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สรุปผลการประชุมการด าเนินการประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครฐั 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

วันพุธ ที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕62 
เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลปากพะยูน 
---------------------------------------------------------------------             

ผู้เข้าประชุม 
๑. นายพิพัฒน์  พิพัฒน์รัตนเสรี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากพะยูน     
๒. นายส าราญ  ทองศรีชุม  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป       
๓. นางสาวศุภวัลย์  รักมาก  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ      
๔. นางสาวนิชาภา  เพชรพัฒนาไกร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ      
๕. นางรจิต  เศรษฐสุข  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน   
๖. นางรัตนา  สมบูรณ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ      
๗. นางสาวฉลวย  ซีญาดา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ      
๘. นางสาวคัคนางค์  เส้งมี  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 
๙. นางอาภรณ์  สุระก าแหง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ      
๑๐. นางสมร  บุญวิสูตร  เภสัชกรช านาญการพิเศษ       
๑๑. นางสาวพิมประไพ  บัวแก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ      
๑๒. นางสาวพิราภรณ์  เสนแก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๑๓. นางสาวละออง  ทองสีอ่อน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ      
๑๔. นายบัณฑิต  วิวัฒนานุกูล  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ          
๑๕. นางสุจิน  แท่นเกิด  เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน      
๑๖.  นางมัสลิน  สร้อยละเอียด นักวิชาการพัสดุ 
๑๗. นางสาวอุบลรัตน์  ไชยแก้ว เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
๑๘. นางสาวปิยานุช  ไมตรีจร  นักโภชนาการ 
๑๙. นางส้าป่อหรา  รบบานา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๒๐. นายวิเชียร  นุ่นศร ี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๒๑.  นางจินตนา  มีเสน  เจ้าพนักงานพัสดุ          

เริ่มประชุมเวลา 10.15 น. 
นายพิพัฒน์  พิพัฒน์รัตนเสรี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากพะยูน กล่าวตอนรับและเปิดประชุม ดังนี้ 
นายส าราญ ทองศรีชุม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งรายละเอียด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นการประเมินเพ่ือวัด

ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่ 
(1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparence Index) ประกอบด้วย  

ตัวช้ีวัดที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้าง  
EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี (ท่ีผ่านมา) 
EB 2 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการด าเนินเพ่ือส่งเสริม

ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
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EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง

เป็นระบบ 
ตัวช้ีวัดที่ 2 การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักท่ีหน่วยงานเลือก)  

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอเสเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร 

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงานหรือไม่ 

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการโครงการตามภารกิจหลักของ
หน่วยงานหรือไม่ 

ตัวช้ีวัดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูล  
EB 8 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อ

สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 

(2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 
ตัวช้ีวัดที่ 4 การด าเนินการตามภารกิจ 

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี (ท่ีผ่านมา) 
EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าป ี
ตัวช้ีวัดที่ 5 การปฏิบัติงานตามหน้าที่ 

EB 13 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้
ทราบในรอบปีงบประมาณ 

ตัวช้ีวัดที่ 6 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจ านงของผู้บริหารต่อสาธารณชน 

ตัวช้ีวัดที่ 7 การจัดการเรื่องร้องเรียน 
EB 16 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่อง

ร้องเรียนของหน่วยงาน 

(3) ดัชนีความปลอดจากากรทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) 
ตัวช้ีวัดที ่8 การรับสินบน 

EB 17 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 

(4) ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
ตัวช้ีวัดที ่9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต 

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตใน
หน่วยงาน 
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EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่ม
ดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่ 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการก าหนด

มาตรการ กลไกหรือวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน

ในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 
ตัวช้ีวัดที ่11 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

EB 23 หน่วยงานมีการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 
EB 24 หน่วยงานมีการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 

(5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (work Integrity Index) 
EB 25 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอ านวยความสะดวก หรือการให้บริการ

ประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ 

นางจินตนา มีเสน เจ้าพนักงานพัสดุ แจ้งที่ประชุมทราบความก้าวหน้าการตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ดังนี้ 

ไตรมาสที่ 1 ได้ด าเนินการในส่วนของดัชนีความโปร่งใส (Transparence Index) ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดซื้อ
จัดจ้าง โดยได้ตอบค าแบบส ารวจในส่วนของ EB1 - EB4 ผลการประเมิน คือ 5 คะแนน 

ไตรมาที่ 2 ได้ด าเนินการในส่วนต่างๆ ไปแล้ว ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่ 2 การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก) ภารกิจที่ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วน

ราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ข้อ 21 (3) ก ากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อ าเภอ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการ
สุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ โรงพยาบาลปากพะยูนเลือกในส่วนของ “โครงการอบรมครู
อนามัยโรงเรียน อย.น้อย อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ประจ าปีงบประมาณ 2562” โดยได้ตอบค าแบบส ารวจใน
ส่วนของ EB5 – EB7   

ตัวชี้วัดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูล  
EB 8 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อ

สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 

ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) ตัวชี้วัดที่ 4 การด าเนินการตามภารกิจ 
EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี (ท่ีผ่านมา) 
EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าป ี
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ตัวชี้วัดที่ 5 การปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
EB 13 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการ

ปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 
EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ประจ าปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในที่เปิดเผยให้
ทราบในรอบปีงบประมาณ 

ผลการประเมินในไตรมาสที่ อยู่ที่ร้อยละ 46.15 
ส าหรับในไตรมาสที่ 3 จะด าเนินการในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จครบทั้ง 26 EB 

นายส าราญ  ทองศรีชุม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่ว แจ้งชี้แจงรายละเอียดในส่วนของการจัดท า EB 25 
การก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยได้ทราบไปแล้วนั้น โดยในส่วนของเอกสารที่ได้แจกไปให้เป็น
ในส่วนของการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ซึ่งในการก าหนดมาตรการ กลไก ในการปฏิบัติงานจะต้องด าเนินการก าหนดให้
ครอบคลุมทุกงาน ขอให้ทุกหน่วยงานจัดท าให้ครบถ้วน โดยให้ก าหนดกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ให้ระบุวิธีการตรวจสอบ ขั้นตอนการตรวจสอบ ก าหนดกลไกการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง  ตัวอย่าง
เอกสารแสดงการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้จัดท าแล้ว คือ 

1. ขั้นตอนการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. ขั้นตอนการควบคุมเก็บรักษาคลังวัสดุทั่วไป 
3. ขั้นตอนการการลงทะเบียนรับหนังสือ 
4. ขั้นตอนการลงทะเบียนคุมค าสั่ง/ประกาศ 
5. ขั้นตอนการยืมและคืนเงินทดรองราชการ 

ในส่วนของขั้นตอนการปฏิบัติงานอื่นๆ ขอให้แต่ละหน่วยไปจัดท า และเม่ือจัดท าแล้วให้ส่งมาที่งานพัสดุ เพ่ือจัดท า
บันทึกขออนุญาตประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลปากพะยูนต่อไป 

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
นายส าราญ  ทองศรีชุม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่ว กล่าวชี้แจง ดังนี้ 
เมื่อวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมาทางเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน  

โดยโรงพยาบาลปากพะยูน ได้มีการจัดประชุมโครงการการจัดวางระบบควบคุมภายใน และศึกษาปัจจัย
ความส าเร็จสู่องค์กรและบุคลากรสร้างสุข โดยได้เชิญท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงมาบรรยายในเรื่อง
ต่างๆ ดังนี้ 

1. การบริหารความเสี่ยง 
2. ผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. การป้องกันการทุจริตในองค์กร 
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการใดๆ ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ

ประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือการด าเนินการที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือ
พวกพ้อง ท าให้การใช้อ านาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ โดยการกระท าที่เข้าข่าย
ผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวได้จัดท าคู่มือเพ่ือให้ศึกษาและท าความเข้าใจ โดยได้แจ้งเวียน
หน่วยงานและน าขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาลปากพะยูนไว้แล้ว 

นางจินตนา  มีเสน เจ้าพนักงานพัสดุ ส าหรับความเสี่ยงอันจะมีโอกาสและผลกระทบที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ทับซ้อน คือ  

 



5 

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามระเบียบด้านพัสดุ 
2. การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญ สินน้ าใจ เพ่ือหวัง

ความก้าวหน้า 
3. ผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้รถราชการ ถึงแม้จะไม่ปรากฏว่ามีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ

ทุจริตหรือการใช้รถราชการไปเพ่ือประโยชน์ของบุคคลใด แต่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหลายแห่งมี
การตรวจสอบพบว่าได้จัดรถยนต์ส่วนกลางไว้ให้กับผู้บริหารของหน่วยงานใช้ในราชการเป็นประจ า แยกรถยนต์
ส่วนกลางที่บุคลากรในสังกัดจะใช้ไปในการปฏิบัติหน้าที่ จึงเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการน ารถยนต์ส่วนกลางไป
ใช้ในกิจการส่วนตัวได้ ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงในปัญหาที่อาจเกิดขึ้น คือ การก าหนดมาตรการในการขอ
อนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางของหน่วยงานให้ครอบคลุม การกระตุ้นเตือน ปลุกจิตส านึกของข้าราชการ และ
บุคลากรในสังกัดอย่างสม่ าเสมอ จึงจะเป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน บุคลากรทุก
ระดับต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์สุจริตขององค์กร รวมถึงเพ่ิมมาตรการให้ผู้ตรวจสอบภายใน 
ตรวจสอบการใช้รถราชการให้ด าเนินการอย่างถูกต้อง ในส่วนของปัจจัยที่จะท าให้เกิดการทุจริต มีอะไรบ้าง ขอให้
ที่ประชุมรวมเสนอ 

สรุปข้อเสนอที่ก่อให้เกิดการทุจริตหรือประโยชน์ทับซ้อน 
1. การขาดความส านึกทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบการท างานตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 
2. ขาดการจัดท าระบบควบคุมภายในที่ดีของหน่วยงาน ท าให้บุคลากรสามารถใช้ช่องว่าในการ

ใช้รถราชการไปใช้เรื่องส่วนตัว 
3. แนวโน้มในปัจจุบันเสี่ยงที่เป็นเหตุในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการ

เป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ และมีการปฏิบัติราชการโดยขาดการค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมอาจสรุปได้ว่าเกิดจาก การ
ขาดจิตส านึก และความตระหนักทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพราชการของข้าราชการ 

4. การไม่ด ารงตนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้มีความมุ่งหวังที่จะได้
ผลประโยชน์อันสมควรได้ส าหรับน าไปใช้ในการด ารงชีวิต 

5. การต้องการตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการให้ท าการทุจริตเพ่ือให้ได้ผลประโยชน์
ตอบแทนหรือเพ่ือให้ผู้นั้นให้การสนับสนุนตนในด้านต่างๆ เช่น ความก้าวหน้าในชีวิตราชการ 

6. ส่วนราชการไม่มีมาตรฐานการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะป้องกันมิให้เกิด
ปัญหาการทุจริต 

7. ระบบตรวจสอบเพื่อป้องกันปราบปรามผลประโยชน์ทับซ้อนยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ท า
ให้ข้าราชการเห็นว่ามีความคุ้มค่าที่จะเสี่ยงหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

การวิเคราะห์เพื่อจัดท ามาตรการป้องกันการเกี่ยวประโยชน์ทับซ้อน 
การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการรวมถึงการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ

ทางราชการนับว่าเป็นปัญหาส าคัญที่ต้องมีมาตรการ และแนวทางท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม เพ่ือเร่งรัดด าเนินการแก้ไข 
และขจัดให้หมดสิ้นไป ซึ่งเมื่อค านึงถึงสถานการณ์ในปัจจุบันจะพบว่า มีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัด      
ที่จะต้องน ามาพิจารณาประกอบการก าหนดมาตรการ และแนวทางดังนี้ 

จุดแข็งท่ีเอื้ออ านวยต่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. การมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานที่จะช่วยป้องกันปัญหาการใช้รถราชการ การจัดซื้อจัด

จ้าง และระบบการปฏิบัติงานที่สามารถตรวจสอบได้ 
2. มีมาตรการก าหนดโทษข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรที่กระท าการทุจริต ประพฤติมิชอบ

ก าหนดไว้อย่างชัดเจน ตามระเบียบที่ก าหนด 
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3. ภาคประชาชนเริ่มมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง และร้องเรียนปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
มากขึน้ 

จุดออ่นที่ยังเป็นปัญหาต่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. ภาวะค่าครองชีพ และการขาดการยืดถือปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของข้าราชการ

ยังเป็นปัจจัยที่เอื้ออ านวยให้ข้าราชการต้องการท าการทุจริต 
2. การขาดประสิทธิภาพของระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ท าให้ข้าราชการยัง

จ าเป็นจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้มีอ านาจที่ต้องการให้ท าการทุจริตเพ่ือประโยชน์ และความก้าวหน้าใน
ชีวิตราชการ 

3. หน่วยงานในสังกัดยังไม่ได้น าแนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันปัญหาการใช้รถยนต์ราชการแอบแฝง
ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนมาปฏิบัติอย่างจริงจัง 

โอกาสที่สนับสนุนต่อการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 
1. ขณะนี้รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข มีแนวทางและมาตรการที่เป็นรูปธรรมที่จะด าเนินการ

เพ่ือป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนการขัดกันในการใช้รถราชการ 
2. สังคมส่วนรวมมีความตระหนัก และเห็นความส าคัญที่จะต้องขจัดปัญหาการทุจริตประพฤติมิ

ชอบให้หมดสิ้นไปโดยรวดเร็วเพ่ิมมากข้ึน 
3. การมีหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบต่อการด าเนินการเพ่ือป้องกันปรามปราบการทุจริตประพฤติ

มิชอบอย่างชัดเจน เช่น ป.ป.ช. /สตง. เป็นต้น ซึ่งมีการเผยแพร่การด าเนินคดีให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน 
4. การก าหนดให้หน่วยงานมีตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการด าเนินการ

ของหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 
5. การรวมตัวกันติดต่อสื่อสารงานราชการโดยการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ข้อจ ากัดที่เป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
1. อาจมีผู้มีอ านาจ และมีอิทธิพลในทางการเมือง และการบริหารบางส่วนยังมีความพยายาม

ผลักดันที่จะให้ส่วนราชการกระท าการในลักษณะการทุจริตเพื่อเอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
2. ยังคงมีความเพิงเฉยหรือขาดความตระหนักในความส าคัญของการป้องกันแก้ไขการทุจริตของ

ภาคเอกชน และประชาชนบางส่วน ท าให้ขาดการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
นายส าราญ  ทองศรีชุม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่ว มอบหมายให้คุณจินตนา มีเสน เจ้าพนักงานพัสดุ 

ด าเนินการการสรุปผลการวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อนตามข้อเสนอในที่ประชุมได้เสนอ ตามหลักเกณฑ์ในการ
ตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ต่อไป 
 

 
 

 
    (นางจินตนา  มีเสน)              (นายส าราญ  ทองศรีชุม)            (นายแพทย์พิพัฒน์    พิพัฒน์รัตนเสรี) 
          ผู้สรุปผลการประชุม               หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากพะยูน 
 
 
 

 

 


