยงที่พบได้รับกำรแก้ไขตำมแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำควำมเสี่ยงที่
เกิดจำกกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน
4. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลำกรสำธำรณสุขสังกัดสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง จำนวน 18 คน ประกอบด้วย
1. สำธำรณสุขอำเภอ
จำนวน 1 คน
2. ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล
จำนวน 8 คน
3. เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนกำรเงินพัสดุผู้เกี่ยวข้อง
จำนวน 9 คน
5. พื้นที่เป้าหมาย
ห้องประชุมสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง จังหวัดน่ำน
6. วิธีการดาเนินงาน
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรป้องกันกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำนสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง จังหวัดน่ำน
ปีงบประมำณ ๒๕๖5
- ประกำศเจตนำรมณ์ต่อต้ำนกำรทุจริต
- บรรยำยให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน
- สรุปควำมเสี่ยงของกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำนในปีงบประมำณ 2564
ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ของ ชมรม “STRONG...สสอ.ทุ่งช้าง โปร่งใส” และกรอบ
แนวทำงกำรกำรป้องกันควำมเสี่ยงของกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน
๒. ทดสอบควำมรู้ก่อนและหลังกำรอบรมฯ
3. ประเมินผลกำรอบรมฯ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือน มีนำคม 2565
8. งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมำณ

9. การประเมินผล
1. ใช้แบบประเมิน ควำมรู้ก่อนและหลั งกำรอบรมเรื่องควำมรู้กำรมีผ ลประโยชน์ ทับ ซ้อน
จำนวน 20 ข้อ แบ่งระดับเกณฑ์กำรพิจำรณำ ๓ ระดับ ดังนี้ ระดับดีมาก คือตอบถูก ๑๘-๒๐ข้อ,ระดับดี คือ
ตอบถูก ๑๕-๑๗ ข้อ,ระดับพอใช้ คือตอบถูก ๑๐-๑๔ ข้อ, ควรปรับปรุงคือตอบถูกน้อยกว่ำ ๑๐ ข้อ
2. ให้ สำธำรณสุขอำเภอ ตรวจสอบควำมครบถ้วน ควำมเหมำะสมของแนวทำงกำรแก้ไข
ปัญหำควำมเสี่ยงของกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำนก่อนนำไปสู่กำรปฏิบัติ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. บุคลำกรสำธำรณสุขในสังกัดสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองำนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
๒. องค์กรสำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง เป็นต้นแบบในกำรดำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นำงวันทนำ เมืองเล็น ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชำนำญงำน สำนักงำนสำธำรณสุข
อำเภอทุ่งช้ำง จังหวัดน่ำน
12. ผู้จัดทาโครงการ
(นำงวันทนำ เมืองเล็น)
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชำนำญงำน
13. ผู้เสนอโครงการ
(นำยกรภัทร ขันไชย)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
14.ผู้อนุมัติโครงการ
(นำยโชติวัฒน์ ฉัตรสุมงคล)
สำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง

กาหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานสานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 25๖5
ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เวลา
กิจกรรม
08.30 น. – 09.00 น.
- ลงทะเบียน
09.00 น. – 09.30 น.
- ผู้เข้ำอบรมทำแบบทดสอบก่อนกำรอบรม
09.30 น. – 10.30 น.
- พิธีเปิดกำรอบรม โดยสำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง
- ประกำศเจตนำรมณ์ต่อต้ำนกำรทุจริต
- บรรยำยให้ควำมรู้กำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน
10.30 น. – 11.30 น.
- สรุปควำมเสี่ยงของกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน
ในปีงบประมำณ 2563 ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ของ ชมรม
“STRONG...สสอ.ทุ่งช้าง โปร่งใส” และกรอบแนวทำงกำรป้องกัน
ควำมเสี่ยงของกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน
โดย ผู้รับผิดชอบงำน ITA อำเภอทุ่งช้ำง
11.30 น. – 12.00 น.
- ผู้เข้ำอบรมทำแบบทดสอบหลังกำรอบรม
- ปิดกำรอบรม โดยสำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง

ระยะเวลาและแผนการปฏิบัติงาน (Gantt chart)
กิจกรรม
1. อบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรป้องกันกำร
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ของหน่วยงำนสำนักงำนสำธำรณสุข
อำเภอทุ่งช้ำง จังหวัดน่ำน
- ผู้เข้ำอบรมทำแบบทดสอบก่อนกำร
อบรม
- พิธีเปิดกำรอบรม โดยสำธำรณสุข
อำเภอทุ่งช้ำง
- ประกำศเจตนำรมณ์ต่อต้ำนกำรทุจริต
- บรรยำยให้ควำมรู้กำรป้องกันกำรมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
- สรุปควำมเสี่ยงของกำรมีผลประโยชน์
ทับซ้อนของหน่วยงำนในปีงบประมำณ 2563
ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ของ ชมรม
“STRONG...สสอ.ทุ่งช้าง โปร่งใส” และ
กรอบแนวทำงกำรป้องกันควำมเสี่ยงของกำรมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน
- ผู้เข้ำอบรมทำแบบทดสอบก่อนกำรอบรม

2. ประเมินผลกำรอบรมฯ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบทดสอบความรู้

ส่วนที่ 1
แบบทดสอบความรู้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
แก่บุคลากรสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ชื่อ – สกุล..................................................... (.......)ก่อน...................คะแนน (.......)หลัง.................คะแนน.
คำอธิบำยเติมเครื่องหมำย  หน้ำข้อที่ถูกต้อง และ เครื่องหมำย  หน้ำข้อที่ผิด ในช่อง( )
( ) 1. มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคือ ๓ป. ๑ค. ได้แก่ ปลูก/ปลุกจิตสานึก , ป้องกัน ,
ปราบปราม และเครือข่าย
( ) 2. ผลประโยชน์สว่ นตนมี ๒ ประเภทคือ ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับเงิน และผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับเงิน
( ) 3. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ เป็นผลประโยชน์ที่ไม่
เกี่ยวข้องกับเงิน
( ) 4. ผลประโยชน์ทับซ้อนมี ๓ ประเภทคือ ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น
และผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้
( ) 5. ผู้ว่าราชการจังหวัดจะตัดถนน ลูกน้องรับทราบข่าวรีบไปซื้อที่ดินตัดหน้าไว้ก่อน ถือเป็นความขัดแย้ง
กันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
( ) 6. การฉ้อราษฎร์บังหลวง และการคอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของผลประโยชน์ทับซ้อน
( ) 7. ผู้รับเหมามอบเงินเป็นสินน้าใจให้ผู้ว่าจ้างหลังดาเนินการเสร็จสิ้น ไม่ถือว่าเป็นการกระทาที่อยู่ในข่าย
ของการรับผลประโยชน์
( ) 8. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปลดเกษียณแล้ว รับเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนที่ตนเคยติดต่อประสานงาน
โดยอ้างว่าจะทาการติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานรัฐได้อย่างราบรื่น ไม่ถือว่าเป็นการกระทาที่อยู่ในข่ายของ
การผลประโยชน์ทับซ้อน
( ) 9. การทางานหลังจากเกษียณ (Post-employment) หมายถึงการที่บุคคลลาออกจากหน่วยงานของรัฐ
และไปทางานในบริษัทที่ถูกกากับหรือหลังจากเกษียณแล้วไปทางานให้บริษัทที่ตนเองเคยกากับดูแล ถือว่าอยู่
ในข่ายของผลประโยชน์ทับซ้อน
( ) 10. นาย ข. ให้บัตรคอนเสิร์ตมูลค่า 4,500 บาท แก่นาย ค. พนักงานรัฐวิสาหกิจของบริษัทแห่งหนึ่ง
โดยให้เป็นการส่วนตัว ถือเป็นการรับประโยชน์อื่นใด ด้านรับความบันเทิง

ส่วนที่ 2
แบบทดสอบความรู้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
แก่บุคลากรสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ชื่อ – สกุล..................................................... (.......)ก่อน...................คะแนน (.......)หลัง.................คะแนน.
ข้อ 1. Conflict of interest หมายถึงข้อใด
ก. ผลประโยชน์ทับซ้อน
ข. ผลประโยชน์ขัดกัน
ค. ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 2. พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ประกาศใช้
เมื่อใด
ก. 21 กรกฎาคม 2561
ค. 23 กรกฎาคม 2561

ข. 22 กรกฎาคม 2561
ง. 24 กรกฎาคม 2561

ข้อ 3. หมวด 1 ใน พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับ เรื่องใด
ก. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ข. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ค. การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน
ง. การไต่สวนข้อเท็จจริง
ข้อ 4. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรียกโดยย่อว่าอะไร
ก. คณะกรรมการ ป.ป.ช.

ข. คณะกรรมการ ปปช.

ค. คณะกรรมการ คปช.

ง. คณะกรรมการ คกช.

ข้อ 5. “ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง” หมายความถึงบุคคลใด
ก. นายกรัฐมนตรี
ค. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ข. รัฐมนตรี
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 6. การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม อยู่ในหมวดใด แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
ก. หมวด 4
ข. หมวด 5
ค. หมวด 6
ง. หมวด 7

ข้อ 7. ข้อใดอยู่ในข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน
ก. ผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ทาบัญชีให้กับบริษัทที่ต้องถูก
ตรวจสอบ
ข. เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยตาแหน่งหน้าที่ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ เพื่อให้
บริษัทเอกชนที่ว่าจ้างนั้นเกิดความน่าเชื่อถือกว่าบริษัทคู่แข่ง
ค. ข้าราชการครูที่สอนไม่เต็มที่ในเวลาราชการและต้องการให้นักเรียนไปเรียนพิเศษกับตนนอกเวลา
ราชการ
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 8.มาตรา ๑๒๘ ห้ำมมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้
จากผู้ใด ยกเว้น
ก. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจานวน ไม่เกินที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
ข. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจาก การเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วเกินสองปี
ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.
ง. ไม่มีข้อถูก
ข้อ 9. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นได้โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามหลักเกณฑ์และจานวนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด มีมูลค่าเท่าใด
ก. ไม่เกิน 2,000 บาท
ค. ไม่เกิน 3,000 บาท

ข. ไม่เกิน 2,500 บาท
ง. ไม่เกิน 3,000 บาท

ข้อ 10. มาตรา ๑๒๘ ห้ำมมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงิน
ได้
จากผู้ใด หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษ เช่นไร
ก . จาคุกไม่เกินหนึ่งปี
ข. จาคุกไม่เกินหนึ่งปี
ค. จาคุกไม่เกินสามปี
ง. จาคุกไม่เกินสามปี
.

หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

เฉลย
แบบทดสอบความรู้

ส่วนที่ 1
แบบทดสอบความรู้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
แก่บุคลากรสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ชื่อ – สกุล..................................................... (.......)ก่อน...................คะแนน (.......)หลัง.................คะแนน.
คำอธิบำยเติมเครื่องหมำย  หน้ำข้อที่ถูกต้อง และ เครื่องหมำย  หน้ำข้อที่ผิด ในช่อง( )
( ) 1. มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคือ ๓ป.๑ค. ได้แก่ปลูก/ปลุกจิตสานึกป้องกัน
ปราบปราม และเครือข่าย
( ) 2. ผลประโยชน์ส่วนตนมี ๒ ประเภทคือ ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับเงิน และผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับเงิน
( ) 3. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ เป็นผลประโยชน์ที่ไม่
เกี่ยวข้องกับเงิน
( ) 4. ผลประโยชน์ทับซ้อนมี ๓ ประเภทคือ ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น
และผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้
( ) 5. ผู้ว่าราชการจังหวัดจะตัดถนน ลูกน้องรับทราบข่าวรีบไปซื้อที่ดินตัดหน้าไว้ก่อน ถือเป็นความขัดแย้ง
กันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
( ) 6. การฉ้อราษฎร์บังหลวง และการคอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของผลประโยชน์ทับซ้อน
( ⅹ) 7. ผู้รับเหมามอบเงินเป็นสินน้าใจให้ผู้ว่าจ้างหลังดาเนินการเสร็จสิ้น ไม่ถือว่าเป็นการกระทาที่อยู่ในข่าย
ของการรับผลประโยชน์
(ⅹ ) 8. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปลดเกษียณแล้ว รับเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนที่ตนเคยติดต่อประสานงาน
โดยอ้างว่าจะทาการติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานรัฐได้อย่างราบรื่น ไม่ถือว่าเป็นการกระทาที่อยู่ในข่ายของ
การผลประโยชน์ทับซ้อน
( ) 9. การทางานหลังจากเกษียณ (Post-employment) หมายถึงการที่บุคคลลาออกจากหน่วยงานของรัฐ
และไปทางานในบริษัทที่ถูกกากับหรือหลังจากเกษียณแล้วไปทางานให้บริษัทที่ตนเองเคยกากับดูแล ถือว่าอยู่
ในข่ายของผลประโยชน์ทับซ้อน
( ) 10. นาย ข. ให้บัตรคอนเสิร์ตมูลค่า 4,500 บาท แก่นาย ค. พนักงานรัฐวิสาหกิจของบริษัทแห่งหนึ่ง
โดยให้เป็นการส่วนตัว ถือเป็นการรับประโยชน์อื่นใด ด้านรับความบันเทิง

ส่วนที่ 2
แบบทดสอบความรู้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
แก่บุคลากรสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ชื่อ – สกุล..................................................... (.......)ก่อน...................คะแนน (.......)หลัง.................คะแนน.
ข้อ 1. Conflict of interest หมายถึงข้อใด
ก. ผลประโยชน์ทับซ้อน
ข. ผลประโยชน์ขัดกัน
ค. ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 2. พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ประกาศใช้
เมื่อใด
ก. 21 กรกฎาคม 2561
ค. 23 กรกฎาคม 2561

ข. 22 กรกฎาคม 2561
ง. 24 กรกฎาคม 2561

ข้อ 3. หมวด 1 ใน พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับ เรื่องใด
ก. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ข. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ค. การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน
ง. การไต่สวนข้อเท็จจริง
ข้อ 4. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรียกโดยย่อว่าอะไร
ก. คณะกรรมการ ป.ป.ช.

ข. คณะกรรมการ ปปช.

ค. คณะกรรมการ คปช.

ง. คณะกรรมการ คกช.

ข้อ 5. “ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง” หมายความถึงบุคคลใด
ก. นายกรัฐมนตรี
ค. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ข. รัฐมนตรี
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 6. การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม อยู่ในหมวดใด แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
ก. หมวด 4
ข. หมวด 5
ค. หมวด 6
ง. หมวด 7

ข้อ 7. ข้อใดอยู่ในข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน
ก. ผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ทาบัญชีให้กับบริษัทที่ต้องถูก
ตรวจสอบ
ง. เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยตาแหน่งหน้าที่ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ เพื่อให้
บริษัทเอกชนที่ว่าจ้างนั้นเกิดความน่าเชื่อถือกว่าบริษัทคู่แข่ง
จ. ข้าราชการครูที่สอนไม่เต็มที่ในเวลาราชการและต้องการให้นักเรียนไปเรียนพิเศษกับตนนอกเวลา
ราชการ
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 8. มาตรา ๑๒๘ ห้ำมมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงิน
ได้
จากผู้ใด ยกเว้น
ข. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจานวน ไม่เกินที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
ข. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจาก การเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วเกินสองปี
ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.
ง. ไม่มีข้อถูก
ข้อ 9. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นได้โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามหลักเกณฑ์และจานวนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด มีมูลค่าเท่าใด
ก. ไม่เกิน 2,000 บาท
ค. ไม่เกิน 3,000 บาท

ข. ไม่เกิน 2,500 บาท
ง. ไม่เกิน 3,000 บาท

ข้อ 10. มาตรา ๑๒๘ ห้ำมมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงิน
ได้
จากผู้ใด หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษ เช่นไร
ก . จาคุกไม่เกินหนึ่งปี
ข. จาคุกไม่เกินหนึ่งปี
ค. จาคุกไม่เกินสามปี
ง. จาคุกไม่เกินสามปี
.

หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

หนังสือเชิญประชุม

ที่ นน ๐532 /ว 61

00
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งสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง
อำเภอทุ่งช้ำง จังหวัดน่ำน 55130

กุมภำพันธ์ ๒๕65

เรื่อง ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติกำรและประชุมชี้แจงฯ
เรียน ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล ทุกแห่ง / หัวหน้ำสถำนบริกำรสำธำรณสุขชุมชน ทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมำด้วย - กำหนดกำรประชุม

จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยงำนบริหำรทั่วไป สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง จะจัดอบรบเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรเรื่องกำรป้องกันกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง จังหวัดน่ำน ปีงบประมำณ ๒๕๖5
ในกำรนี้ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง จึงขอเรียนเชิญ ท่ ำน และเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยบริกำรของท่ำน
รวมแห่งละ 2 - 4 คน เข้ำร่วมอบรมฯ ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ ดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยโชติวัฒน์ ฉัตรสุมงคล)
สำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง

กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๙ 5104

ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานสานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ ๒๕๖5
วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 25๖5
ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เวลา
กิจกรรม
08.30 น. – 09.00 น.
- ลงทะเบียน
09.00 น. – 09.30 น.
- ผู้เข้ำอบรมทำแบบทดสอบก่อนกำรอบรม
09.30 น. – 10.30 น.

- พิธีเปิดกำรอบรม โดยสำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง

- ประกำศเจตนำรมณ์ต่อต้ำนกำรทุจริต
- บรรยำยให้ควำมรู้กำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน
10.30 น. – 11.30 น.

- สรุปควำมเสี่ยงของกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน
ในปีงบประมำณ 2564 ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ของ ชมรม “STRONG..
.
สสอ.ทุ่งช้าง โปร่งใส” และกรอบแนวทำงกำรป้องกันควำมเสีย่ งของกำรมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน
โดย ผู้รับผิดชอบงำน ITA อำเภอทุ่งช้ำง

11.30 น. – 12.00 น.

- ผู้เข้ำอบรมทำแบบทดสอบหลังกำรอบรม
- ปิดกำรอบรม โดยสำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง

12.00 น. – 13.00 น.

- รับประทำนอำหำรกลำงวัน

13.00 น. – 15.00 น.

- ประชุมชี้แจง มำตรฐำน / กรอบแนวทำง /คู่มือ ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน

และกำรกำหนดมำตรกำรในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน ตำมมำตรฐำน /
กรอบแนวทำง /คู่มือ

