รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอบรมใหความรูเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริต
การปองกันผลประโยชนทับซอน จิตพอเพียงตานทุจริต
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา
รายชื่อผูเขารวมประชุม
ลําดับ ชื่อ – สกุล
๑.
นายไชยยนต วงศใหญ
๒.
นายณรงค เมืองมูล
3.
นายประหยัด สองสีใส
4.
นางปภาดา มังคลาด
5.
นายครรชิต กันทะสอน
6.
นางอารยา มหาวงศนันท
7.
นายคงศักดิ์ เย็นใจ
8.
นายนที หอมนาน
9.
นางนงเยาว วงศใหญ
10.
นางอรอนงค บุญจูโชค
11.
นายภราดรชาตรี เต็มจิรวัฒน
12.
นายอนุสรณ คําภีระ
13.
นายภูวนาถ ออนนวล
15.
นายประวิทย สูงปานเขา
16.
นางอัมพร บอสุวรรณ
17.
นางสาวจันทา อุดมรักษ
18.
นายนราพันธ จันทิมา
19.
นางละเอียด ใจกลา
20.
นายสงกรานต หอมนาน
21.
นายปณณวิชญ ศักบุตร
22.
นายอภิชิต วงศใหญ
23.
นายสินชัย รัตนกระจางศรี
24.
นางสาววราภรณ วงควานวิวฒ
ั น
25.
นางจารุนันท หายโศรก

ตําแหนง
สาธารณสุขอําเภอเชียงคํา
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ผอ.รพ. สต. ตําบลเจดียคํา
ผอ.รพ. สต. ตําบลรมเย็น
ผอ.รพ. สต. บานหนองปาแพะ ตําบลรมเย็น
ผอ.รพ. สต. ตําบลเวียง
ผอ.รพ. สต. ตําบลฝายกวาง
ผอ.รพ. สต. บานแวนโคง ตําบลฝายกวาง
ผอ.รพ. สต. ตําบลทุงผาสุก
ผอ.รพ. สต. ตําบลเชียงบาน
ผอ.รพ. สต. ตําบลน้ําแวน
ผอ.รพ. สต. บานผาลาด ตําบลน้ําแวน
ผอ.รพ. สต. บานสันปูเลย ตําบลอางทอง
ผอ.รพ. สต. บานปางมดแดง ตําบลอางทอง
ผอ.รพ. สต. บานปางถ้ํา ตําบลรมเย็น
พนักงานสุขภาพชุมชน
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน

สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอบรมใหความรูเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริต
การปองกันผลประโยชนทับซอน จิตพอเพียงตานทุจริต
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา
เปดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
นายไชยยนต วงศใหญ สาธารณสุข อําเภอเชียง คํา ไดกลาวทักทายที่ประชุมและกลาวเปดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (
Integrity &
Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอบรมใหความรูเรื่องการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต การปองกันผลประโยชนทับซอน จิตพอเพียงตานทุจริต เปนนโยบายหลักของผูบริหารในทุก
ระดับ ซึ่งหนวยงานทุกหนวยงานตองยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด
จากนั้น นายณรงค เมืองมูล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ได
ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายไตรมาส และมีการ
ใหความรูเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริต การปองกันผลประโยชนทับซอน จิตพอเพียงตานทุจริตโดย
สรุปดังนี้
มาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ตามรัฐธรรมนูญ
๑. มาตรการคัดสรรคนดีเขาสูตําแหนงทางการเมือง
๒. การกําหนดมาตรการปองกันการทุจริตในตําแหนง
๓. การเพิ่มระบบและองคกรตรวจสอบการใชอํานาจ
๔. การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
การกําหนดมาตรการปองกันการทุจริตในตําแหนง
๑. การมีประมวลจริยธรรมและการหามผลประโยชนทับซอน
๒. การแสดงทรัพยสินและหนี้สิน
๓. การใชหลักโปรงใสในการใชอํานาจ
การปฏิบัติตนเพื่อปองกันการทุจริต
๑. ไมทุจริต คือตัวเราไมทําทุจริต ไมทําใหเกิดความผิดพลาด
๒. อยาใหผูอื่นสงสัยวาทุจริต ตองทํางานรอบคอบ หาพยานหลักฐานเพื่อยืนยันความสุจริต
๓. อยาใหคนอื่นทุจริต คือเราตองปองกันมิใหผูเกี่ยวของกับเรากระทําการทุจริต
ผลประโยชนทับซอน หมายถึง ผลประโยชนสวนบุคคล กับผลประโยชนสวนรวม ขัดกัน
ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนทับซอน หมายถึง
สถานการณ หรือการกระทําที่บุคคลไมวาจะเปนนักการเมือง ขาราชการ พนักงานบริษัท ผูบริหาร มี
ผลประโยชนสวนตัวมากจนมีผลตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาที่บุคคลนั้น
รับผิดชอบอยูสงผลกระทบตอประโยชนของสวนรวม
ประเภทของผลประโยชนทับซอน
• การใชตําแหนงไปดําเนินการเพื่อประโยชนทางธุรกิจของตนเองโดยตรง
• ใชตําแหนงไปชวยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย
• การรับผลประโยชนโดยตรง
• การแลกเปลี่ยนผลประโยชนโดยใชตําแหนงหนาที่การงาน
• การนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชสวนตัว

• การนําขอมูลอันเปนความลับของหนวยงานมาใชประโยชนสวนตัว
• การทํางานอีกแหงหนึ่ง ที่ขัดแยงกับแหงเดิม
• ผลประโยชนทับซอนจากการเปลี่ยนสถานที่ทํางาน
• การปดบังความผิด
ประโยชนอนั คํานวณเปนเงินได
• การปลดหนี้หรือการลดหนี้ใหเปลา
• การใหยืมโดยไมคิดดอกเบี้ย
• การเขาค้ําประกันโดยไมคิดคาธรรมเนียม
• การใหคานายหนาหรือคาธรรมเนียมการเปนตัวแทน
• การขาย การใหเชาซื้อทรัพยสิน เกินมูลคาที่เปนจริงตามที่ปรากฏเห็นในทองตลาด
• การใชสถานที่ ยานพาหนะ หรือทรัพยสิน โดยไมคิดคาเชาหรือคาบริการนอยกวาที่คิด
กับบุคคลอื่นโดยปกติทางการคา
• การใหใชบริการโดยไมคิดคาบริการ หรือคิดคาบริการนอยกวาที่คิดกับบุคคลอื่น โดย
ปกติทางการคา
• การใหสวนลดในสินคา หรือทรัพยสินที่จําหนาย โดยการใหสวนลดมากกวาที่ใหกับ
บุคคลอื่น โดยปกติการคา
• การใหเดินทาง หรือขนสงบุคคล หรือสิ่งของโดยไมคิดคาใชจาย หรือคิดคาใชจายนอย
กวาบุคคลอื่น โดยปกติทางการคา
• การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพ หรือการบันเทิงอื่น ใหโดยไมคิดคาใชจาย หรือคิดคาใชจาย
นอยกวาที่คิดกับบุคคลอื่น โดยปกติทางการคา
กิจกรรมที่มีความเสี่ยง
• การรับผลประโยชนหรือการเรียกรองสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหนาที่ความ
รับผิดชอบ
• การรับงานนอกหรือการทําธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหนวยงาน
• การทํางานหลังเกษียณใหกับหนวยงานที่มีผลประโยชนขัดกับหนวยงานตนสังกัดเดิม
• การนํารถราชการไปใชในกิจธุระสวนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกคาน้ํามันดวย
• การนําบุคลากรของหนวยงานไปใชเพื่อการสวนตัว
• การรับงานจากภายนอกจนกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ประจํา
• การใชสิทธิในการเบิกจายยาใหแกญาติแลวนํายาไปใชที่คลินิกสวนตัว
• การรับประโยชนจากระบบการล็อกบัตรคิวใหแกเจาหนาที่หรือญาติเจาหนาที่ใน
หนวยงาน
รูปแบบของผลประโยชนทับซอน
• การรับของขวัญ/รับผลประโยชน ที่เกินความเหมาะสม
• การใชตําแหนงหนาที่หาประโยชนใหกับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพอง
• การทํางานหลังเกษียณ
• การทํางานพิเศษ
• การใชขอมูลภายใน
กลุมวิชาชีพที่เกี่ยวกับการตรวจสอบประเมินราคาและจัดซื้อจัดจาง

• การกําหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินคาที่จะจัดซื้อจัดจางใหบริษัทของตนหรือ
ของพวกพองไดเปรียบหรือชนะในการประมูล
• การใหขอมูลการจัดซื้อจัดจางแกพรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาประโยชนในการประมูล
หรือการจางเหมา รวมถึงการปกปดขอมูล
การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน
หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชนทับซอน มีดังนี้
• ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ
• สามารถแกขอกลาวหาในเรื่องความลําเอียงได
• แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
• ประชาชนเชื่อมั่นวาหนวยงานปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรม
การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและผลประโยชนสวนรวมที่เกิดขึ้นอยูเสมอ
๑. การที่เจาหนาที่ออกนโยบาย หรือตรากฎหมายเพื่อประโยชนของตนเองหรือพวกพอง
แมวาประโยชนที่ไดรับจะเปนประโยชนทางดานการเงินหรือไมก็ตาม
๒. การที่เจาหนาที่รัฐดํารงตําแหนงหรือทําหนาที่ที่มีความเสี่ยงตอการกอใหเกิดภาวะ
ผลประโยชนทับซอน
๓. การที่เจาหนาที่รัฐรับเงิน สิ่งของ หรือบริการ ซึ่งอาจจะสงผลเปนการตอบแทนแกผูใหใน
อนาคต
๔. การที่เจาหนาที่รัฐทํางานใหกับบริษัทเอกขนหรือมีตําแหนงอยูในบริษัทเอกชนซึ่งการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทเอกชนนั้นขึ้นอยูกับนโยบายที่ออกโดยเจาหนาที่รัฐ หรือองคกรของเจาหนาที่
รัฐดังกลาว
๕. การที่เจาหนาที่รัฐประกอบอาชีพอื่นพรอมกับการเปนเจาหนาที่รัฐ ซึ่งอาจกอใหเกิดการ
ขัดกันของผลประโยชนได
ปดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

................................................ ผูบันทึกการประชุม
(นายณรงค เมืองมูล)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

................................................ ผูตรวจสอบ
(นายไชยยนต วงศใหญ)
สาธารณสุขอําเภอเชียงคํา

