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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร 0 54 795 10                .  
ที ่ นน 0532/ 224                                       วันที ่ 11  มีนาคม   2565                                .     
เรื่อง  รายงานผลการดำเนินกิจกรรมภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” และอบรมให้ความรู้         .        

       การป้องกันและปราบปรามการทุจริตการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565         

เรียน  สาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง   

  ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง โดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป ดำเนินการจัดประชุม 
เพื่อดำเนินกิจกรรมภายใต้ แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”และอนรมให้ความรู้การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖5 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม ๒๔๖5          
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน นั้น 

กลุ่มกฎหมาย ขอรายงานสรุปผลการจัดประชุมฯดังกล่าว ดังนี้  
๑. สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 

- ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น  13 คน 
๒. วิทยากร/หัวข้อการประชุมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ 
๒.๑ วิทยากร : นายวโชติวัฒน์ ฉัตรสุมงคล สาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง ได้บรรยายวางแนวทาง 

การป้องกันมิให ้เก ิดการการกระทำผิดว ิน ัยและป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ท ับซ้อนกับเจ้าหน้า ที่                     
ในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง โดยในที่ประชุมสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง ประกาศเจตนารมณ์ การ
ต่อต้านการทุจริต“สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖5 

๒.๒ วิทยากร : นางวันทนา เมืองเล็น เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 
ทั่วไป บรรยายให้ความรู้เรื่อง การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมของบุคลากรภาครัฐ และการรักษาวินัย 
รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยของบุคลากรภาครัฐ” 

สรุปเนื้อหาลาระ 
มาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง 
๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒. การมีจิตสำนึกท่ีดี ชื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือประโยชน์ส่วนตนไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
๔. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
๖. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๗. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 
 / หลักการ... 



-๒- 

 

 

หลักการสำคัญของธรรมาภิบาล 
๑. หลักความโปร่งใส 
๒. หลักความรับผิดชอบ 
๓. หลักการมีส่วนร่วม 
๔. หลักนิติธรรม 
๔. หลักความคุ้มค่า 
หลักคุณธรรม โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ 
๑. ภาคทัณฑ์ 
๒. ตัดเงินเดือน 
๓. ลดขั้นเงินเดือน 
๔. ปลดออก 
๔. ไล่ออก 
วินัย หมายถึง การควบคุมความประพฤติให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน เช่น กำหนดให้ 

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง ต้องชื่อสัตย์ สุจริต ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ รักษา 
ความลับของทางราชการ ปฏิบัติตาม คำลังของผู้บังคับบัญชา และรักษาชื่อเสียงของตน เป็นต้น 

การดำเนินการทางวินัย หมายถึง การดำเนินการทั้งหลายที่กระทำเป็นพิธีการตามที่กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับกำหนด ได้แก่ การตั้งเรื ่องกล่าวหา การสืบสวนหรือสอบสวนการพิจารณาความผิดและ 
ลงโทษ และการดำเนินการต่างๆ ระหว่างการสอบสวนพิจารณาความผิด 

การอุทธรณ์ หมายถึง การที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง        
ผู้ถูกสั่งลงโทษทางวินัยได้ร้องขอรับความเป็น ธรรมจากผู้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัย โดยขอให้               
ยกเรื่อง ของตนนี้ขึ้นพิจารณาใหม่ เพ่ือให้เป็นไป ในทางท่ีเป็นคุณแก่ตน 

การร้องทุกข์ หมายถึง การที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง           
ร้องขอความเป็นธรรม เนื่องจาก ถูกออก หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจ
หน้าที่ ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้อง หรือไม่ ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้อง ทำให้เกิดความคับข้องใจ และประสงค์จะให้มี
การ แกิไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตน ซึ่งการร้องทุกข์นั้นมิใช่เรื่องการร้องเรียน 

1. มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามรัฐธรรมนูญพ.ศ.๒๔๖0 
๑.๑. มาตรการคัดสรรคนดีเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมือง 
๑.๒. การกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในตำแหน่ง 
๑.๓. การเพิ่มระบบและองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจ 
๑.๔. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๒.การกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
๒.๑. การมีประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ทับช้อน 
๒.๒. การแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน 
๒.๓. การใช้หลักโปร่งใสในการใช้อำนาจ 
๓.การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการทุจริต 
๓.๑. ไม่ทุจริต คือตัวเราไม่ทำทุจริต ไม่ทำให้เกิดความผิดพลาด 
๓.๒. อย่าให้ผู้อื่นสงสัยว่าทุจริต ต้องทำงานรอบคอบ หาพยานหลักฐานเพื่อยืนยันความสุจริต 
๓.๓. อย่าให้คนอ่ืนทุจริต คือเราต้องป้องกันมิให้ผู้เกี่ยวช้องกับเรากระทำการทุจริต 

/ผลประโยชน์... 
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/การทำงาน... 

 

 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง ผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับผลประโยชน์ส่วนรวมขัดกัน 
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สถานการณ์ หรือ การ

กระทำท่ีบุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร มีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจน มีผล
ต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่บุคคลนั้น รับผิดชอบอยู่ ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ ของ
ส่วนรวมประเภทของผลประโยชน์ทับช้อน 

• การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 
• ใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย 
• การรับผลประโยชน์โดยตรง 
• การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน 
• การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 
• การนำข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
• การทำงานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม 
• ผลประโยชน์ทับช้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ทำงาน 
• การปิดบังความผิด 
ประโยชน์อันคำนวณเป็นเงินได้ 
• การปลดหนี้หรือการลดหนี๋ให้เปล่า 
• การให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย 
• การเข้าคำ้ประกันโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม 
• การให้ค่านายหน้าหรือค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทน 
• การขาย การให้เช่าซื้อทรัพย์สิน เกินมูลค่าท่ีเป็นจริงตามที่ปรากฎเห็นในท้องตลาด 
• การใช้สถานที่ ยานพาหนะ หรือทรัพย์สิน โดยไม่คิดค่าเช่าหรือค่าบริการน้อยกว่าที่คิดกับบุคคลอ่ืน 

โดยปกติทางการค้า 
• การให้ใช้บริการโดยไม่คิดค่าบริการ หรือคิดค่าบริการน้อยกว่าที่คิดกับบุคคลอ่ืน 
• การให้ส่วนลดในสินค้า หรือทรัพย์สินที่จำหน่าย โดยการให้ส่วนลดมากกว่าที่ให้กับบุคคลอ่ืน 
• การให้เดินทาง หรือขนส่งบุคคล หรือสิ่งของโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
• การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพ หรือการบันเทิงอ่ืน ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
• การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
• การรับงานนอกหรือการทำธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน 
• การทำงานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม 
• การนำรถราชการไปใชในกิจธุระส่วนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกค่านี้ามันด้วย 
• การนำบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว 
• การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ 
• การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้แก'ญาติแล้วนำยาไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว 
• การรับประโยชน์จากระบบการล็อคบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
• การรับของขวัญ/รับผลประโยชน์ ที่เกินความเหมาะสม 
• การใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ไห้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง 
• การทำงานหลังเกษียณ



/กลุ่มงาน... 
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• การทำงานพิเศษ 
• การใช้ข้อมูลภายใน กลุ่มวิชาชีพที่เก่ียวกับการตรวจสอบประเมินราคาและจัดซื้อจัดจ้าง 
• การกำหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทของตนหรือของพวกพ้อง 

ได้เปรียบหรือชนะในการประมูล 
• การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาประโยชน์ในการประมูล หรือการจ้าง 

เหมา รวมถึงการปกปิดข้อมูล การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับช้อน 
หลักสำคัญของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน มีดังนี้ 
• ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
• สามารถแก้ข้อกล่าวหาในเรื่องความลำเอียงได้ 
• แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
• ประชาชนเชื่อมั่นว่าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล 

และผลประโยชน์ส่วนรวมที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ 
• . การที่เจ้าหน้าที่ออกนโยบาย หรือตรากฎหมายเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้องแม้ว่า 

ประโยชน์ที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ทางด้านการเงินหรือไม่ก็ตาม 
• . การที่เจ้าหน้าที่รัฐดำรงตำแหน่งหรือทำหน้าที่ที่มีความเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดภาวะผลประโยชน์ 

ทับซ้อน 
• . การที่เจ้าหน้าที่รัฐรับเงิน สิ่งของ หรือบริการ ซึ่งส่งผลเป็นการตอบแทนแก่ผู้ให้ในอนาคต 
• . การที่เจ้าหน้าที่รัฐทำงานให้กับบริษัทเอกชนหรือมีตำแหน่งอยู่ในบริษัทเอกชนซึ่งการ ดำเนินธุรกิจ 

ของบริษัทเอกชนนั้นขึ้นอยู่กับนโยบายที่ออกโดยเจ้าหน้าที่รัฐ หรือองค์กรของเจ้าหน้าที่รัฐดังกล่าว 
• . การที่เจ้าหน้าที่รัฐประกอบอาชีพอื่นพร้อมกับการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่ งอาจก่อให้เกิดการ ขัดกัน

ของ ผลประโยชน์ได้ 
การดำเนินการจัดประชุมเพื ่อดำเนินกิจกรรมภายใต้ แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”            

และอบรมให้ความรู้ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตการป้องกันผลประโยชน์ทับช้อน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ ไม่พบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการ ส่วนผลการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตและลดความเสี่ยงในการในการเกิดการทุจริตในการปฏิบัติงาน และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ให้แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีการมุ่งเน้น 
การอบรม ให้ความรู้และด้านการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ และการป้องกันผลประโยชน์ทับช้อน 
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้มีค่านิยมและจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตเน้นการสร้างความรับรู้ ในการไ ม่ยอมรับ
การทุจริต โดยมีการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการ ทุจริต และกำหนดมาตรฐานทาง คุณธรรมจริยธรรม
และเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์ร ัปชั ่นของเจ้าหน้าที ่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ ่งช้าง                       
เพื่อให้สาธารณชนผู้มีส่วนได้เสียและผู้รับบริการ มีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุข                    
อำเภอทุ่งช้าง 
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กลุ ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง ขออนุญาตนำสรุปผลการประชุม               
เพื่อดำเนินกิจกรรมภายใต้ แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”และอบรมให้ความรู้การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖5 เผยแพร่บนเว็บไซต์ สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

 

   

      (นางวันทนา  เมืองเล็น) 
         เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 

- ความเห็นสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง                               
ชอบ/ลงนามแล้ว/ดำเนินการ 

 

                            (นายโชติวัฒน์  ฉัตรสุมงคล) 
                                                                     สาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง 

 

 


