
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลแม่ทะ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โทร 054 289184       

ที ่  ลป 0032.301/101 วันที ่    6 มีนาคม  2563                  
เรื่อง   สรุปผลการด าเนินการโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาล     
          แม่ทะ  ประจ าปีงบประมาณ 2563  
เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ  

 
ตามทีโ่รงพยาบาลแม่ทะ  ได้ด าเนินการจัดประชุมโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและ 

บริหารความเสี่ยง อ าเภอแม่ทะ  ส าหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ทะ ประจ าปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม
การประชุมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต และการรวมกลุ่มการบริหารที่โปร่งใส 
และให้ความรู้ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส าหรับเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าปาง วัตถุประสงค์เพ่ือให้การด าเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA  เมื่อวันที่ 
5 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลแม่ทะ นั้น 
กลุ่มงานบริหารทั่วไปขอเรียนว่า   ในการจัดประชุมดังกล่าว ได้ด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลแม่ทะ    เมื่อวันพฤหัสบดี 5 มีนาคม 2563 ซ่ึงได้มีพิธีเปิดการอบรมโดยผู้อ านวยการโรงพยาบาล
แม่ทะ  (นายนวรัตน์ วนาพันธพรกุล) ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ก่อนเปิดการอบรมโครงการฯ ประธาน
ได้มีการกล่าวน า ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชั่นของโรงพยาบาลแม่ทะ  ภายใต้แนวคิด 
“โรงพยาบาลแม่ทะ  ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”ประจ าปีงบประมาณ 2563  รวมทั้งได้ให้นโยบายในการ
ปฏิบัติงาน และให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดผู้เข้ารับการอบรมด้วย 

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยง จังหวัด
ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ือให้การด าเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ของ
หน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดให้มีโครงการฯดังกล่าว 

โดยมีกลุ่มเป้าหมายส าหรับผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ ในการเสริมสร้างเพ่ิมพูนความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการฮ้ัว) พ.ศ. 
2542 ประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแม่ทะ  จ านวน 30 คน   

ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับหัวข้อบรรยาย  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ ได้บรรยายในหัวข้อ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน ประมวลกฎหมายอาญา  สรุปเนื้อหาส าคัญการบรรยายของวิทยากร ได้แก่ ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ได้แก่ 

ผลประโยชน์ทับซ้อน Conflict of Interests มีการใช้ค าในภาษาไทยไว้หลายค าเช่น 
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หรือ “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” หรือ“ผลประโยชน์
ขัดกัน”ค าเหล่านี้ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบอันเป็นการกระท าที่ขัดต่อหลัก
คุณธรรมจริยธรรมและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
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การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มีได้หลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่
เฉพาะในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงิน
หรือทรัพย์สินด้วย ทั้งนี้ John Langford และ Kenneth Kernaghan ได้จ าแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกเป็น 7 รูปแบบ และส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนดเพ่ิมอีก 2 
รูปแบบ (รูปแบบที่ 8 และรูปแบบที่ 9) รวมทั้งสิ้น 9 รูปแบบ ได้แก่ 

1. การรับผลประโยชน์ต่างๆและผลจากการรับผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจในการ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 

2. การท าธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา 
3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ โดยใช้อิทธิพลหรือ

ความสัมพันธ์จากที่เคยด ารงต าแหน่งในหน่วยงานนั้นหาประโยชน์จากหน่วยงาน 
4. การท างานพิเศษโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ 
5. การรู้ข้อมูลภายในแล้วน าข้อมูลไปหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อ่ืน 
6. การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง 
8. การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง 
9. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน 
-การเรี่ยไรของหน่วยงาน 
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.

2561  มาตรา 4 นิยามความหมายเกี่ยวกับ เจ้าพนักงานของรัฐ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ทุจริตต่อหน้าที่ และร่ ารวย
ผิดปกติ เป็นต้น 

- หมวด 6 ความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  หรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรา 126 (กฎหมายเก่า มาตรา 100) ถึงมาตรา 129 หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สิน หรือการรับสินบน ตามมาตรา 128 (กฎหมายเก่า มาตรา 103 )  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ประกอบกับประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 
2499 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ได้แก่ หมวด 2 ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
มาตรา 147 ถึงมาตรา 166  

-ตอบข้อซักถามในประเด็นปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับหัวข้อการบรรยาย   

         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและขออนุญาตน าเผยแพร่ในเวปไซด์ของหน่วยงาน  
www.maethahospital.com   

 
         (นายสมควร  จินะการ) 

     นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
              หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

                     ทราบ 

 

                                                               (นายนวรัตน์  วนาพันธพรกุล) 
                                                               ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

 



แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่านเว็บไซต์ของหน ่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค  
ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ตามประกาศส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร ื่อง แนวทางการเผยแพร ่ข ้อม ูลต ่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
 
 

แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  งานบริหาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ป ี   :  6 มีนาคม  ๒๕63 
 

  หัวข้อ : สรุปผลการด าเนินการโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยง 
รายละเอียดข้อมูล  (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
            1.หลักฐานการจัดการประชุม โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส  
               หัวข้อบรรยาย “ผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต ฯลฯ ” 
            2.รายชื่อและลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
            3.ภาพถ่ายการจัดประชุม 

4.หนังสือสรุปรายงานการประชุม 
 

Link ภายนอก   : ไม ่มี 
หมายเหต ุ  :  - 

 
ผู้รับผิดชอบการใหข้อม ูล                                             ผู้อน ุม ัติรับรอง 
 
 
 
    (นายสมควร  จินะการ)                               (นายนวรัตน์ วนาพันธพรกุล) 

       ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ                  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

        วันที ่ 6  เด ือน  มีนาคม พ.ศ. 2563                      วันที ่ 6  เด ือน  มีนาคม  พ.ศ. 2563 
 
 

ผู้ร ับผ ิดชอบการนำข้อมูลขึ้น
เผยแพร่ 

 
 

(นายอรุณศักดิ์ เครือดวงค า) 
พนักงานบริการ 

                                        วันที่  6  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
 
 


