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รายงานการประชุมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต 
วันที่ ๒๖กุมภาพันธ์ 2562  เวลา ๑๓.๓๐ –16.00 น. 

ณ  ห้องประชุมลีลาวดีโรงพยาบาลสามร้อยยอด 
---------------------------------------------------------------------- 

 
ผู้ที่มาผู้มาประชุม 

๑. นางพาขวัญ วิชชุตเวส ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
๒. นางสาววรรณา ศรีพรหม ต าแหน่ง จพ.สาธารณสุขช านาญงาน 
๓. นางสาวรักชนก คุ้นวงศ ์ต าแหน่ง  ทันตแพทย์ช านาญการ 
๔. นางคเชนท์ ศรีเที่ยงตรง ต าแหน่ง นักกายภาพบ าบัด 
๕. นางสาววารี คีรีนิล ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
๖. นางสาวรพีพรรณ เอ่ียมละออ ต าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 
๗. นางสาวเนตรทราย ปัญญชุณห์ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
๘. นางสาวรจนา เล้าบัณฑิตต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
๙. นางสาวสมศรี  เพ่ิมลาภ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
๑๐. นางสาวสายฝน แสงแก้ว ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
๑๑. นางสาวนันทพร บุญชุม ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ 
๑๒. นางสุคนธ์ ฐิตะฐาน ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
๑๓. นางพรทิพย์ ลาภพล ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
๑๔. นางสาวเพชรรุ่ง เอกฐิน ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
๑๕. นางฉลวย ปริยกุล ต าแหน่ง โภชนากรช านาญงาน 
๑๖. นายกิตติศักดิ ์ เฮงสว่าง ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๑๗. นางประไพ แสนสุข ต าแหน่ง จพ.ธุรการช านาญงาน 
๑๘. นางสาวณัฐฏ์ภัสสร สุขประเสริฐ ต าแหน่ง นักวิชาการ เงินและบัญชีปฏิบัติการ 
๑๙. นางวรรณวิมล ผลรอด ต าแหน่ง   จพ.พัสดุช านาญงาน  
๒๐. นายภพ  วงศ์ประสาร ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
๒๑. นางสาวคณิสร ฉายศรี ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

 
ผู้ที่ไม่มาประชุม 
 1. นาย วิลาศ แสงเดช ต าแหน่ง จพ.รังสีวิทยาช านาญงาน 
2.นางสาวกรรณิการ์ ภิษัชพิทยา ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
3. นายสันติ อนันทขาล ต าแหน่ง นายช่างเทคนิคช านาญงาน 
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 
คุณภพ เรื่อง การประเมินแบบส ารวจเชิงประจักษ์( ITA) ประจ าปี 2562 มีการปรับเปลี่ยนหัวข้อ

การประเมินจาก 11 ข้อ เป็น 26 ข้อ ส่วนระยะเวลาการส่งเอกสารเพื่อให้ตรวจประเมินจะ
เป็นรายไตรมาสเหมือนเดิม ซึ่งไตรมาส 1 ได้ส่งตรวจประเมินไปแล้ว และมีการปรับแก้ไข 

 ส าหรับแต่ละหัวข้อได้ก าหนดผู้รับผิดชอบไว้ดังนี้ 
 
 รายชื่อผู้รับผิดชอบแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ประจ าปีงบประมาณ 2562  

 ข้อ เนื้อหาเก่ียวกับ ผู้รับผิดชอบ 
EB1-4 การจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารฯ 
EB5-7 แผนงานโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน กลุ่มงานบริการปฐมภูมิฯ 
EB8-9 การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน งานสารสนเทศ 
EB10-12 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี งานยุทธศาสตร์ 
EB13-14 ผลการปฏิบัติราชการต่ ากว่าเกณฑ์และระดับดีเด่น/ดีมาก งานบุคลากร กลุ่มงานบริหารฯ 
EB15 การแสดงเจตจ านงสุจริตผู้บริหารฯ กลุ่มงานบริหารฯ 
EB16 การจัดการเรื่องร้องเรียน งานประกันฯ+กลุ่มงานบริหารฯ 
EB17 การรับสินบน กลุ่มงานบริหารฯ 

EB18 การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต กลุ่มงานบริหารฯ 

EB19 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ เพื่อบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มงานบริหารฯ 

EB20-22 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กลุ่มงานบริหารฯ 

EB23-24 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต กลุ่มงานบริหารฯ 

EB25 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  งานยุทธศาสตร์ 

EB26 
คู่มือประชาชน (กระบวนการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน)  กลุ่มงานการพยาบาล 

 รายละเอียดของคู่มือและแบบส ารวจ ITA ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามเอกสารที่แจกให้ 
- ก าหนดการส่ง ITAไตรมาส 2  :EB1-26ส่งภายใน 11 มีนาคม 2562 

คุณรจนา เอกสารตามหัวข้อที่ก าหนดต้องส่งให้กลุ่มงานบริหารฯตรวจสอบ วันไหน  

คุณภพ  ขอให้ส่งมาก่อนวันที่ 5 มีนาคม 2562 เพ่ือจะได้ตรวจสอบความครบถ้วน  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ  

คุณภพ ขอชี้แจงรายละเอียดเรื่อง ITA เนื่องด้วย ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ก าหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency assessment: ITA) เพ่ือเป็นการมุ่ง
ตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี(ด้านสาธารณสุข) แผนแม่บทการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560-
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2564)แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) 
ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560-2564) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)มี
เป้าหมายในภาพรวม “ลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทย ส่งผลให้ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ดีขึ้น” โดยก าหนดค่าดัชนีการรับรู้
การทุจริต ( CPI) ให้สูงขึ้นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี 3 ในปี 
2564 คือ 50 คะแนน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดไว้ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี(ด้านสาธารณสุข) ในแผนงานการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส อยู่ในประเด็นการ
ตรวจราชการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา และในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ก าหนดเป็นตัวชี้วัดที่ 44 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 90) แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรร
มาภิบาลและองค์กรคุณภาพ มุ่งเน้นหลักการประเมินตนเอง ( Self-Assessment) ตามแบบ
ส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ( Evidence Based Integrity and Transparency 
Assessment : EBIT) 

โรงพยาบาลสามร้อยยอด  เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้าน
การส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟูและคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งด าเนินการแก้ไขปัญหาด้าน
สุขภาพที่เกิดขึ้นให้แก่ชาวบ้านในท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมี
ความเข้าใจในสภาพและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นดีกว่าหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง ในการปฏิบัติงานและด าเนินการของหน่วยงาน ย่อมอาจส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ หรือได้ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเป็น
เวลานาน ทั้งในเชิงขนาด และความสลับซับซ้อนของปัญหาทุจริต ซึ่งทางคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้น
เพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้ 

 
  ความหมายของค าว่า   ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ค าว่า  Conflict  of  Interests  มีการใช้ค าภาษาไทยไว้หลายค า  เช่น  “ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน”  “ผลประโยชน์ขัดกัน”  “ผลประโยชน์ขัดแย้ง”  หรือ  “การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์”  ถ้อยค าเหล่านี้ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  อัน
เป็นการกระท าท่ีขัดต่อหลักคุณธรรม  จริยธรรม  และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Governance)  โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมายถึงความทับซ้อนระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน  และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ  กล่าวทั้งเป็นสถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว  โดยก่อให้เกิด
ผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม  มีหลากหลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่ในรูปแบบของตัวเงิน  
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หรือทรัพย์สินเท่านั้น  แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินมี
ลักษณะ ๗  ประการ  ดังนี้ 
๑. หาผลประโยชน์ให้ตนเอง  คือ  การใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือตนเอง  เช่น  ข้าราชการใช้
อ านาจหน้าที่ให้บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ  หรือฝากลูกหลานเข้าท างาน  เป็นต้น 
๒. รับผลประโยชน์  คือ  การรับสินบนหรือรับของขวัญ  เช่น  เป็นเจ้าพนักงานสรรพากร
แล้วรับเงินจากผู้มาเสียภาษี  หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของก านัลจาก
ร้านค้า  เป็นต้น 
๓. ใช้อิทธิพล  เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่ ส่งผลที่เป็นคุณ
แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 
๔. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์
ราชการท างานส่วนตัว  เป็นต้น 
๕. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณ
ดังกล่าวดักหน้าไว้ก่อน เป็นต้น 
๖. รับงานนอก ได้แก่ การเปิดบริษัทท าธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองท างานอยู่ เช่น เป็น
นักบัญชี แต่รับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลาท างานบัญชีในหน้าที่ให้กับหน่วยงาน  เป็นต้น 
๗. ท างานหลังออกจากต าแหน่ง  คือการไปท างานให้กับผู้อ่ืนหลังออกจากที่ท าท างานเดิม  
โดยใช้ความรู้หรืออิทธิพลจากที่เดิมมาชิงงาน  หรือเอาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม  เช่น  เอา
ความรู้ในนโยบายและแผนของธนาคารประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอื่น ๆ  หลังจาก
เกษียณ  เป็นต้น 

คุณภพ ส าหรับเรื่องจิตพอเพียงต้านทุจริต “STRONG”สืบเนื่อง จากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้มีการวิเคราะห์ภาพ
อนาคตของประชาชนและสังคมไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้าไว้ว่า หากยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้รับ
ความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนของสังคมไทยในการน าไปปฏิบัติจริง ประชาชนไทยจะ
มีความตื่นตัวต่อการทุจริตมากข้ึน มีการให้ความสนใจต่อข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบ
ของการทุจริตที่มีต่อประเทศมากข้ึน มีการแสดงออกซ่ึงการต่อต้านการทุจริตทั้งใน
ชีวิตประจ าวันและการแสดงออกผ่านสื่อสาธารณะและสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ประชาชนใน
แต่ละช่วงวัยได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริตถือเป็นพฤติกรรมที่
นอกจากจะผิดกฎหมายและท าให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมที่ผิด
จริยธรรม ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม ประชาชนจะเริ่มเรียนรู้การปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดท่ีท าให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
วัฒนธรรมทางสังคมที่มีฐานอยู่บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะหล่อหลอมให้
ประชาชนไม่กระท าการทุจริตเนื่องจากมีพ้ืนฐานจิตที่พอเพียง มีความละอายต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระท าการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคม
ส่วนรวมเพ่ือให้ภาพอนาคตดังกล่าวสามารถบรรลุผลได้จริง ภาคประชาชนต้องให้
ความส าคัญอย่างแท้จริงกับการปรับประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ประกอบกับหลักการต่อต้านการทุจริตอื่นๆเพ่ือสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตให้
เกิดข้ึนเป็นพื้นฐานความคิดของปัจเจกบุคคล โดยประยุกต์หลักบูรณาการ “STRONG” เป็น
แนวทางในการพัฒนา ประกอบด้วย 



-๕- 
 

๑) S (sufficient) บุคคลและชุมชนน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้
เป็นหลักในการท างานและการด ารงชีวิต รวมถึงเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่แนวคิดการน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต 
๒) T (transparent) บุคคลและชุมชนปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใสตรวจสอบได้ เป็น
ที่ตั้ง 
๓) R (realize) บุคคลและชุมชนมีความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบภายในชุมชนและประเทศ สามารถวิเคราะห์และระบุถึงความเสี่ยงต่อ
การทุจริต เข้าใจถ่องแท้เกี่ยวกับการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้  
๔) O (onward) บุคคลและชุมชนมีแนวคิดมุ่งพัฒนาชุมชนให้เกิดความโปร่งใสและร่วม
สร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริตให้เกิดข้ึน และไม่ย่อท้อต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบให้ส าเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดร่วมกัน 
๕) N (Knowledge) บุคคลและชุมชนมีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้เท่าทัน
ต่อสถานการณ์การทุจริตของชุมชนและของประเทศ  
๖) G (generosity) บุคคลและชุมชนร่วมพัฒนาชุมชนให้มีความเอ้ืออาทรบนพื้นฐานของ
จริยธรรมและจิตพอเพียง 
 

คุณเนตรทราย ข้อมูลที่น าเสนอได้น าขึ้นเว็บไซด์โรงพยาบาลด้วยหรือไม่   
 
คุณกิตติศักดิ์ ข้อมูลได้น าข้ึนเว็บไซด์โรงพยาบาลแล้ว  
 
คุณพาขวัญ น่าจะมีการชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ เพราะเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องทราบและต้องปฏิบัติ  
 
คุณภพ  ปีที่แล้วได้มีการชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ โดยเป็นกิจกรรมร่วมในการอบรมเรื่องของ IC 
  ซึ่งปีนี้จะมีการชี้แจงเนื้อหาที่เพ่ิมเติมในการอบรม IC 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 

 
(นายกิตติศักดิ์ เฮงสว่าง)  (นายภพ  วงศ์ประสาร) 

ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
 


