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รายงานสรุปการประชุมแลกเปลีย่นเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสฯ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

รายงานสรุปการประชุม 
“การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานแบบบูรณาการ  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564” 
วันที่  4  มิถุนายน  25464  เวลา  8.๓๐ – ๑๖.๓๐  น. 

ณ  ห้องประชุม  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแพ 
********************************************** 

เริ่มประชุม  เวลา  8.30  น. 
ผู้มาประชุม 
1.นายประดิษฐ์  สาลียงพวย สาธารณสุขอ าเภอบางแพ  สสอ.บางแพ 
2.นายประวิทย์  เอมอาจ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.บางแพ 
3.นายชัยพร  จันทร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.บางแพ 
4.นายวิชิต  คล้ายเชย นายช่างเทคนิค   สสอ.บางแพ 
5.น.ส.ธันย์ชนก  มณีค า  พนักงานธุรการ   สสอ.บางแพ 
6.นายประชา  สุขสวัสดิ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส รพ.สต.หัวโพ 
7.นางอมรรัตน์  เอมอาจ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.วัดแก้ว 
8.นายกิตติศักดิ ์  ทรงพัฒนาศิลป์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.ดอนคา 
9.นางจรรยา  บัวพ่ึง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.หัวโพ 
10.นางวัลธนา  แก้วป่อง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.วังเย็น 
11.นายสกนธ์  เปาทุ้ย  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านดอนใหญ่ 
12.นางเฉลา  รุ่งเรือง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.ดอนใหญ่ 
13.นางพิกุลเกต ุ สวนแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านหนองม่วง 
14.นายมานิตย์  อยู่เย็น  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านวังกุ่ม 
รวมผู้มาประชุม  14  คน 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
-  ไม่มี 
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สรุปผลการบรรยาย 
บรรยายพิเศษ  เรื่อง  การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต  และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน  
“จิตพอเพียงต้านทุจริต”  และ  Model STRONG” 
นายประดิษฐ์   สาลียงพวย  สาธารณสุขอ าเภอบางแพ 
-  การประกาศเจตนารมณ์สุจริต  ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแพ  ขอประกาศเจตนารมณ์สุจริตในการบริหารหน่วยงานอย่างมีธรร
มาภิบาล  เป็นองค์กรคุณภาพ  มีการก าหนดเป็นนโยบายบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบและขจัดซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยขอให้บุคลากรทุกระดับรับทราบและปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดจ านวน  8  ข้อ  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
-  ที่มาและความส าคัญ  ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   
(Integrity  and  Transparency  Assessment  :  ITA) 
 ปัญหาด้านการทุจริตและคอรัปชั่น  นับเป็นปัญหาที่ส าคัญในสังคมไทย  ที่สร้างความเสียหายและ
ผลกระทบอย่างมหาศาล  ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต่างมีความตระหนักในการแก้ไขปัญหานี้อย่าง
ต่อเนื่อง  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.)  ได้พัฒนาเครื่องมือการ
ประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต  และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม  โดยใช้ชื่อว่า  “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity  and  Transparency  Assessment  :  ITA)”  ซึ่งได้
ด าเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555  จนถึงปัจจุบัน 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  ได้น าเครื่องมือการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( ITA)  มาใช้ครั้งแรกใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  และมีการขยายพร้อมทั้งการพัฒนาการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยในปี  พ.ศ. 
2560  กระทรวงสาธารณสุข  ได้ก าหนดมาตรการ  3  ป.  1  ค.  (ปลูก/ปลุกจิตส านึก  ป้องกัน  ปราบปราม
และสร้างภาคเครือข่าย)  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ  20  ปี  (ด้านสาธารณสุข)  และในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561  ถึง  2564  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ได้ขยายการด าเนินงานการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งในในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA)  ทั้ง  1,854  หน่วยงาน  ครอบคลุมทั้ง  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  โรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  และ
โรงพยาบาลชุมชน  โดยก าหนดเป็นตัวชี้วัด  ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ITA  (ร้อยละ  80,  และ  90  ตามล าดับ)  ซึ่งหากไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  80  หัวหน้า
ส่วนราชการ  อาจได้รับพิจารณาย้ายออกจากต าแหน่ง  และต้องเร่งรัด  ก ากับติดตามให้หน่วยงานให้
ความส าคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
-  การด าเนินงานหน่วยงานคุณธรรม  และป้องกันปราบปรามการทุจริตของส านักงานสาธารณจังหวัดราชบุรี
และหน่วยงานในสังกัด  ปีงบประมาณ  2564 
 ในปีงบประมาณ  2564  นี้  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี  ก าหนดให้ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอทุแห่ง  ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity  and  Transparency  Assessment  :  ITA)  โดยมีคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  95  จากคะแนน
รวม  2,400  คะแนน 
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-  ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่  หรือผู้บังคับบัญชาใน
เทศกาลต่างๆ  ขับเคลื่อนนโยบาย  No  Gift  Policy  โดยส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแพ           ขอ
ความร่วมมือให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติ  ดังนี้ 

1. ห้ามบุคลากรทุกระดับ  ให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน  โดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น  
ห้ามให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่าเกิน  3,000  บาท 

2. การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติ  เนื่องในโอกาสต่างๆ  โดยปกติ
ประเพณีนิยม  หรือมารยาทตามที่ปฏิบัติในสังคม  ต้องมีมูลค่าไม่เกิน  3,000  บาท 

3. ห้ามบุคลากรทุกระดับ  ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจากผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่  เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้
ตามปกติประเพณีนิยม  ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน  3,000  บาท 

4.  ให้บุคลากรทุกระดับ  แสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่างๆ  เช่น  เทศกาลปีใหม่  การ
แสดงการต้อนรับ  การแสดงความยินดีในโอกาสเลือนต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  โดยวิธีการใช้บัตรอวยพร  การ
ลงนามในสมุดอวยพร  การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์  แทนการให้หรือรับของขวัญ  ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาใน
โอกาสต่างๆ  พ.ศ. 2561 

และเพ่ือให้การสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตบรรลุผลได้จริง  บุคลากรทุกระดับต้องให้
ความส าคัญอย่างแท้จริงกับการปรับประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาใช้ประกอบกับหลักการ
ต่อต้านการทุจริตอ่ืน ๆ  เพ่ือสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นเป็นพ้ืนฐานความคิดของ
ปัจเจกบุคคล  โดยประยุกต์หลักบูรณาการ  “STRONG”  ซ่ึงประกอบด้วย 

S - Sufficiency  หลักความพอเพียง  ในความหมายของการต้านทุจริต  โดยบุคคลสามารถคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเป็นอัตโนมัติ 

T - Transparency  ความโปร่งใส  คือ  การสร้างวัฒนธรรมของการเปิดเผย 
R - Realise  ตื่นรู้  คือ  การตื่นรู้และพร้อมที่จะลงมือท า  ตื่นรู้ในปัญหาการทุจริต  เฝ้าระวังจะ

สอดคล้องกับ 
O – Onward  มุ่งไปข้างหน้า  คือ  การให้ผู้อ่ืนเปลี่ยนแปลงตามเราไปในทิศทางที่ถูกต้องคือการ

ต่อสู้ในจิตใจกับการไม่ทุจริต  พัฒนาองค์กรของเราบริหารจัดการให้ดีขึ้น 
N – Knowledge  ความรู้  คือ  การพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่  เพราะอนาคตอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง

ในทางของทุจริตมากขึ้น  เช่น  การจ่ายเงินสินบนอาจจะเป็นในรูปแบบดิจิทัล  และไม่สามารถตรวจสอบ 
ความรู้เปลี่ยนแปลงเสมอในทุกเรื่อง 

G – Generosity  ความเอ้ืออาทร  คือ  ความเอ้ืออาทรตามจริยธรรมและจิตพอเพียง  แต่สาเหตุ
ของการเกิดการทุจริตมาจากระบบอุปถัมภ์การช่วยเหลือครอบครัวและเครือญาติความเอ้ืออาทรในนิยามนั้น
มิได้ต้องการหวังผลตอบแทน 
การบรรยาย  เรื่อง  ที่มาและความส าคัญในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  (Integrity  and  Transparency  Assessment  :  ITA) 
นายประวิทย์   เอมอาจ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 การด าเนินงาน  ITA  ในปีงบประมาณ  2564  นี้  มีวัตถุประสงค์  คือ 
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 1. เพ่ือประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานเป้าหมายสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
 2. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการปฏิบัติงานและให้การบริหารราชการของหน่วยงาน
เป้าหมายสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค  มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. เพ่ือให้ได้ข้อเสนอในการจัดท ามาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้ งในระดับ
นโยบายและในระดับปฏิบัติการ 
 โดยการประเมินมีหน่วยงานเป้าหมาย  ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาคที่เข้าการประเมิน  จ านวนทั้งสิ้น  1,850  หน่วยงาน  ประกอบด้วย 
 -  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  76  แห่ง 
 -  โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป 116  แห่ง 
 -  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  878  แห่ง 
 -  โรงพยาบาลชุมชน   780  แห่ง 
 ในด้านการก าหนดดัชนีและตัวชี้วัดในการประเมิน  ITA  ปีงบประมาณ  2563  ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดสัดส่วนของข้อค าถามตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์  Evidence-
Based  Integrity  and  Transparency  Assessment  (EBIT)  ดังนี้ 
 

ดัชนี EBIT 
จ านวนข้อ
ค าถาม 

คะแนน 

การเปิดเผยข้อมูล EB 1-2 2 200 
การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ EB 3-5 3 300 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล EB 6-9 4 400 
การส่งเสริมความโปร่งใส EB 10-12 3 300 
การรับสินบน EB 13 1 100 
การใช้ทรัพยส์ินของราชการ EB 14-15 2 200 
การด าเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต EB 16-18 3 300 
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB 19-21 3 300 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร EB 22-24 3 300 

รวม  24 2,400 
 
 ด้านการให้คะแนน  1  ข้อค าถาม  (EBIT)  มีคะแนนเต็ม  100  คะแนน  โดยมีข้อก าหนดคือ  
เอกสาร/หลักฐานประกอบมีครบถ้วน  และถูกต้องตามข้อก าหนดหรือมากกว่าข้อก าหนด  แต่มีความ
สอดคล้อง  เชื่อมโยง  สร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงาน  ให้คะแนน  100  คะแนน  แต่หากเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบไม่ครบถ้วน  และไม่ถูกต้องตามข้อก าหนด  ให้คะแนน  0  คะแนน 
 โดยส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง  ต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ  95  หรือ  2,300  
คะแนน  ขึ้นไป  จากท้ังหมด  2,400  คะแนน 
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การบรรยาย  เรื่อง  การก าหนดมาตรการและกลไกในการป้องกันการรับสินบนทุกรู ปแบบ  และการ
ควบคุมภายใน 
นายชัยพร   จันทร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

เนื่องจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นในระบบราชการยุคปัจจุบัน  ส่วนหนึ่งเกิดจาก
ผลประโยชน์ที่ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม  ในการด ารงต าแหน่งของเจ้าหน้าที่
ของรัฐหรือ  ที่เรียกกันว่า  “ผลประโยชน์ทับซ้อน”  จึงถือได้ว่าปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการทุจริต
คอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง  เพราะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย  หรือ
จริยธรรม  ด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ  จน
ท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรม  จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ  ขาดความเป็นอิสระ  ความเป็นกลาง  
และความเป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม  และท าให้ประโยชน์หลักขององค์กร  
หน่วยงาน  สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป  ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางการเงินและทรัพยากรต่างๆ  
คุณภาพการให้บริการ  ความเป็นธรรม  ในสังคมรวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ  ด้วย  โดยมีมาตรการส าคัญ  ดังนี้ 

1. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่  หรือผู้บังคับบัญชา
ในเทศกาลต่างๆ  เช่น 

-  ห้ามบุคลากรทุกระดับ  ให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน  โดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น  
ห้ามให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่าเกิน  3,000  บาท 

-  การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติ  เนื่องในโอกาสต่างๆ  โดยปกติ
ประเพณีนิยม  หรือมารยาทตามที่ปฏิบัติในสังคม  ต้องมีมูลค่าไม่เกิน  3,000  บาท 

2. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ  เช่น 

-  ห้ามมิให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อ  ท าการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุก
ประเภทจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเข้ากองทุนสวัสดิการของสถานพยาบาล  การจัดซื้อจัดหายายา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินในการจัดซื้อจัดจ้าง  ถือว่ าเป็นการด าเนินกิจการเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ  (Public  sector)  หากเกิดผลประโยชน์ขึ้นจากการจัดซื้อจัดจ้าง  เช่น  ได้ส่วนลดหรือได้
ส่วนแถม  ประโยชน์ดังกล่าวต้องตกแก่ประโยชน์สาธารณะเช่นกัน  โดยหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง  ต้องจัด
ส่วนลดหรือส่วนแถมเป็นราคาสุทธิ  (net  price) 

3. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  เช่น 
-  บุคลากรทุกระดับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  ต้องปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  และประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
แนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  พ.ศ. 2560  อย่างเคร่งครัด  
โดยต้องมีแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขั ดแย้งทาง
ผลประโยชน์และการมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  เจ้าหน้าที่พัสดุ  
และผู้ตรวจรับพัสดุ  ในทุกกรณีของการจัดซื้อจัดจ้าง 

-  บุคลากรทุกระดับ  จะต้องวางตัวเป็นกลางในการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ  
โดยไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ 
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4. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค  เช่น 
-  บุคลากรทุกระดับ  ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สิน

บริจาคของหน่วยบริการ  พ.ศ. 2561  ทั้งนี้  การรับเงินบริจาคและทรัพย์สิใดๆ  ต้องพิจารณาถึงผลได้ผลเสีย
และผลประโยชน์ของหน่วยบริการที่จะได้รับ  และต้องเป็นการบริจาคด้วยความสมัครใจและไม่เป็นไปเพ่ือ
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์  หรือมีเงื่อนไขผูกพันที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดโดยเฉพาะ 

-  ห้ามมิให้หน่วยบริการทุกแห่ง  รับเงินหรือทรัพย์สินที่ผู้บริจาคระบุเงื่อนไขของการบริจาคอันเป็น
ภาระ  หรือข้อเรียกร้องแก่หน่วยบริการเกินความจ าเป็น 

-  การให้หรือรับทรัพย์สินและเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง  โดยต้องมั่นใจว่าเงินและทรัพย์สินนั้น  ไม่ได้ถูกน าไปใช้เพ่ือเป็นข้ออ้างในการติดสินบน 

5. มาตรการการรับของแถม  เช่น 
-  หน่วยบริการและบุคลากรในสังกัดต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัติฯ  

กฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ  ภายใต้ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่หน่วยบริการก าหนดไว้  ทั้งนี้  หน่วยบริการจะก าหนดเงื่อนไขส่วนแถมพิเศษ  ส่วน
ชดเชย  ส่วนสนับสนุน  หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติมจากที่ก าหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุ  เพื่อเป็นเงื่อนไขหรือเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอไม่ได้ 

-  ให้หน่วยบริการตรวจรับส่วนแถมพิเศษ  ส่วนชดเชย  ส่วนสนับสนุน  หรือส่วนอื่นใดเพ่ิมเติมจากที่
ก าหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุด้วย  อนึ่ง  เอกสารส่งมอบพัสดุตาม
สัญญา  จะปรากฏส่วนแถมพิเศษ  ส่วนชดเชย  ส่วนสนับสนุน  หรือส่วนอื่นใดฯ  มาในฉบับเดียวกัน  หรือจะ
แยกเป็นคนละฉบับก็ได้ 

6. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของหน่วยงานหรือสถานพยาบาล  เช่น 
-  การจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน  ต้องมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่

สมาชิกสวัสดิการ  เพื่อประโยชน์แก่การด ารงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้ 
-  การจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน  ต้องมีคณะอนุกรรมการสวัสดิการของหน่วยงาน  ซึ่งได้รับ

แต่งตั้งจากคณะกรรมการสวัสดิการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เป็นผู้ด าเนินการ  ประกอบด้วย  
หัวหน้าหน่วยงาน  เป็นประธานอนุกรรมการ  และข้าราชการของหน่วยงานไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบห้า
คนเป็นอนุกรรมการ  ให้อนุกรรมการคนหนึ่งซึ่งมีความรู้ในการจัดท าบัญชีเป็นเหรัญญิก  และให้อนุกรรมการ
คนหนึ่งเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

ดังนั้น  เพ่ือช่วยป้องกันมิให้เกิดปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
บางแพ  จึงขอประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  และมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ  
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดทุกระดับได้ถือปฏิบัติต่อไป 
 
การบรรยาย  เรื่อง  รูปแบบและแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานภาครัฐ 
นายประวิทย์   เอมอาจ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  สามารถแบ่งออกเป็น  7  รูปแบบ  ได้แก่ 
1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ  (Accepting benefits)  คือการรับสินบน  หรือรับของขวัญหรือ

ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ  ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  เช่น  หน่วยงานราชการ
รับเงินบริจาคสร้างส านักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน  การใช้งบประมาณ  
ของรัฐเพ่ือจัดซื้อจัดจ้างแล้วเจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน 
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2. การท าธุรกิจกับตัวเอง  (Self-dealing)  หรือเป็นคู่สัญญา  (Contracts)  หมายถึง  สถานการณ์ที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานที่ตนสังกัด  เช่น  การใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ท าให้
หน่วยงานท าสัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเองหรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษา  หรือซื้อที่ดิน ของ
ตนเองในการจัดสร้างส านักงาน 

3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ  (Post-employment)  หมายถึง  
การที่บุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ  และไปท างานในบริษัทเอกชนที่ด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกับ  ที่
ตนเองเคยมีอ านาจควบคุม  ก ากับ  ดูแล 

4. การท างานพิเศษ  (Outside employment or moonlighting)  เช่น  เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งบริษัท
ด าเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะที่ตนสังกัด  หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษา
โครงการโดยอาศัยต าแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัด  ในการ
พิจารณาจากหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ 

5. การรับรู้ข้อมูลภายใน  (Inside information)  หมายถึง  สถานการณ์ที่ผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะ
ใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนเอง  เช่น  ทราบว่าจะมีการตัดถนนไปตรงไหนก็รีบไป
ซื้อที่ดินโดยใส่ชื่อภรรยา  หรือทราบว่าจะมีการซื้อที่ดินเพ่ือท าโครงการของรัฐก็รีบไปซื้อที่ดินเพ่ือเก็งก าไรและ
ขายให้กับรัฐ  ในราคาท่ีสูงขึ้น 

6. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว  (Using your employer’s 
property for private advantage)  เช่น  การน าเครื่องใช้ส านักงานต่างๆกลับไปใช้ที่บ้าน  การน ารถยนต์ใน
ราชการไปใช้เพื่องานส่วนตัว 

7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง  (Pork-belling)  เช่น  
การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเอง  หรือการใช้งบประมาณ
สาธารณะเพ่ือการหาเสียงเลือกตั้ง 

ส าหรับแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน  มีหลักการส าคัญ  4  ข้อ  คือ 
(1 )  กา รก า หนดคุณสมบั ติ ที่ พึ งป ร ะส งค์ ห รื อคุณสมบั ติ ต้ อ งห้ า ม   ( Qualification and 

disqualification from office)  เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันเบื้องต้นมิให้มีโอกาสเกิดปัญหาความขัดแย้ง
ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมในกรณีของข้าราชการการเมือง  คุณสมบัติต้องห้ามที่นานา
ประเทศ  มักก าหนด  ได้แก่  การที่  ส.ส.หรือรัฐมนตรีต้องไม่ด ารงต าแหน่งข้าราชการประจ า  และต้องไม่เป็น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัมปทานหรือสัญญาต่างๆกับรัฐ  เป็นต้น 

(2)  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน/หนี้สิน  และธุรกิจของครอบครัวให้สาธารณะทราบ  
(Disclosure of personal interests)  เช่น   การแจ้งถึงจ านวนหุ้นส่วนหรือธุรกิจส่วนตัวว่ามีอะไรบ้าง  แบ่ง
ได้เป็น  2  ประเภทคือ  ประเภทแรกคือ  การแจ้งทรัพย์สินหรือความต้องการส่วนบุคคลเมื่อมีข้อขัดแย้ง
เกิดขึ้น  และประเภทที่สอง  คือ  การแจ้งทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ก่อนจะมาด ารงต าแหน่ง  ถึงแม้วิธีการนี้จะ
ไม่ใช่เครื่องมือที่แก้ปัญหาความขัดแย้ง  ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้โดยตรง  แต่อย่าง
น้อยการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวก็ช่วยให้สาธารณชนสามารถวิเคราะห์หรือมองเห็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิด
ปัญหาได้ง่ายข้ึน 

(3) การก าหนดข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม  (Code of conduct)  เป็นการสร้างกรอบเพ่ือบอกถึงสิ่งที่
ควรและไม่ควรยึดถือเป็นหลักในการท างาน  ถ้าไม่ปฏิบัติตามไม่ถือว่าผิดทางกฎหมายแต่สามารถบ่อนท าลาย
ความเชื่อมั่นที่สังคมจะมีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น  และสามารถเป็นบ่อเกิดแห่งความเสื่อมศรัทธาที่ประชาชน
จะมีต่อระบบราชการ 
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(4) ข้อก าหนดเกี่ ยวกับการท างานหลั ง พ้นต าแหน่ ง ในหน้ าที่ ทางราชการ  ( Post-office 
employment restriction)  เป็นข้อก าหนดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันมิให้ผู้ที่ด ารงต าแหน่งในหน่วยงาน
ของรัฐน าข้อมูลลับ  (Confidential information)  ภายในหน่วยงานที่เขาทราบไปใช้ประโยชน์หลังจากการ
ออกจากต าแหน่งดังกล่าวแล้ว  รวมถึงป้องกันการใช้สิทธิในการติดต่อหน่วยงานราชการในฐานะที่เคยด ารง
ต าแหน่งส าคัญ  ในหน่วยงานราชการมาแล้ว  นอกจากแนวทางดังกล่าวข้างต้นแล้วจ าเป็นต้องมีกลไกส าหรับ
การบังคับใช้  (Enforcement)  กฎระเบียบ  ที่ก าหนดขึ้น  เช่น  การตั้งคณะกรรมการในลักษณะองค์กรก ากับ
ดูแลเพ่ือตรวจสอบให้ผู้อยู่ภายใต้กฎระเบียบดังกล่าวปฏิบัติตามข้อก าหนดที่บัญญัติไว้  โดยคณะกรรมการ
ดังกล่าวต้องมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอเพราะในกรณีที่มีการละเมิดกฎระเบียบที่เกิดขึ้นก็ต้องท าหน้าที่
สอบสวนข้อเท็จจริงก่อนที่จะด าเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  พร้อมทั้งเสนอแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 
นายประวิทย์   เอมอาจ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  ด้วยการวัดระดับของความเสี่ยง  (Degree  of  
Risk)  จากผลคูณของระดับโอกาส  (Likelihood)  กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ  (Impact)  ของความ
เสี่ยงทั้ง  4  สาเหตุข้างต้น  (โอกาส  x  ผลกระทบ)  สามารถจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน  ดังนี้ 
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3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 
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  โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  (Likelihood) 

 
 โดยจากการให้ผู้เข้าร่วมประชุม  ร่วมกันจัดล าดับความเสี่ยง  จ านวน  4  ด้าน  คือ  ด้านการจัดหา
พัสดุ,  ด้านการจัดท าโครงการศึกษาดูงาน  อบรมและสัมมนาต่างๆ, การเบิกจ่ายค่าตอบแทน  และการใช้รถ
ราชการ  สามารถจัดท าดับความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  ด้วยการวัดระดับของความเสี่ยง  (Degree  
of  Risk)  ดังนี้ 
ล าดับความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง คะแนนระดับของความเสี่ยง 

1 การจัดท าโครงการ 25  คะแนน  (สูงมาก) 
2 การจัดหาพัสดุ 15  คะแนน  (สูงมาก) 
3 การเบิกค่าตอบแทน 12  คะแนน  (สูง) 
4 การใช้รถราชการ 8  คะแนน  (ปานกลาง) 
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จากการจัดล าดับความส าคัญข้างต้น  พบว่า  ปัจจัยเสี่ยงด้านการจัดท าโครงการฯ  เป็นปัจจัยที่มี

ระดับความเสี่ยงสูงที่สุด  ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจะด าเนินการวางแผนการแก้ไขปรับปรุงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน  ต่อไป  (รายละเอียดเพิ่มเติม  ตามรายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564) 
 
ปิดประชุม  เวลา  16.20  น.  
 

                                                                   
               (นายประวิทย์   เอมอาจ)                                        (นายประดิษฐ์   สาลียงพวย) 
                ผู้จดบันทึกการประชุม                                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


