
รายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการก าหนดแนวทาง 
การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
วันที่  17  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.2563 
ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลท่าชนะ 

**************************** 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายกฤษนันท์  เหล่ายัง นพ.ช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ. ประธานกรรมการ 
2. นายสุราษฎร์  ทูโมสิก  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
3. นายอรรณพ  เมธีพลกุล นายแพทย์ช านาญการ  กรรมการ 
4. นางสาวดวงตา  บุญทวี เภสัชกรช านาญการ  กรรมการ 
5. นางพิชญากร  อมรโชติปราการ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ กรรมการ 
6. นางมณฑา  คงรัสโร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
7. นางสาวแววตา  เพ็งบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
8. นางวาสนา  ศรีวิศาล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 

 9. นางเนาวรัตน์  อินทร์ท่าฉาง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
10. นางสาวปาณิสรา  แสงเพ็ชร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการ 

 11. นางสาวอมรรัตน์  จีนเจริญ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)  

1. นางสาวณัฐพร  สมกิจ  ทันตแพทย์ช านาญการ  กรรมการ 
2.นางวรรณี  แย้มโสพิศ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
3.นางสาวชวนพิศ  สุขเจริญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
4.นางสาวปาริชาติ  พยัคฆรักษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
5.นางสาววิภาพร  แจ้งอักษร นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ กรรมการ 
6.นางสาวนิศาลักษณ์  รัตนะ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  กรรมการ 
7. นางสุภาภรณ์  เนตรเจริญ พนักงานเก็บเอกสาร  กรรมการ 
8. นายภูวดล  ไสหยิด  พนักงานบริการ   กรรมการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางนิสรา  ชะนางกลาง เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน 

 2. นายณัฐวุฒิ  วัสแล๊ะ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

           1.1 ตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ได้ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment:ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพ่ือวัดระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนีได้แก่(1)ดัชนีความโปร่งใส 
(2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (4)ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร และ(5) 
ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน โดยได้น าหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ราชการส่วนภูมิภาค ประจ าปี พ .ศ. 2563 ที่ปรากฏใน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี(ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 
(Governance Excellence ) 

          มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุม 

                         -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่อง 

                         -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพ่ือทราบ 

           การให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง  ผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับผลประโยชน์ส่วนรวม ขัดกัน 
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สถานการณ์ หรือการกระท าที่บุคคลไม่
ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร มีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจหรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม 
ปัจจัย 3 ประการ  ที่ท าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของส่วนรวม 
         ●.บุคคลด ารงต าแหน่งของรัฐที่ต้องรับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะ 
         ●.เกิดภาวะผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาแทรกแซงการตัดสินใจหรือการใช้ดุลพินิจ 
         ●.เกิดการตัดสินใจเพ่ือประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม 
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ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 
         ● การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ และผลจากการรับผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจในการด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ 
         ● การท าธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา  
         ● การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่เคย
ด ารงต าแหน่งในหน่วยงานนั้นหาประโยชน์จากหน่วยงาน 
         ● การท างานพิเศษโดยอาศยัต าแหนง่หนา้ท่ีขา้ราชการสรา้งความน่าเช่ือถือ 

          ● การรู้ข้อมูลภายในแล้วน าข้อมูลไปหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น 
         ● การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง 
         ● การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) 
         ● การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น 
           โดยปกติแล้วในการปฏิบัติราชการในการท าหน้าที่ก็จะมีปรากฏการณ์หน้าที่ทับซ้อน (Conflict of duty) ซึ่งมี 
2 ประเภท 
           1.ประเภทแรก  เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและเป็น
คณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจ าหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาทหน้าที่ทั้งสองออก
จากกันได้อาจท าให้ท างานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย  ปกติหน่วยงานมักมี
กลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆให้ชัดเจน  แต่ก็ยังมีปัญหาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่มี
ก าลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถท างานบางอย่างที่คนอ่ืนๆท าไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหา
นี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 
          2.ประเภทที่สอง  เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่า หนึ่งบทบาท  และการท าบทบาทหน้าที่ใน
หน่วยงานหนึ่งนั้น ท าให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจน าใช้เป็นประโยชน์แก่การท าบทบาทหน้าที่ให้แก่อีกหน่วยงาน
หนึ่งได้  ผลเสียคือ ถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความล าเอียง /อคติต่อคนบางกลุ่ม ควรถือว่า
หน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน  นั่นคือการตัดสินใจท า
หน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถน ามาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้ 

          มติที่ประชุม  รับทราบ 

  ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอพิจารณา 

            5.1  ตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข(ราชการส่วนภูมิภาค) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก าหนดให้ส่งแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ฯ
(EBIT) ตามแบบฟอร์มที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต  กระทรวงสาธารณสุขก าหนด รายไตรมาส 
 

 

 



 

 

                                        



 

 


