
EB 18 ข้อ 3 ภาพถ่ายประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานภาครัฐ อ าเภอเมืองปาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ 23 เมษายน 2563 

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเมืองปาน 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

ตามที่ โรงพยาบาลเมืองปาน ด าเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment 
: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 และอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต วันที่  23 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3 ณ ห้องประชุม
โรงพยาบาลเมืองปาน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลเมืองปาน จ านวน 50 คน นั้น  

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานสรุปผลการจัดประชุมฯ ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 
๑. สรุปจ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
 - ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น  74 คน  
๒. วิทยากร/หัวข้อการประชุมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ 
 ๒.๑ วิทยากร : โรงพยาบาลเมืองปาน ,สสอ.เมืองปาน 
 - ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายไตรมาส 
 - การให้ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต โดยสรุปดังนี้  
  
 มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามรัฐธรรมนูญ 

  ๑. มาตรการคัดสรรคนดีเข้าสู่ต าแหน่งทางการเมือง 

  ๒. การก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในต าแหน่ง 

  ๓. การเพ่ิมระบบและองค์กรตรวจสอบการใช้อ านาจ 

  ๔. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

  การก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในต าแหน่ง 

  ๑. การมีประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ๒. การแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน 

 ๓. การใช้หลักโปร่งใสในการใช้อ านาจ 

  การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการทุจริต 

 ๑. ไม่ทุจริต คือตัวเราไม่ท าทุจริต ไม่ท าให้เกิดความผิดพลาด 

 ๒. อย่าให้ผู้อ่ืนสงสัยว่าทุจริต ต้องท างานรอบคอบ หาพยานหลักฐานเพื่อยืนยัน
ความสุจริต 

 ๓. อย่าให้คนอ่ืนทุจริต คือเราต้องป้องกันมิให้ผู้เกี่ยวข้องกับเรากระท าการทุจริต 

ผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง ผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับผลประโยชน์ส่วนรวม ขัดกัน 

 



  ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง 
สถานการณ์ หรือการกระท าที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร มี
ผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม 

ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 

 การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 

 ใช้ต าแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย 

 การรับผลประโยชน์โดยตรง 

 การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต าแหน่งหน้าที่การงาน 

 การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 

 การน าข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

 การท างานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม 

 ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ท างาน 

 การปิดบังความผิด 

ประโยชน์อันค านวณเป็นเงินได้ 

 การปลดหนี้หรือการลดหนี้ให้เปล่า 

 การให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย 

 การเข้าค้ าประกันโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 การให้ค่านายหน้าหรือค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทน 

 การขาย การให้เช่าซื้อทรัพย์สิน เกินมูลค่าท่ีเป็นจริงตามที่ปรากฏเห็นใน   
ท้องตลาด 

 การใช้สถานที่ ยานพาหนะ หรือทรัพย์สิน โดยไม่คิดค่าเช่าหรือค่าบริการน้อย
กว่าที่คิดกับบุคคลอ่ืนโดยปกติทางการค้า 

 การให้ใช้บริการโดยไม่คิดค่าบริการ หรือคิดค่าบริการน้อยกว่าที่คิดกับบุคคลอ่ืน 
โดยปกติทางการค้า 

 การให้ส่วนลดในสินค้า หรือทรัพย์สินที่จ าหน่าย โดยการให้ส่วนลดมากกว่าที่
ให้กับบุคคลอ่ืน โดยปกติการค้า 

 การให้เดินทาง หรือขนส่งบุคคล หรือสิ่งของโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่าย
น้อยกว่าบุคคลอ่ืน โดยปกติทางการค้า 

 การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพ หรือการบันเทิงอ่ืน ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิด
ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่คิดกับบุคคลอ่ืน โดยปกติทางการค้า 



กิจกรรมที่มีความเสี่ยง 

 การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบ 

 การรับงานนอกหรือการท าธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของ    
หน่วยงาน 

 การท างานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัด
เดิม 

 การน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ ามันด้วย 

 การน าบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว 

 การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจ า 

 การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้แก่ญาติแล้วน ายาไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว 

 การรับประโยชน์จากระบบการล็อกบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน 

รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน  

 การรับของขวัญ/รับผลประโยชน์ ที่เกินความเหมาะสม 

 การใช้ต าแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง 

 การท างานหลังเกษียณ 

 การท างานพิเศษ 

 การใช้ข้อมูลภายใน  

กลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวกับการตรวจสอบประเมินราคาและจัดซื้อจัดจ้าง 

 การก าหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าท่ีจะจัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทของ
ตนหรือของพวกพ้องได้เปรียบหรือชนะในการประมูล 

 การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาประโยชน์ในการ
ประมูลหรือการจ้างเหมา รวมถึงการปกปิดข้อมูล  

การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  

 หลักส าคัญของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน มีดังนี้ 

 ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 สามารถแก้ข้อกล่าวหาในเรื่องความล าเอียงได้ 

 แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

 ประชาชนเชื่อมั่นว่าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม  



การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ 

๑. การที่เจ้าหน้าที่ออกนโยบาย หรือตรากฎหมายเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือพวก
พ้อง แม้ว่าประโยชน์ที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ทางด้านการเงินหรือไม่ก็ตาม 

๒. การที่เจ้าหน้าที่รัฐด ารงต าแหน่งหรือท าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงต่อการก่อให้เกิด
ภาวะผลประโยชน์ทับซ้อน 

๓. การที่เจ้าหน้าที่รัฐรับเงิน สิ่งของ หรือบริการ ซึ่งอาจจะส่งผลเป็นการตอบแทนแก่
ผู้ให้ในอนาคต 

๔. การที่เจ้าหน้าที่รัฐท างานให้กับบริษัทเอกขนหรือมีต าแหน่งอยู่ในบริษัทเอกชนซึ่ง
การด าเนินธุรกิจของบริษัทเอกชนนั้นขึ้นอยู่กับนโยบายที่ออกโดยเจ้าหน้าที่รัฐ หรือองค์กร
ของเจ้าหน้าที่รัฐดังกล่าว 

๕. การที่เจ้าหน้าที่รัฐประกอบอาชีพอ่ืนพร้อมกับการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดการขัดกันของผลประโยชน์ได้ 

๔. การด าเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
จิตพอเพียงต้านทุจริต ไม่พบปัญหา อุปสรรคในการด าเนินการ 

๕. ผลการด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและลดความเสี่ยงในการใน
การเกิดการทุจริตในการปฏิบัติงาน และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเมืองปาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 โดยมีการมุ่งเน้น การอบรม ให้ความรู้และด้าน
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ มี
ค่านิยมและจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต เน้นการสร้างความรับรู้ในการไม่ยอมรับการทุจริต โดยมีการ
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต และก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและเจตนารมณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองปาน เพ่ือให้สาธารณชน ผู้มีส่วนได้
เสีย และผู้รับบริการ มีความเชื่อม่ันต่อการด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองปาน 

               

 (นางสาวพิณญาดา  ดวงสาร)                                       
                       นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                               
                              ผู้บันทึกรายงาน                                                  
 
 


