ชื่อโครงการ : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
หลักการและเหตุผล
โรงพยาบาลสมเด็ จ พระยุ พ ราชปั ว จั ง หวั ด น่ า น ได้ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) กาหนดให้ปูลกฝัง
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริต
ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรั ฐ รวมถึงคาสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน
๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้มีคาสั่งให้ทุกส่วนราชการและ
หน่ว ยงานของรั ฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิช อบในส่ว น
ราชการของหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่ ว นในการตรวจสอบ เฝ้ าระวัง เพื่อ สกัด กั้นมิ ให้ เ กิดการทุจริ ตประพฤติมิช อบ ตามนโยบาย
คณะรัฐมนตรีที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒
กันยายน ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ เรื่องการส่ งเสริมการบริห ารราชการแผ่นดินที่มีธรรมมาภิบาล รวมถึงมาตรการ
กระทรวงสาธารณสุข ๓ ป. ๑ ค. (ปลูกจิตสานึก ป้องกัน ปราบปราม เครือข่าย) อีกทั้ง การดาเนินงานเพื่อการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่ ว ยงาน จึงเป็นมาตรการสาคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้ห น่ว ยงาน
สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานจะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของหน่วยงานหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และจะต้องมีการ
สร้างระบบเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน จึงเห็นความสาคัญในการ
จัดทาโครงการแลกเปลี่ย นเรี ย นรู้ ด้านคุณ ธรรมจริยธรรมและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของ
หน่วยงานโรงพยาบาลบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อเป็นการปลูกฝังและ
ปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ให้มีความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่องผลประโยชน์
ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้ และเพื่อให้ปฏิบัติงานตามจรรยาข้าราชการที่ดี มีจิตพอเพียงต้านทุจริต
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน ได้รับความรู้ ปลูกฝังและปรับ
ฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ให้มีความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว
ออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้ และเพื่อให้ปฏิบัติงานตามจรรยาข้าราชการที่ดี มีจิตพอเพียงต้านทุจริต
กลุ่มเป้าหมาย - เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จังหวัดน่าน

วิธีการดาเนินการ
๑. ประชุมคณะทางานกรรมการ ITA
๒. เสนอโครงการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและมาตรการป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. ขออนุ มั ติ จั ด ประชุ ม แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ( โดยขออนุ มั ติ บ รรจุ ใ นวาระการประชุ ม
ประจาเดือนเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน)
๔. ประสานเชิญกลุ่มเป้าหมาย
๕. ดาเนินการจัดประชุ มโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมและมาตรการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๖. สรุปผลโครงการ รายงานหัวหน้าส่วนราชการทราบ
๗. เผยแพร่กิจกรรมโครงการ
งบประมาณ –
ระยะเวลาดาเนินการ – วันจันทร์ ที่ 15 กรกฏาคม ๒๕๖๒
สถานที่จัดประชุม – ห้องประชุมพญาผานอง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน
ผู้รับผิดชอบโครงการ – 1. นางสาวสุรีย์พรรณ วังแสง ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
2. นางโชติกา ติฉัน

ตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมและมาตรการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. เจ้ า หน้ า ที่ โ รงพยาบาลสมเด็ จ พระยุ พ ราชปั ว มี ค วามเข้ า ใจและสามารถแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ผูเ้ สนอโครงการ

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

...................................................
(นางโชติกา ติฉัน)
นักวิชาการพัสดุ

...................................................
(นางสาวสุรีย์พรรณ วังแสง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้อนุมัตโิ ครงการ

(นายกิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรูด้ า้ นคุณธรรมจริยธรรมและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
วันที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพญาผานอง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
จังหวัดน่าน
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
กิจกรรม
๑. ความรู้และความหมายเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. ตัวอย่างเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อน
๔. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ตามการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงอันอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
๕. MOPH
๖. ประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อนและความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน
๗. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และบทลงโทษ
วิทยากร
1.
2.
3.
4.

นายกิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ
นางมยุเรศ เกษตรสินสมบัติ
นางสุรีย์พรรณ วังแสง
นางโชติกา ติฉัน

ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน .
ที่ นน0032.301.04/400
วันที่ 8 กรกฏาคม 2562
.
เรือ่ ง ขออนุมัติจัดประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมและมาตรการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน

.

เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
ด้ วยฝ่ ายบริ หารทั่ วไป โรงพยาบาลสมเด็ จพระยุ พราชปั ว จั งหวั ดน่ าน ได้ จั ดท าโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน ได้รับความรู้
ปลูกฝังและปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ให้มีความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่อง
ผลประโยชน์ ส่วนตัว ออกจากประโยชน์ส่ วนรวมได้ และเพื่อให้ปฏิบัติงานตามจรรยาข้าราชการที่ดี มีจิต
พอเพียงต้านทุจริต เพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึง ขออนุมัติจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในรู ป แบบของการบรรจุ ใ นวาระการประชุ ม ประจ าเดื อ นเจ้ า หน้ า ที่ โรงพยาบาลสมเด็ จพระยุ พราชปั ว
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๒ สถานที่ ห้องประชุมพญาผานอง โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

( นางโชติกา ติฉัน)
นักวิชาการพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามที่เจ้าหน้าที่เสนอ
(นางสาวสุรีย์พรรณ วังแสง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ความเห็นผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
อนุมัต/ิ ลงนาม
(นายกิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน .
ที่ นน0032.301.04/401
วันที่ 8 กรกฏาคม 2562
.
เรื่อง ขอเชิญประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมและมาตรการป้องกันผลประโยชน์- .
ทับซ้อน
เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ทุกท่าน

.

ตามที่ ฝ่ายบริ หารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน ได้จัดทาโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ได้รับความรู้ ปลูกฝัง
และปรั บ ฐานความคิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่ ภ ายในหน่ ว ยงาน ให้ มี ค วามตระหนั ก และสามารถแยกแยะเรื่ อ ง
ผลประโยชน์ ส่วนตัว ออกจากประโยชน์ส่ วนรวมได้ และเพื่อให้ปฏิบัติงานตามจรรยาข้าราชการที่ดี มีจิต
พอเพียงต้านทุจริต ในรูปแบบของการบรรจุในวาระการประชุมประจาเดือนเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุ พ ราชปั ว ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๖๒ ในวั น ที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๒ สถานที่ ห้ อ งประชุ ม พญาผานอง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

( นายกิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ )
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน .
ที่ นน0032.301.04/402
วันที่ 16 กรกฏาคม 2562
.
เรื่อง รายงานการประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมและมาตรการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ

.

ตามบันทึกข้อความ ที่ นน 0032.301.04/400 ลงวันที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง
ขออนุมัติจัดประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ได้ดาเนินกิจกรรมดังกล่าว
เสร็จสิ้น โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เข้าร่วมประชุม จานวน 40 คน ผลการจัดกิจกรรม
ทาให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว มีความรู้ความเข้าในในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนออก
จากประโยชน์ ส่ วนรวมได้เป็ นอย่ างดี มีจรรยาข้าราชการที่ดี มีจิตพอเพียง และจากการจัดกิจกรรมกลุ่ ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทาให้ได้รับทราบประเด็นความเสี่ยงอันอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเพิ่มเติ มจากการประชุม
วิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ของคณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อันได้แก่
๑.
๒.
๓.
๔.

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อ จัดจ้าง
การใช้อานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์

โดยประเด็นความเสี่ยงฯเพิ่มเติม คือ “ การนาทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการส่วนตัว ”
ซึ่ ง ฝ่ า ยบริ ห ารทั่ ว ไป โรงพยาบาลสมเด็ จ พระยุ พ ราชปั ว จะได้ น าประเด็ น ดั ง กล่ า วเสนอในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาจัดทามาตรการในการ
ควบคุมกากับ ในครั้งต่อไป ตามรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตนารายงานผลการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เผยแพร่
ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ต่อไป
( นางโชติกา ติฉัน )
นักวิชาการพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามที่เจ้าหน้าที่เสนอ
(นางสาวสุรีย์พรรณ วังแสง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ความเห็นผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
อนุมัต/ิ ลงนาม
(นายกิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
โรงพยาบาลสมเด้จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562
สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน
วัน/เดือน/ปี : 17 กรกฏาคม 2562
หัวข้อ :. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
1)โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
.
2)ขออนุมัติจัดประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมฯ
3)หนังสือขอเชิญประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมฯ
4)รายงานการประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมฯ

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Link ภายนอก : ไม่มี
หมายเหตุ :

ผูร้ บั ผิดชอบการให้ขอ้ มูล

ผูอ้ นุมตั ริ ับรอง

( นางโชติกา ติฉัน )
นักวิชาการพัสดุ
วันที่ 17 กรกฏาคม 2562

(นายกิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
วันที่ 17 กรกฏาคม 2562
ผูร้ บั ผิดชอบการนาข้อมูลเผยแพร่
(นางโชติกา ติฉัน)
นักวิชาการพัสดุ
วันที่ 17 กรกฏาคม 2562

