บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาลสบเมย อาเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร ๐-๕๓๖๑–๗๑๕๔ ต่อ ๑๐๑
ที่ มส ๐๐๓๒.๓๐๑/๔๑๒
วันที่ 1๖ มีนาคม ๒๕๖๕
เรื่อง สรุปรายงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการประเมินความคุณธรรมและความโปร่งใสและอนุญาต
เผยแพร่บนเว็บไซด์โรงพยาบาล
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลสบเมย

ตามที่ ก ลุ่ ม งานบริ หารงานทั่ ว ไปโรงพยาบาลสบเมย ด าเนิ น การจั ด โครงการประชุ ม เชิ ง
ปฏิ บัติ ก ารการประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ ง ใสในการดาเนิ น งานของหน่ว ยงานภาครั ฐ ( Integrity &
Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่บุคลากรด้านสาธารณสุข
เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอสบเมย วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ โรงพยาบาล
สบเมย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรด้านสุขภาพอาเภอสบเมย จานวน ๑๒๕ คน นั้น
พร้อมนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานสรุปผลการจัดประชุมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์เพื่อให้รับทราบทั่วกัน

(นายเจษฎา ต้อนรับ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้า กลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุมัติ/อนุญาต
(นายพิทยา หล้าวงค์)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลขุนยวม รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสบเมย
ผู้อนุมัติโครงการ

รายงานสรุปผลการให้ความรูเ้ กี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโรงพยาบาลสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จากการประชุ ม ให้ ค วามรู้ เ จ้ า หน้ า ที่ รพ.เกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นในหน่ ว ยงาน ของ
โรงพยาบาลสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง ผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับผลประโยชน์ส่วนรวม ขัดกัน
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สถานการณ์
หรือการกระทาที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร มีผลประโยชน์ส่วนตัวมาก
จนมีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งหน้าที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ส่ งผลกระทบต่อประโยชน์
ของส่วนรวม
พฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเข้าข่ายความขัดแย้ง ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคมไทย ได้แก่
๑. หาประโยชน์ให้ตนเองหรือการใช้อานาจหน้าที่เพื่อตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อานาจ หน้าที่ทา
ให้บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าทางาน
๒. รับผลประโยชน์คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับเงิน
จากผู้มาเสียภาษีหรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วรับของกานัลจากร้านค้า
๓. ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในตาแหน่งหน้าที่เกิดส่งผลที่เป็นคุณแก่
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม
๔. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์หรือคอมพิวเตอร์ของ
ราชการทางานส่วนตัว
๕. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เป็นการทาข้อมูลลับขอทางราชการไม่เปิดเผยเพื่อรับสิ่งตอบ
แทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นๆ หรือนาไปเปิดเผยให้ญาติหรือพวกพ้องเพื่อ
แสวงหาประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น
๖. การทางานพิเศษ เช่น เป็นที่ปรึกษาหรือตั้งบริษัทดาเนินธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเอง
ทางานอยู่
๗. การทางานหลังเกษียณ คือการทางานกับผู้อื่นหลังออกจากที่ทางานเดิม โดยใช้ความรู้ หรือ
อิทธิพลจากที่เคยปฏิบัติหน้าที่ราชการมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง
ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน
 การใช้ตาแหน่งไปดาเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง
 ใช้ตาแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย
 การรับผลประโยชน์โดยตรง
 การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตาแหน่งหน้าที่การงาน
 การนาทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
 การนาข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว
 การทางานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม
 ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ทางาน
 การปิดบังความผิด

-๒การดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544 "การเรี่ยไร" หมายความ
ว่า การเก็บเงินหรือทรัพย์สินโดยขอร้องให้ช่วยออกเงินหรือทรัพย์สินตามใจสมัคร และให้หมายความรวมถึงการซื้อ
ขายแลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการซึ่งมีการแสดงโดยตรงหรือโดยปริยายว่ามิใช่เป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยน ชดใช้
หรือบริการธรรมดา แต่เพื่อรวบรวมเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาทั้งหมดหรือบางส่ วนไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง
นั้นด้วย
การให้–การรับของขวัญและผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน
การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์ ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ใน
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด โดยจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ (มาตรา ๑๐๓) ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้
๑. จากญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หาตามจานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป
๒. จากบุคคลอื่นราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาทการ
รับ ทรั พย์ สิ น หรื อประโยชน์ อื่น ที่มีมูล ค่าเกิ นกว่า ๓,๐๐๐ บาท โดยมีความจาเป็นต้องรับเพื่อรักษามิตรไมตรี
มิตรภาพต้องแจ้งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานทันทีที่สามารถกระทาได้
ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ บริการ
หรื ออื่นๆที่มีมูล ค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้า ที่ของรัฐให้และหรือได้รับ นอกเหนือจาก เงินเดือน รายได้และ
ผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ ของขวัญและประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่า ตีราคาเป็นเงินหรืออาจไม่
สามารถตีค่าตีราคาได้
ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ หมายรวมถึง สินค้าบริโภค ความบันเทิง การต้อนรับ ให้ที่ พัก
การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรกานัล บัตรลดราคาสินค้า
หรือบริการ และเงิน เป็นต้น
ของขวั ญและประโยชน์ อื่ นใดที่คิ ดเป็ นราคาไม่ ได้ หมายถึ ง สิ่ ง ใดๆ หรือ บริ ก ารใดๆ ที่ ไ ม่
สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้ อาทิ เช่น การให้บริการส่วนตัว การปฏิบัติด้วยความชอบส่วนตน การเข้าถึง
ประโยชน์ หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอื่นๆ
หากมีความจาเป็นต้องรับเพราะเพื่อรักษาไมตรี ควรจะทาดังนี้
๑. แจ้งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการวินิจฉัย
๒. มีเหตุผล รับได้ – รับไว้
๓. ไม่ควรรับ – ส่งคืน ส่งคืนไม่ได้ มอบให้ส่วนราชการ
--------

