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-------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
 

ล าดับ ช่ือ  -      สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายยงยุทธ กันทา พนักงานช่วยการพยาบาล  
2 นางค าหน้อย อินต๊ะ พนักงานประจ าตึก  
3 นายสมพงษ์ ค ามาวัน พนักงานประจ าตึก  
4 น.ส.พัทยา กันทะโล พนักงานช่วยเหลือคนไข ้  
5 นางสุชีลา ใจมูล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
6 นายวิทยา อุทธา ผู้ช่วยช่างท่ัวไป  
7 นางดนิตา วาสนานุกุลกิจ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
8 น.ส.ธัญมน เมฆสุรินทร์ พนักงานวิทยาศาสตร์  
9 นายอิสราพงษ์ วุฒ ิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

10 น.ส.วารุณี วงศ์กิจพานิช จพง.พัสดุ  
11 น.ส.วิชุดา วงศ์ดาว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
12 นายจักพงศ์ ของสู้ นักวิชาการพัสดุ  
13 น.ส.วิจิตรา หล้าดวงดี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
14 นายสุทิศน์ ต๊ิบธง พนักงานเกษตรพื้นฐาน  
15 นายสุบรรณ เตียมใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
16 นายพิสุทธิ์ ชายสุทธิ์ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ  
17 นายวิทยา มณีวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
18 นายประสิทธิ์ จินะสุข พนักงานเกษตรพื้นฐาน  
19 น.ส.นันทน์วรันธร ศรีรัตน์ นักโภชนาการ  
20 น.ส.นอม ค าแดง พนักงานซักฟอก  
21 นางวันดี พูดงาม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
22 นางทัศนี ศรีทา พนักงานซักฟอก  
23 นายณัฐพล ขันแข่งบุญ แพทย์แผนไทย  
24 นางรุ่งระว ี อุทธา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
25 นางจินดารัตน์ โนจนานฤดม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
26 นายกฤษดา แก้วม่วงมัน พนักงานช่วยเหลือคนไข ้  
27 น.ส.พรพิกุล กันทะปา เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ  
28 น.ส.เข็มทอง ก๋องเงิน เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญการ  
29 นายภาคิน แก้วปัญญา พนักงานงานประจ าห้องยา  
30 นายเอก ก้อนสุรินทร ์ พนักงานเก็บเอกสาร  



31 นายอรรถพงษ ์ อินทร์มูล นักวิชาการสาธารณสุข  
32 นายวุฒิโชค เมืองมูล พนักงานช่วยการพยาบาล  
33 น.ส.ภคภรณ์ ธัญญาศิริกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
34 นางอารีรัตน ์ พัฒนเวศน ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
35 น.ส.พัชราภรณ์ เตจ๊ะมา จพ.ทันตสาธารณสุข  
36 น.ส.พรรณ์กมล ขนุนทอง จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน  
37 นางดวงเดือน หล้านันตา พนักงานช่วยเหลือคนไข ้  
38 นางนิภา เช่ือมชิต ผู้ช่วยทันตแพทย์  
39 น.ส.นริศรา ค าอ้ายอ่อน จพง.ทันตสาธารณสุข  
40 นางลักษณา มาต๊ะ ผู้ช่วยทันตแพทย์  
41 นางวิลาสิณีฐ์ จันทร์มูล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
42 น.ส.นัชชา ขันต ี จพง.การเงินและบัญช ี  
43 นางวัฒนาพร เบ้ียวบรรจง พนักงานธุรการ ส.2  
44 น.ส.ศิวาพร นามเทพ พนักงานการเงินและบัญชี ส.2  
45 นางจงรักษ ์ วุฒ ิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  
46 นายทวี มณีวรรณ ์ พนักงานรังสีการแพทยแ์ละรังสีเทคนิค  
47 นางจินตนา จอมแปง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
48 น.ส.ระวิวรรณ ใจจา เภสัชกรปฏิบัติการ  
49 นางมนฤดี ปินทุกาศ เภสัชกรปฏิบัติการ  
50 น.ส.วิไลลักษณ์ พรมเมือง จพง.เภสัชกรรมช านาญงาน  
51 นายทศพร พรรณวัน จพง.เภสัชกรรมปฏิบัติการ  
52 สอ.วุฒินิรินธน ์ พิมพ์อูป จพง.เภสัชกรช านาญงาน  
53 นายฉัตรฐพล แสนขัติ เภสัชกร  
54 นายวสันต์ มาเป็ง พนักงานขับรถยนต์  
55 นายประดิษฐ์ ก้อนสุรินทร ์ พนักงานบริการ  
56 น.ส.สุภาพร สุภาอินทร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
57 น.ส.กัลยาณี ใจเมืองยอง พนักงานช่วยเหลือคนไข ้  
58 น.ส.อนัญญาพร อุดมวรรธน์กุล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
59 นายสุเมธ หลุยบุญเป็ง พนักงานบริการ  
60 น.ส.กวินธิดา สันติพงศ์ นักกายภาพบ าบัด  
61 นางสุภาภรณ์ นวลศิริ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
62 นางจุไรรัตน ์ อินธิสอน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
63 น.ส.เกตุสรินทร์ ต๊ะมา ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ  
64 น.ส.นุชาดา ปัญญาแจ้ จพง.เวชสถิติ  
65 น.ส.นิตยา มูลรัตน์ จพง.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
66 น.ส.พรพรรษา ค าฟู จพง.เวชสถิติปฏิบัติงาน  

 

 



เร่ิมประชุมเวลา  15.30 น.  โดย นายสาธิต  กิมศิริ  ผู้อ านวยการ ประธานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ               

          เร่ืองที่ 1 ผู้อ านวยการ แจ้งเรื่อง กระทรวง ได้ให้ความส าคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตาม
นโยบายรัฐบาลซึ่งได้ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐระยะท่ี 3 
พ.ศ. 2560- 2561 รวมท้ังนโยบายและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ภายใต้วิสัยทัศน์ กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต โดยมุ่งหมายให้การบริหารงานและการ
ด าเนินงานของโรงพยาบาลดอยหล่อ และหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลดอยหล่อ มีความเป็นเลิศด้วย  ระบบ   
ธรรมาภิบาล โปร่งใส ให้การนี้จึงได้ให้หน่วยงานประเมิน ITA  (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการเนิน
งานของหน่วยงาน)  ว่าคืออะไร มีความหมายอย่างไร  ITA  หรือการประเมินคุณธรรมภายในโรงพยาบาล  ดัง
รายละเอียดตามนี้คือ 

     ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment)  

1. แนวทางการประเมินและกรอบการประเมิน ITA ในปัจจุบัน มีดัชนีช้ีวัด ดังนี้ 
1.1 ดัชนีความโปร่งใส (Transparency  Index) 
1.2 ดัชนีความพร้อมรับผิด (AccountabilltyIndeX) 
1.3 ดัชนีความปลอดจากทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) 
1.4 ดัชนีวัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
1.5 ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 

1.1 ความโปร่งใส (Transparency  Index) 
1. สามารถเปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานได้อย่างชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน สามารถ

เข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้ทุกๆคน  
2. การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องด าเนินการอย่างโปร่งใสทุกขั้นตอนตามท่ีกฎหมายก าหนด 
3. ให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการด าเนินการขั้นตอนต่างๆ ของหน่วยงานได้ 
4. จัดการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนต่างๆท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่โปร่งใส

หรือทุจริตต่อหน้าท่ี 
1.2 ความพร้อมรับผิด (AccountabilltyIndeX) 

1. พฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี ต้องมีความเต็มใจในการปฏิบัติหน้าท่ี
และเติมประสิทธิภาพ 

2. เจ้าหน้าท่ีต้องปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามกฎหมายและตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด 

3. ผู้บริหารจะต้องก าหนดทิศทางและนโยบายในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต และ
พร้อมท่ีจะรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเช่ือมั่นแก่สังคมว่าหน่วยงาน
จะขับเคล่ือนอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 

1.3 ความปลอดจากทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) 
1. การปฏิบัติหน้าท่ีและพฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีท่ีเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าท่ี เช่น การเรียก

รับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ 



2. การปฏิบัติหน้าท่ีและพฤติกรรมของผู้บริหารที่เข้าข่ายทุจริตในเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะ
เป็นการเกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เพื่อเอื้อประโยชน์
ในสัญญาโครงการ นโยบาย หรือการอนุมัติใดๆ 

1.4 วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
1. ปลูกฝังพฤติกรรมและทัศนคติให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตต่างๆในหน่วยงาน 
2. ปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์

ส่วนรวมให้ออกจากกัน 
3. ต้องมีแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน 
4. ต้องให้เจ้าหน้าท่ีมีความตระหนัก มีส่วนร่วม และมีวัฒนธรรมในการตรวจสอบการทุจริต

เพื่อถ่วงดุลการทุจริตท่ีเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
1.5 คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 

1. จัดให้มีการท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
2. ให้เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานปฏิบัติตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
3. หน่วยงานต้องมีกระบวนการการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณธรรม เช่น การบรรจุ 

แต่งต้ัง โยกย้าย การพิจารณาความดี ความชอบ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน  

4. หน่วยงานต้องมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณอย่างโปร่งใส และใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า
มากท่ีสุด 

5. หัวหน้างานต้องมีคุณธรรมในการส่ังงานหรือมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งต้อง
ค านึงถึงขอบเขตอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายของผู้รับมอบหมายทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

6. หน่วยงานต้องให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยและส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 

3. ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

เรื่องท่ี 2 ผู้อ านวยการได้ให้ความรู้เรื่อง การป้องกันการทุจริตและการป้องกันการปฏิบัติงานท่ีอาจ 
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลดอยหล่อ และ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน (ITA)  ดังนี ้

ผลประโยชน์ทับซ้อน  (Conflict of Interest ) หมายถึง  การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการใด ๆ 
ตามอ านาหน้าท่ีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจกรรมหรือการด าเนินการท่ีเอื้อ
ผลประโยชน์ให้ตนหรือพวงพ้อง ท าให้การใช้อ านาจหน้าท่ีเป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ โดยการ
กระท าท่ีเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests)   นิยามว่าเป็นความทับซ้อนระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ทับซ้อนมี ๓ ประเภทคือ 
  ๑. ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
สาธารณะเกิดขึ้น 
  ๒. ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีคนเห็นว่ามี
แต่จริงๆอาจไม่มีก็ได้ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพก็อาจนามาซึ่งผลเสียไม่น้อย
กว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้นจริงข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าท่ีไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่างมี
จริยธรรมเท่านั้นแต่ต้องทาให้คนอื่นๆรับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง 



  ๓. ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนท่ีมีในปัจจุบันอาจจะทับ
ซ้อนกับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต 
 

หน้าที่ทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing interests) มี ๒
ประเภท 

๑. ประเภทแรกเกิดจากการที่เจ้าหน้าท่ีมีบทบาทหน้าท่ีมากกว่าหนึ่งเช่นเป็นเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานและเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจาหน่วยงานด้วยปัญหาจะเกิดเมื่อไม่
สามารถแยกแยะบทบาทหน้าท่ีท้ังสองออกจากกันได้อาจทาให้ทางานไม่มีประสิทธิภาพหรือ
แม้กระท่ังเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมายปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดย
แยกแยะบทบาทหน้าท่ีต่างๆให้ชัดเจนแต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานท่ีมี
กาลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าท่ีบางคนเท่านั้นท่ี สามารถทางานบางอย่างท่ีคนอื่นๆทาไม่ได้คน
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 

 
  ๒. ประเภทท่ีสองเกิดจากการที่เจ้าหน้าท่ีมีบทบาทหน้าท่ีมากกว่าหนึ่งบทบาทและการทาบทบาท
หน้าท่ีในหน่วยงานหนึ่งนั้นทาให้ได้ข้อมูลภายในบา งอย่างท่ีอาจนามาใช้เป็นประโยชน์แก่การทาบทบาทหน้าท่ี
ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ผลเสียคือถ้านาข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลาเอียง /อคติต่อคน
บางกลุ่ม 
 ควรถือว่าหน้าท่ีทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยเพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกันนั่นคือ
การตัดสินใจทาหน้าท่ีต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถนามาจัดการกับหน้าท่ีทับ
ซ้อนได้ 
 
             เรื่องท่ี 3  จากงานประกันสุขภาพ 

                          -แจ้งเรื่องการท าฟัน ของผู้ประกันตนของประกันสังคม ตอนนี้ให้คนท่ีประกันตน สามารถท า
ฟัน ได้ในวงเงิน 900บาท/ต่อปี  โดยให้ผู้ประกันตน สามารถไปใช้บริการท าฟัน ได้ตลอดท้ังปี โดยท่ีไม่ต้องส ารอง
เงินจ่ายก่อน เหมือนเมื่อก่อน   เพราะทางโรงพยาบาลจะท าเรื่องต้ังเบิกเอง 

                           

- ประชุมครั้งต่อไป  เดือน  กุมภาพันธ์  2561 
 

เลิกประชุมเวลา  18.30 น. 

 

         ผู้จดรายงานการประชุม       ผู้ตรวจรายงานการประชุม     
(นางวัฒนาพร   เบ้ียวบรรจง)                                        ( นายอิสราพงษ์  วุฒิ)               

                                    

 


