สรุปการประชุมใหความรูเรื่องกระบวนการตรวจสอบเจาหนาที่ภายในหนวยงานถึงความเกี่ยวของกับผูเสนอ
งานในการจัดซื้อจัดจางเพื่อปองกันการเกิดผลประโยชนทับซอนแกบุคลากรสาธารณสุขอําเภอนาหมื่น
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาหมื่น
**************************************************************
เริ่มประชุมเวลา 08.30 น.
ผูเขาประชุม
1. นางศรัจจันทร อุดมแกวกาญจน สาธารณสุขอําเภอนาหมื่น
2. นายนนทชา มานะวิสาร
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
3. นายชวลิต รวมศิลป
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
4. นายรัฐศาสตร ขันยอด
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
5. นางนันทวรรณ ธุปะละ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
6. นางสาวณีรวรรณ หมองตะ นักวิชาการสาธารณสุข
7. นางสาวรจนา ธิเขียว
พนักงานธุรการ
8. นางสาวศรีเรือน สารเถื่อนแกว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
9. นางกมลชนก ขันใจ
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
10. นางนารีรัตน วังคํา
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
11. นางณิรินทรรดา สุทธิ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
12. นางสาวพันทิวา นพรัตนดลพร เจาพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
13. นางธันยา ลือชาคํา
พนักงานชวยเหลือคนไข
14. นางรําพึง กองดี
พนักงานบริการ
15. นางศิรินาวิน มะราช
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
16. นางสาวจามจุรี ทิพยลุย
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
17. นางสาวฬุริญา สมคํา
เจาพนักงานสาธารณสุข
18. นางอิศราภรณ อินตะพรม พนักงานชวยเหลือคนไข
19. นายรุงกิจ ปยศทิพย
เจาพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
20. นางสาวสุพัตรา งึ้มนันใจ พยาบาลวิชาชีพ
21. นางสาววิรดา การินไชย เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
22. นางสาวนฤมล ธุปะละ
เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน
23. นางสาวกฤติยาภรณ กันหมุด พนักงานชวยเหลือคนไข
24. นางอําไพ งึ้มนันใจ
พนักงานชวยการพยาบาล
25. นายถนัด ทองเบี้ย
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
26. นางสาวรัตนาภรณ ขันกา เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
27. นางปรียาพร กอนินัย
พนักงานชวยเหลือคนไข
28. นายบุญลอง ฐานะโภคิน พนักงานชวยเหลือคนไข
29. นายคงเดช วัฒนชัยประเสริฐ เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
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เมื่อครบองคประชุมแลว นางศรัจจันทร อุดมแกวกาญจน สาธารณสุขอําเภอนาหมื่น ประธานในที่ประชุม
กลาวเปดการประชุมในเวลา 08.30 น. และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
นางศรัจจันทร อุดมแกวกาญจน สาธารณสุขอําเภอนาหมื่น ประธานการประชุม กลาวใหโอวาทและแจง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ดังนี้
ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict
of interest : COI) เปนประเด็นปญหาการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหาการทุจริตพฤติกรรม
มิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะทอนปญหาหลักธรรมาภิบาลและอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ ซึ่งประมวล
จริยธรรมขาราชการพลเรือน ไดกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการในการปองกันปญหาผลประโยชน
ทั บ ซ อ นในการปฏิ บั ติ ร าชการหลายประการ ดัง ปรากฏในหมวด 2 ข อ 3 (3) ข อ 5 (1),(2),(3),(4) ข อ
6(1),(2),(3) ขอ 7(4),(5) ขอ 8(5) ขอ 9(1) เปนตน
สํานักงาน ก.พ.ไดใหความหมายของคําวา “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึงสถานการณหรือการกระทํา
ของบุคคล (ไมวาจะเปนนักการเมือง ขาราชการ พนักงานบริษัท ผูบริหาร) มีประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของ
จนสงผลกระทบตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนั้น การกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไม
รูตัว ทั้งเจตนาหรือไมเจตนาหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาเปนสิ่งผิดแตอันใดพฤติกรรม
เหลานี้เปนการกระทําผิดทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐที่คํานึงตอผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของ
สวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงผลประโยชนของตนเองหรือพวกพอง
จากนิยามศัพท สามารถแยกกิจกรรมทั้งภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนในหนวยงานสาธารณสุขอําเภอ
นาหมื่น ที่มีความเสี่ยงอาจเกิดผลประโยชนทับซอน ดังตอไปนี้
• การรับผลประโยชนหรือการเรียกรองสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบ
• การรับงานนอกหรือการทําธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหนวยงาน
• การทํางานหลังเกษียณใหกับหนวยงานที่มีผลประโยชนขัดกับหนวยงานตนสังกัดเดิม
• การนําบุคลากรของหนวยงานไปใชเพื่อการสวนตัว
• การรับงานภายนอกจนกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ประจํา
• การใชสิทธิในการเบิกจายใหแกญาติแลวนํายาไปใชที่คลินิกสวนตัว
• การรับประโยชนจากการลอคบัตรคิวใหแกเจาหนาที่หรือญาติเจาหนาที่ในหนวยงาน
• การกําหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินคาที่จะจัดซื้อจัดจางใหบริษัทของตนหรือของพวก
พองไดเปรียบหรือชนะในการประมูล
• การใหขอมูลการจัดซื้อแกพรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชนในการประมูลหรือการจาง
เหมา รวมถึงการปกปดข อมูล เช น การป ดประกาศหรือเผยแพรขอมูลขาวสารลาช าหรือพน
กําหนดยื่นใบเสนอราคา เปนตน
• การแลกเปลี่ยนผลประโยชนโดยใชตําแหนงหนาที่การงาน
• การนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชสวนตัว
• การนําขอมูลอันเปนความลับของหนวยงานมาใชประโยชนสวนตัว

แนวทางการปองกันและแกไขปญหาผลประโยชนทับซอน
แมจากการตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีรองเรียนดังกลาว พบวาการกระทําของผูกลาวหาจะไมมีมูล
การกระทําความผิดทางวินัยก็ตาม แตเพื่อเปนการลดความเสี่ยงในการดําเนินงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนที่
อาจเปนไปได จึงเห็นควรกําหนดแนวทางการปองกันและแกไขปญหาผลประโยชนทับซอน ดังตอไปนี้
1. การใชหลักใหผูเกี่ยวของงดเวน (Recusal) การเขารวมพิจารณาเพื่อปองกันผลประโยชน
ทับซอน เชน ถาคณะกรรมการของหนวยงานรัฐกําลังพิจารณาวาจะจางบริษัทเอกชนเขามาประมูลรับงานและมี
กรรมการบางคนที่มีหรือเคยมีความสัมพันธกับบางบริษัท กรรมการผูนั้นตองงดเวนไมเขารวมการพิจารณา เพื่อ
ปองกันการลําเอียงเพื่อหาผลประโยชนทับซอนรวมทั้งในการพิจารณาจางคน กรรมการที่มีญาติพี่นองของตนรวม
สมัครก็งดเวน ไมเขารวมในคณะกรรมการพิจารณาคัดลอก
2. การกําหนดหลักเกณฑทางจริยธรรมสําหรับขาราชการที่เกี่ยวของกับผลประโยชนสาธารณะ
เพื่อเปนแนวทางใหบุคคลที่ดํารงตําแหนงหนาที่ที่ตองดูแลผลประโยชนสาธารณะควรจะทําอะไรหรือไมควรทํา
อะไรเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาผลประโยชนทับซอนและใหสาธารณชนไดทราบและตรวจสอบ ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐจะ
นํามาอางภายหลังวาไมรูเรื่องผลประโยชนทับซอนหรือเรื่องทุจริตไมได เชน เจาหนาที่รัฐไมควรรับของขวัญ
ของกํานัลที่มีราคาจากบุคคลภายนอกที่มีโอกาสมีสวนเกี่ยวของกับการไดประโยชนจากหนวยงานรัฐ เปนตน
ขอเสนอแนะ
การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
เนื่องจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาหมื่น มีคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยง ซึ่งมีการประชุมทบทวนพิจารณาความเสี่ยงขององคกรทุก 6 เดือน หากมีปญหาหรืออุปสรรคในการ
ดําเนินงานกรณีตาง ๆ คณะกรรมการนําปญหาหรือความเสี่ยงที่ตรวจพบ หรือมีขอทักทวงมากําหนดเปนปญหา
องคกรเพื่อนําไปสูการแกไขและเปนแนวทางในการปองกันผลประโยชนทับซอนตอไป
ขอควรพิจารณาที่สําคัญในการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาการรองเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
ใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาดําเนินการ ดังตอไปนี้
1. ใหนํากระบวนการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง ทุกขั้นตอนมาเผยแพรที่
หนาเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อเพิ่มความโปรงใสและความสามารถในการเขาถึงขอมูลขาวสารสาธารณะของผูที่
เกี่ยวของใหมากขึ้น เชน
- การเผยแพรกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุ
- การจัดทําแผนการจัดหาพัสดุประจําป
- การดําเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ
- การกําหนดและการประกาศหลักเกณฑในการพิจารณาและการตัดสินผลการ
จัดหาพัสดุแตรายการ/โครงการ
- การสรุปผลการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือน
- การประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในปงบประมาณ
- พิจารณานําระบบการรวมซื้อรวมจาง (Centralised purchasing
arrangements) และกรอบขอตกลง (Framework Agreements)
2. การแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวของกับการบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล เปนกระบวนการสําคัญอันหนึ่งของการบริหารงาน เพราะสวน
ราชการหรือหนวยงานใดแมวาจะมีการวางแผนงานอยางดีเลิศ มีกําลังเงินและวัสดุอุปกรณมากและดีเพียงไรก็
ตาม หากขาดคนดีมีสมรรถภาพในการปฏิบัติงานแลวการบริหารงานของหนวยงานนั้นก็ไมอาจเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและไดผลตามเปาหมายที่กําหนดไว การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการในการจัดการนับแตการ
สรรหาคนมาไวปฏิบัติงาน การพัฒนาคนใหมีความรูความสามารถใหอยูทํางานนานโดยไมคิดจะโอน ยาย หรือ
เปลี่ยนอาชีพกอนเวลาอันสมควร การดําเนินการดังกลาวยอมทําใหสวนราชการหรือหัวหนาสวนราชการ

จําเปนตองออกกฎหรือคําสั่ง หรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใด เพื่อใหเกิดผลตามวัตถุประสงค จึงเปนเรื่องปกติที่
การดําเนินการดังกลาวนั้นหากกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย กระทําโดยไมชอบธรรม กระทําโดยมิชอบ อาจ
กอใหเกิดความเดือดรอน เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดแกขาราชการผูอยูใตบังคับแหงกฎ คําสั่ง หรือการกระทํา
นั้น และสิ่งที่จะตามมาก็คือขอโตแยงหรือกรณีพิพาทอันเกิดขึ้นจากการบริหารงานบุคคลนั้น
ดังนั้น ในการคัดเลือกบุคคลเขามาปฏิบัติงาน ใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาใชวิธีการสอบแขงขันหรือ
การคัดเลือกโดยดําเนินการในรูปคณะกรรมการและคํานึงถึงความเปนธรรมและความเสมอภาค ใหโอกาสแก
บุคคลที่มีสิทธิอยางเทาเทียมกัน เพื่อใหไดผูที่มีความรูเหมาะสมกับตําแหนงตามวัตถุประสงคขององคกรเปนสําคัญ
ถึงแมการดําเนินการในเรื่องดังกลาวจะอยูในอํานาจของหัวหนาหนวยราชการนั้น ๆ ก็ขอใหรายงานใหทราบดวย
เพื่อชวยตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายและเพื่อปองกันปญหาเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเขา
ปฏิบัติงานในหนวยงานตอไป
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งกอน
- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 ติดตามการประชุมครั้งกอน
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ
- ไมมีเรื่องเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- ไมมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
เลิกประชุม เวลา 16.50 น.
ผูบันทึกการประชุม
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