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พนักงานบริการ
นักกายภาพบาบัด
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เริ่มประชุมเวลา 15.30 น. โดย นายสาธิต กิมศิริ ผู้อานวยการ ประธานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 ผู้อานวยการ แจ้งเรื่อง กระทรวง ได้ให้ความสาคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตาม
นโยบายรัฐบาลซึ่งได้กาหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐระยะที่ 3
พ.ศ. 2560- 2561 รวมทั้งนโยบายและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ภายใต้วิสัยทัศน์ กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต โดยมุ่งหมายให้การบริหารงานและการ
ดาเนินงานของโรงพยาบาลดอยหล่อ และหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลดอยหล่อ มีความเป็นเลิศด้วย ระบบ
ธรรมาภิบาล โปร่งใส ให้การนี้จึงได้ให้หน่วยงานประเมิน ITA (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการเนิน
งานของหน่วยงาน) ว่าคืออะไร มีความหมายอย่างไร ITA หรือการประเมินคุณธรรมภายในโรงพยาบาล ดัง
รายละเอียดตามนี้คือ
ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment)
1. แนวทางการประเมินและกรอบการประเมิน ITA ในปัจจุบัน มีดัชนีชี้วัด 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 ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)
1.1 ความโปร่งใส (Transparency Index)
1. สามารถเปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานได้อย่างชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน สามารถ
เข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้ทุกๆคน
2. การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดาเนินการอย่างโปร่งใสทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกาหนด
3. ให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดาเนินการขั้นตอนต่างๆ ของหน่วยงานได้
4. จัดการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนต่างๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ไม่โปร่งใส
หรือทุจริตต่อหน้าที่
1.2 ความพร้อมรับผิด (AccountabilltyIndeX)
1. พฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ต้องมีความเต็มใจในการปฏิบัติหน้าที่
และเติมประสิทธิภาพ
2. เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามกฎหมายและตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ
อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด
3. ผู้บริหารจะต้องกาหนดทิศทางและนโยบายในการบริหารงานอย่างซื่ อสัตย์ สุจริต และ
พร้อมที่จะรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าหน่วยงาน
จะขับเคลื่อนอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
1.3 ความปลอดจากทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index)
1. การปฏิบัติหน้าที่และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ที่เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ เช่น การเรียก
รับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ

2. การปฏิบัติหน้าที่และพฤติกรรมของผู้บริหารที่เข้าข่ายทุจริตในเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะ
เป็นการเกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เพื่อเอื้อประโยชน์
ในสัญญาโครงการ นโยบาย หรือการอนุมัติใดๆ
1.4 วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)
1. ปลูกฝังพฤติกรรมและทัศนคติให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตต่างๆในหน่วยงาน
2. ปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมให้ออกจากกัน
3. ต้องมีแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน
4. ต้องให้เจ้าหน้าที่มีความตระหนัก มีส่วนร่วม และมีวัฒนธรรมในการตรวจสอบการทุจริต
เพื่อถ่วงดุลการทุจริตที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
1.5 คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)
1. จัดให้มีการทาคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
2. ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
3. หน่วยงานต้องมีกระบวนการการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีคุณธรรม เช่น การบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย การพิจารณาความดี ความชอบ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติงาน
4. หน่วยงานต้องมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณอย่างโปร่งใส และใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า
มากที่สุด
5. หัวหน้างานต้องมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งต้อง
คานึงถึงขอบเขตอานาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้รับมอบหมายทุกคนอย่างเท่า เทียมกัน
6. หน่วยงานต้องให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยและส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
3. ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เรื่องที่ 2 ผู้อานวยการได้ให้ความรู้เรื่อง การป้องกันการทุจริตและการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดอยหล่อ และ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงาน (ITA) ดังนี้
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest ) หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการใด ๆ
ตามอานาหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจกรรมหรือการดาเนินการที่เอื้อ
ผลประโยชน์ให้ตนหรือพวงพ้อง ทาให้การใช้อานาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ โดยการ
กระทาที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) นิยามว่าเป็นความทับซ้อนระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ทับซ้อนมี ๓ ประเภทคือ
๑. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
สาธารณะเกิดขึ้น
๒. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามี
แต่จริงๆอาจไม่มีก็ได้ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพก็อาจนามาซึ่งผลเสียไม่น้อย
กว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไ ม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่างมี
จริยธรรมเท่านั้นแต่ต้องทาให้คนอื่นๆรับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง

๓. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับ
ซ้อนกับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต
หน้าที่ทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing interests) มี ๒
ประเภท
๑. ประเภทแรกเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งเช่นเป็นเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานและเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจาหน่วยงานด้วยปัญหาจะเกิดเมื่อไม่
สามารถแยกแยะบทบาทหน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้อาจทาให้ทางานไม่มีประสิทธิภาพหรือ
แม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมายปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดย
แยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆให้ชัดเจนแต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่มี
กาลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่ สามารถทางานบางอย่างที่คนอื่นๆทาไม่ได้คน
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง
๒. ประเภทที่สองเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาทและการทาบทบาท
หน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้นทาให้ได้ข้อมูลภายในบา งอย่างที่อาจนามาใช้เป็นประโยชน์แก่การทาบทบาทหน้าที่
ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ผลเสียคือถ้านาข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลาเอียง /อคติต่อคน
บางกลุ่ม
ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยเพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกันนั่นคือ
การตัดสินใจทาหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถนามาจัดการกับหน้าที่ทับ
ซ้อนได้
เรื่องที่ 3 จากงานประกันสุขภาพ
-แจ้งเรื่องการทาฟัน ของผู้ประกันตนของประกันสังคม ตอนนี้ให้คนที่ประกันตน สามารถทา
ฟัน ได้ในวงเงิน 900บาท/ต่อปี โดยให้ผู้ประกันตน สามารถไปใช้บริการทาฟัน ได้ตลอดทั้งปี โดยที่ไม่ต้องสารอง
เงินจ่ายก่อน เหมือนเมื่อก่อน เพราะทางโรงพยาบาลจะทาเรื่องตั้งเบิกเอง

- ประชุมครั้งต่อไป เดือน กุมภาพันธ์ 2561
เลิกประชุมเวลา 18.30 น.

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางวัฒนาพร เบี้ยวบรรจง)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายอิสราพงษ์ วุฒิ)

