
รายงานการประชมุการวเิคราะหค์วามเสีย่งเกีย่วกบัการปฏบิตัิงานและการกำหนดแนวทาง                               
การจดัทำคูม่อืการปฏบิตัิงานเพือ่ปอ้งกนัผลประโยชนท์บัซอ้นและ 

การปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

วันที่  7  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563 

 ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2   โรงพยาบาลแม่เมาะ   

----------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. นพ.กระสิน    เขียวปิง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ  ประธาน 
๒. นางจุรีวรรณ  โพธิ์ศรีลาภ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓. นางจิตรา  จำละคร เภสัชกรชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
๔. นางศุภาพร โพธิ์เอ้ียง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการ 
๕. นางวรวิลาส โสภะ  นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ  กรรมการ 
๖. นายประสิทธิ์ ภู่ไพจิตร  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กรรมการ 
7.  นางทิพย์วรรณ ปิงแก้ว  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการ 
8. นางสาวนุจิรดา วาระนัง  นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ  กรรมการ 
๗. นายพิชิต   จินดารัตน์ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน  กรรมการ 
๘. นางสาวพัทจารี สายก้อน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ     กรรมการ 
 
 
เริ่มประชุมเวลา    14.00 น.  
  ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบยีบวาระที ่๑ เรือ่ง ประธานแจง้เพือ่ทราบ   

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็น
การประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน ๕ 
ดัชนี ได้แก่ (๑) ดัชนีความโปร่งใส (๒) ดัชนีความพร้อมรับผิด (๓) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน (๔) ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร และ(๕) ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยได้นำหลักการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ช. มาประยุกต์ใช้
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง 

 

 

 /สาธารณสุข ..... 
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สาธารณสุข ราชการส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี (ด้าน
สาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

 

ระเบยีบวาระที ่๒ รบัรองรายงานการประชมุ 

- ไม่มี-    

     

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรือ่งสบืเนือ่ง 

 -ไม่มี- 

 

ระเบยีบวาระที ่๔   เรือ่งเพือ่ทราบ 

 - การให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลประโยชนท์บัซอ้น  หมายถึง ผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับผลประโยชน์ส่วนรวม ขัดกัน 

ความขัดแยง้กนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นตนและผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สถานการณ์ หรือการกระทำที่
บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร มีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม 

ปัจจัย ๓ ประการ ที่ทำให้เกดิความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

• บุคคลดำรงตำแหน่งของรัฐที่ต้องรับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะ 
• เกิดภาวะผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาแทรกแซงการตัดสินใจหรือการใช้ดุลพินิจ 
• เกิดการตัดสินใจเพ่ือประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม 

ประเภทของผลประโยชนท์บัซ้อน 

• การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 
• ใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย 
• การรับผลประโยชน์โดยตรง 
• การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน 
• การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 
• การนำข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
• การทำงานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม 

 

/ผลประโยชน์ ..... 



- 3 - 

• ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ทำงาน 
• การปิดบังความผิด 

 โดยปกติแล้วในการปฏิบัติราชการในการทำหน้าที่ก็จะมีปรากฏการณ์หน้าที่ทับซ้อน 
(Conflict of duty) ซ่ึงมี ๒ ประเภท 

๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานและเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจำหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะ
บทบาทหน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้อาจทำให้ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือ
ผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆให้ชัดเจน แต่ก็ยังมี
ปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่ายงานที่มีกำลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถทำงาน
บางอย่างที่คนอื่นๆทำไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมา
เกี่ยวข้อง 

๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการทำ
บทบาทหน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ทำให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนำมาใช้เป็นประโยชน์แก่การทำ
บทบาทหน้าที่ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้านำข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความ
ลำเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่ม ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการ
จัดการแบบเดียวกัน นั่นคือการตัดสินใจทำหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็
สามารถนำมาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้ 

มตทิีป่ระชมุ  รับทราบ 

ระเบยีบวาระที ่๕  เรือ่งเสนอเพือ่พจิารณา 

๕.๑ ตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 กำหนดให้ส่งแบบประเมิน
หลักฐานเชิงประจักษ์ฯ (EBIT) ตามแบบฟอร์มที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุขกำหนด รายไตรมาส 

๕.๒  วิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เลือกด้านการวิเคราะห์
ผลประโยชน์ทับซ้อนก่อนดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง   

 - โรงพยาบาลแม่เมาะ กำหนดให้มีการ กำกับ ตรวจสอบ การจัดหาพัสดุ นอกจาก
การตรวจสอบตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำชับให้
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ ระมัดระวังไม่ให้มีการแสวงหาประโยชน์ การรับผลประโยชน์ การใช้
อิทธิพลในตำแหน่งและหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หากมีกรณีดังกล่าว โรงพยาบาลแม่เมาะ จะดำเนินการสืบสวน หาก
มีมูลจะดำเนินการทางวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด ตลอดจนมีแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน ความขัดแย้งระหว่างบทบาทโดยหากผู้มีหน้าที่หรือดำรงตำแหน่งที่หมิ่นเหม่ต่อการเกิด
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจจูงใจ ชักนำสู่การกระทำผิด ต้องถอนตัวจากการเป็นผู้มีส่วนร่วม  

/ในการตัดสิน ..... 



- 4 - 
ในการตัดสินใจ  งดแสดงความคิดเห็น ละเว้นการให้คำปรึกษา และงดออกเสียง 

๕.๓ จัดทำ “คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  โดยมีแนวทาง
ในการป้องกันปัญหา เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

  - มีประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ทับซ้อน 
  - การใช้หลักโปร่งใสในการใช้อำนาจในการปฏิบัติราชการ ตลอดจนการนำหลัก          

ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารองค์กร (Good Government)  
  - กำกับ ตรวจสอบ การจัดหาพัสดุ 
๕.๔ จัดให้มีประชุม/สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้ความรู้เรื่องการ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
๕.๕ จัดทำกรอบแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
มตทิีป่ระชมุ  เห็นชอบให้ดำเนินการ/จัดทำ/เผยแพร่/จัดส่งเอกสาร ให้ทันตามกำหนดเวลา  

ระเบยีบวาระที ่๖  เรือ่งอืน่ๆ    

-ไม่มี-  

ปดิประชมุ  ๑6.30 น. 
 

 
 
 
     (นายแพทย์กระสิน เขียวปิง) 

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง 
                   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ 

 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(นางสาวพัทจารี สายก้อน) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

ผู้จดบันทึกการประชุม 

 



 
 
 

ระเบยีบวาระการประชมุเพือ่วเิคราะหค์วามเสีย่งทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตัิงานและกำหนดแนวทางการจดัทำคู่มอื
การปฏบิตัิงานเพือ่ปอ้งกนัผลประโยชนท์บัซอ้นและการปอ้งกนัและปราบปราม 

การทจุรติและประพฤติมชิอบ 

วันที่  7  มกราคม  ๒๕๖3  เวลา 13.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2   โรงพยาบาลแม่เมาะ  

------------------------------------ 

 

ระเบยีบวาระที ่1  เรือ่งทีป่ระธานแจ้งทราบ 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

 

ระเบยีบวาระที ่๒ รบัรองรายงานการประชมุ 

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................................................ ............. 

มตทิีป่ระชมุ: 
 

 

ระเบยีบวาระที ่๓  เรือ่งสบืเนือ่ง (ถา้ม)ี 

........................................................... ...................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

มตทิีป่ระชมุ: 
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ระเบยีบวาระที ่๔  เรือ่งเพือ่ทราบ 

  - การให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................................................................... ..........................................

......................................................................................... .....................................................................................  

มตทิีป่ระชมุ: รับทราบ 

 

 

ระเบยีบวาระที ่๕  เรือ่งเพือ่พิจารณา  

๕.๑ วิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
............................................................................................................................. ...................
................................................................... ............................................................................. 

 ๕.๒ จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   

........................................................................................................... .....................................

............................................................................................................................. ................... 
 ๕.๓ การจัดทำกรอบแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

..................................................................................................................................... ...........

........... ................................................................................................................................... 
มตทิีป่ระชมุ:  
 

 

ระเบยีบวาระที ่๕  เรือ่งอืน่ๆ
 ............................................................................................................................. .....................
.............................................................................................................. ................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................... ............... 

มตทิีป่ระชมุ: 

 

 



 

 

ใบลงทะเบียนการประชมุ/อบรม 
เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการกำหนดแนวทางการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 

เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
วันที่  7  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563  สถานที่ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2   โรงพยาบาลแม่เมาะ 

 

 


