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วาระ 1 แจ้ง  
การวัดหรือประเมินระดับการทุจริตคอร์รัปชั่นจากองค์กรความโปร่งใสสากล หรือ  Transparency 

International ได้สร้างตัวชี้วัดระดับการทุจริตขึ้นมา หรือที่รู้จักกันในชื่อ Corruption Perception Index 
(CPI) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนภาพลักษณ์ระดับการคอร์รัปชั่นของประเทศต่าง ๆ ในโลก   CPI ท าให้สามารถรู้
ว่า ประเทศใดที่มีรัฐบาลโปร่งใส การบริหารงานเต็มไปด้วยธรรมาภิบาล ตรวจสอบได้ และมีผู้พร้อมแสดง
ความรับผิดชอบเมื่อกระท าผิด (Accountability) 

ส าหรับประเทศไทย รัฐบาลพยายามสร้างตัวชี้วัดความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (Transparency 
Index หรือ TI) โดย ศูนย์วิจัยเพ่ือต่อต้านการทุจริต ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ ส านักงาน ป.ป.ช.   โดยเริ่มพัฒนาดัชนี
วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พร้อม ๆ กับการศึกษา แนวคิดการประเมินคุณธรรมการ
ด าเนินงาน (Integrity Assessment หรือ IA)   ต่อมานักวิจัยน าดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐมา
ปรับรวมกับ Integrity Assessment ซึ่งใช้ประเมินคุณธรรมการด าเนินงานจนกลายเป็นดัชนีตัวใหม่ที่
เรียกว่า Integrity & Transparency Assessment (ITA)  ดัชนี ITA เรียกเต็ม ๆ ว่า การประเมินคุณธรรมและ



ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยหอการค้าเป็นที่ปรึกษาในการจัดท า
ดัชนี   ITA เป็นส่วนผสมระหว่าง TI และ IA และเรียกรวม ๆ กันว่าเป็น Thailand Integrity & 
Transparency Assessment  กรอบแนวคิดการประเมินของ ITA มีทั้งหมด 5 เรื่อง ได้แก่ (1) ประเมินความ
โปร่งใส (Transparency) (2) ประเมินความรับผิดชอบ (Accountability) (3) ประเมินการทุจริตคอร์รัปชัน 
(Corruption) (4) ประเมินวัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) และ (5) ประเมินคุณธรรมการท างาน 
(Work Integrity)  การสร้างกรอบแนวคิดการประเมินขึ้นก่อนนี้ ท าให้การประเมินมีทิศทางชัดเจน แม้การวัด
คุณธรรมเป็นเรื่องยากเพราะคุณธรรมเป็นนามธรรม (Abstract) มากกว่าจะจับต้องได้  อย่างไรก็ดี คุณธรรมที่
ถูกประเมินนี้ วัดได้จาก วัฒนธรรมองค์กร การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร ขณะที่คุณธรรมการท างานก็
พิจารณาจาก การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน  
         ITA เป็นดัชนีที่พยายามสร้างออกมาให้เป็นรูปธรรมเท่าที่ผู้ประเมินจะท าได้ เพราะหลังจากการ
ด าเนินการแล้ว ผู้ประเมินจะค านวณคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
โดยรวมออกมา  ค่าดัชนี ITA อยู่ระหว่าง 0-100 …ถ้าหน่วยงานใดมีค่าระดับ ITA เข้าใกล้ 100 แสดงว่า
หน่วยงานนั้น มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานสูงมาก ขณะที่ค่า ITA เข้าใกล้ 0 ก็แสดงว่า 
หน่วยงานรัฐนั้นมีระดับความโปร่งใสของการด าเนินงานและคุณธรรมต่ ามาก 

โดยสรุปแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้  
ก าหนดดัชนีในการประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็น
หลัก รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการ ด าเนินงาน
ของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของ ต่าง 
ๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม 
และวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้าง
ความ ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ ถึงแม้ จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กร ที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนว
ร่วมในการต่อต้านการทุจริต อันจะส่งผลต่อ สังคม ชุมชน และประเทศ เกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริต
และปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ถือเป็นจุดเริ่มต้นใน การรณรงค์และเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร โดยให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินงานที่มีความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน วัฒนธรรมคุณธรรมใน
องค์กร และคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน หน่วยงานจะ ทราบถึงประเด็นในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา
วิธีการด าเนินงานภายในองค์กร ที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
ได้รับการยอมรับจากผู้รับบริการจากทุกภาคส่วน และเป็นหน่วยงาน ภาครัฐต้นแบบในการด าเนินงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ให้กับหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ต่อไป ประการส าคัญคือ การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จะ เป็นกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ เป็น



โครงการส าคัญท่ีจะส่งผลต่อการจัดอันดับดัชนีภาพลักษณ์ของ ประเทศ  โดยองค์กรความโปร่งใสนานาชาติให้
มีคะแนนเพิ่มขึ้นน าไปสู่การจัด อันดับที่ดีขึ้นได้อีกทางหนึ่ง 

วาระ 2 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุม 
 ไม่มี 

วาระ 3 สืบเนื่อง 
 ไม่มี 

วาระ 4 เรื่องเสนอพิจารณา 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest) ความหมายของ ส านักงาน ก.พ. สถานการณ์หรือการ
กระท าของบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร) มีผลประโยชน์ ส่วนตนเข้า
มาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้น การกระท า ดังกล่าวอาจ
เกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา หรือ บางเรื่อง เป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา จนไม่เห็นว่าจะ
เป็นสิ่งผิดแต่อย่างใดพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องค านึงถึง
ผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ตนเองหรือพวกพ้อง เช่น 

1. การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 
2. ใช้ต าแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย 
3. การรับผลประโยชน์โดยตรง 
4. การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต าแหน่งหน้าที่การงาน 
5. การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้สวนตัว 
6. การน าข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
7. การท างานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม 
8. ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ทางาน 
9. การปิดบังความผิด 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจซึ่งเกี่ยวกับต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง  
เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการก าหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คือ 
การปลูกจิตส านึก การป้องกัน การปราบปรามและการสร้างเครือข่ายมุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตผ่าน
กระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน โรงพยาบาลพานจึงได้จัดท า
คู่มือส่งเสริมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลพานขึ้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลพาน ได้
ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบของทางราชการ ด ารงตนด้วยความเที่ยงธรรม คงไว้



ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
วาระ 6 อ่ืนๆ 
 ไม่มี 
 
ปิดประชุม15.30 น. 
 
 
 
 


