
รายงานการประชุมการจัดการความเสี่ยงตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.  ณ ห้องประชุมรักษ์ประชา โรงพยาบาลบางบ่อ  

1. นพ.วี โรจนศิรประภา                    นายแพทย์ช านาญการ ผู้อ านวยการ  
2. นพ.อนุวัตร ดิเรกสุนทร นายแพทย์ช านาญการพิเศษ องค์กรแพทย์ 
3. พญ.นิศาชล แถลงการณ์ นายแพทย์ช านาญการ                  หน. X-ray  
4. ภญ.พัชรี ศรานุรักษ์  เภสัชกรช านาญการพิเศษ หน.เภสัชกรรมชุมชน 
5. นางทิวา รุ่งประทีปไพบูลย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ หน.ฝ่ายการพยาบาล 
6. นางกฤตพร อยู่ศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หน.งานหอผู้ป่วยพิเศษ 
7. นางจงกล ศรีไล้ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หน.งานห้องฉุกเฉิน 
8. นางนิภา รุ่งประทีปไพบูลย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ฝ่ายการพยาบาล 
9. นางจิตจุทา สู้ไพริน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์สิทธิ์ประโยชน์ 
10. นางรวยพร ค้อชากุล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หน.ฝ่ายเวช,ปฐมภูมิ 
11. นางอุทัยวรรณ อ่องเจริญ                โภชนากรช านาญงาน                   รักษาการหน.บริหาร  
12. นางสาวไอยรา ใจเย็น นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ หน.เทคนิคการแพทย์ 
13. น.ส.รักษฎาภรณ์ โมกขะเวส นักกายภาพบ าบัดช านาญการ หน.กายภาพบ าบัด 
14. นางอุษา สุวรรณเพชร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หน.งานห้องผ่าตัด 
15. นางพนัดดา เต็งร าพึง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หน.งานผู้ป่วยนอก 
16. นางสุพิน คลังบุรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หน.PCU 
17. นางทัศนีย์ หวายน า พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หน.งานหอผู้ป่วยเด็ก 
18. นางอลิษา เรืองไทย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เวชฯ 
19. นางเบ็ญจมาศ สุเหร็น พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หน.งานห้องคลอด 
20. น.ส.ธัญญา กาญจนรชตะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หน.งานผู้ป่วยในชาย 
21. น.ส.วิไล ศรีไล ้ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หน.งานหลังคลอด 
วาระท่ี 1  

1) จากทีค่ณะกรรมการ ITA ได้รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยได้
จัดท ารายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  โรงพยาบาลบาง
บ่อ ปีงบประมาณ 2561 เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ด าเนินงานอย่างโปร่งใส และมีคุณธรรม  
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุม
ภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring 
Organizations ๒๐๑๓) พบว่าความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ การใช้รถราชการ 
 การจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา และจริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการ
ขาย อัน น าไปสู่การวางแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้ สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกบัการ ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลบางบ่อต่อไป  เมื่อน าผลวิเคราะห์
จัดล าดับพบว่า ความเสี่ยงเรียงตามล าดับ                                      

     1. การใช้รถราชการ 
                                    2. จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขาย 
                                    3. การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา 



การจัดการความสี่ยงดังกล่าวให้ยึดปฏิบัติมาตรฐานดังต่อไปนี้ 

1. มาตรการป้องกันทุจริตและท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ประกาศเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561  

2. ประกาศการจัดสวัสดิการส าหรับเจ้าหน้าที่ ประกาศเม่ือวันที่ 21 มีนาคม 2561 

3. ประกาศการจัดสวัสดิการใช้รถในเจ้าหน้าที่ ประกาศเม่ือวันที่ 21 มีนาคม 2561 

 รายละเอียดแนบท้ายสรุปการประชุมนี้ 

รูปแบบของ Conflict of Interests 
การรับผลประโยชน์ (Accepting Benefits) ได้แก่ 
- การรับของขวัญหรือของก านัลที่มีค่าอ่ืนๆ ซึ่งส่งผลต่อ การปฏิบัติหน้าที่ 
- การที่บริษัทสนับสนุนการเดินทางไปประชุม/ดูงานใน ต่างประเทศ ของผู้บริหารและอาจ 

รวมถึงครอบครัว 
- การที่หน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้างส านักงาน จากบริษัทธุรกิจที่ติดต่อกับหน่วยงาน  
- เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของแถมหรือผลประโยชน์ในการ ปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

การกระท าท่ีอยู่ในข่าย Conflict of Interests ในหน่วยงานรัฐ 
  1. การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 

 2. ใช้ต าแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย 
 3. การรับผลประโยชน์โดยตรง คือ การรับของขวัญและความสะดวกสบายที่เกินความเหมาะสม  ซึ่งอาจ

ส่งผลต่อบุคคลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ การรับของขวัญมีได้ในหลายรูปแบบ เช่น การลดราคาของที่ซื้อให้ การเลี้ยง
อาหารอย่างฟุ่มเฟือย ตลอดจนการให้ความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ให้เอนเอียงหรือ
เป็นไปในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ให้ของขวัญนั้นตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญจากผู้บริหารของ
บริษัทเอกชนเพ่ือช่วยให้บริษัทตนได้รับชนะการประมูลรับงานโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ  / การที่บริษัทแห่งหนึ่งให้
ของขวัญเป็นทองค ามูลค่ามากกว่า ๑๐ บาท แก่เจ้าหน้าที่ในปีที่ผ่านมา และปีนี้เจ้าหน้าที่เร่งรัดคืนภาษีให้กับบริษัทนั้น
เป็นพิเศษ โดยลัดคิวให้ก่อนบริษัทอ่ืนๆ เพราะคาดว่าจะได้รับของขวัญอีก / การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไปเป็นคณะกรรมการ
ของบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจและได้รับความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ จากบริษัทเหล่านั้น ซึ่งมีผลต่อการให้ค าวินิจฉัย
หรือข้อเสนอแนะที่เป็นธรรมหรือเป็นไปในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อบริษัทผู้ให้นั้นๆ เป็นต้น 

4. การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต าแหน่งหน้าที่การงาน คือ การหาประโยชน์ให้กับ 
ตนเองครอบครัวหรือพวกพ้องจากต าแหน่งหน้าที่ เป็นการใช้ต าแหน่งหน้าที่เพ่ือตนเอง ตัวอย่างเช่น            การที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจหน้าที่ท าให้บริษัทตนเองหรือบริษัทครอบครัวได้รับงานเหมาจากรัฐหรือฝากลูกหลานเข้าท างาน 
/ การที่เจ้าหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างท าสัญญาให้หน่วยงานต้นสังกัดซื้อคอมพิวเตอร์ส านักงานจากบริษัทของ
ครอบครัวตนเอง หรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ / ผู้บริหารหน่วยงานท าสัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัท ซึ่ง
เป็นของเจ้าหน้าที่หรือบริษัทที่ผู้บริหารมีหุ้นส่วนอยู่ เป็นต้น 

 5. การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว เช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าที่ขับรถยนต์ของส่วน
ราชการ ประกอบกาชีพขายของ น ารถราชการไปส่งของให้ลูกค้า หรือใช้คอมพิวเตอร์ของราชการท างานส่วนตัว เป็นต้น 
                     6. การน าข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น การที่เจ้าหน้าที่ 



ของรัฐทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้านจึงบอกให้ญาติพ่ีน้องไปซื้อที่ดินบริเวณโครงการดังกล่าว       เพ่ือขายให้กับ
ราชการในราคาท่ีสูงขึ้น /การที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงข่ายโทรคมนาคมทราบมาตรฐาน (Spec) วัสดุอุปกรณ์
ที่จะใช้ในการวางโครงข่ายโทรคมนาคม แล้วแจ้งข้อมูลให้กับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จักเพ่ือให้ได้เปรียบในการประมูล  รู้ว่า
ราชการจะตัดถนน แล้วรีบชิงไปซื้อที่ดักหน้าไว้ก่อน เป็นต้น 

7. การท างานอีกแห่งหนึ่งที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม 
8. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งและเอ้ือประโยชน์ต่อบริษัท คือ การไปท างานหลัง 

ออกจากงานเดิม โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากที่เคยด ารงต าแหน่งมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับ
ตนเองและพวกพ้อง ตัวอย่างเช่น การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกษียณแล้ว ใช้อิทธิพลที่เคยด ารงต าแหน่ง
ในหน่วยงานรัฐ รับเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนที่ตนเคยติดต่อประสานงานโดยอ้างว่าจะได้ติดต่อกับหน่วยงานรัฐได้อย่าง
ราบรื่น / การว่าจ้างเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณมาท างานในต าแหน่งเดิมที่หน่วยงาน โดยไม่คุ้มค่ากับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย / 
การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรด้านเวชภัณฑ์และสุขภาพออกจากราชการไปท างานในบริษัทผลิตหรือขายยา / 
การไปท างานให้ผู้อ่ืนหลังออกจากงานเดิม โดยใช้ความรู้หรืออิทธิพลที่เดิมมาชิงงาน หรือ  เอาประโยชน์โดยไม่ชอบธรรม 
เช่น เอาความรู้ในนโยบาย และแผนของ ธนาคารชาติไปช่วยธนาคารเอกชนหลังเกษียณ เป็นต้น 

9. ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ท างาน 
10. การปิดบังความผิด 
11. การให้ของขวัญของก านัลเพ่ือหวังความก้าวหน้า 
12. การท างานพิเศษ คือ การเป็นที่ปรึกษาและการจ้างงานให้แก่ตนเอง รวมถึงการใช้ 

ต าแหน่งสถานภาพการท างานสาธารณะในการเข้าไปเป็นนายจ้างของภาคเอกชนหรือเป็นเจ้าของเอง นอกจากนี้ ยังรวมถึง
การใช้เวลาและเครื่องมือของรัฐในการท างานพิเศษภายนอกที่ไม่ใช่อ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานด้วย
ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยต าแหน่งหน้าที่ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการเพ่ือให้บริษัทเอกชนที่
ว่าจ้างนั้นเกิดความน่าเชื่อถือกว่าบริษัทคู่แข่ง /การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ท างานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มที่ 
แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานตามกฎหมาย /การที่ผู้ตรวจ
สอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษท่ีเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ที่ท าบัญชีให้กับบริษัทที่ต้องถูกตรวจสอบ เป็นต้น 

13. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง คือ การใช้ 
อิทธิพลทางการเมืองเพ่ือเรียกผลตอบแทนหรือประโยชน์ต่อพ้ืนที่ที่ตนรับผิดชอบ เช่น การที่นักการเมืองในจังหวัดขอเพ่ิม
งบประมาณเพ่ือน าโครงการตัดถนน สร้างสะพานลงในจังหวัด โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลของตนเองเป็นชื่อสะพาน / การใช้
งบสาธารณะในการหาเสียง / การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเอง เป็นต้น 

 
การจัดการให้ยึดข้อปฏิบัติตามแนวทางประกาศ ดังต่อไปนี้  

ตามท่ี โรงพยาบาลบางบ่อ ได้ประกาศแสดงเจตจ านงการบริหารงานสุจริต ก าหนดมาตรการที่มีความเสี่ยงต่อการ
ทุจริตและการกระท าผิดวินัย เพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และความมุ่งหมายของกระทรวงสาธารณสุข  เพ่ือเป็นการ
แสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าว รวมทั้งมาตรการด้านอ่ืน ๆ และต่อต้านการทุจริต 
ตามที่ได้ทราบโดยทั่วกันแล้วนั้น โรงพยาบาลบางบ่อเห็นสมควรส่งเสริมเจ้าหน้าที่ทุกคนยึดปฏิบัติแนวทางตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้ก าหนดแนวทางให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติ รวม 10 ประการ สรุปได้ดังนี้ 

  (1)  ต้องยึดมั่นในจริยธรรม และยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นธรรม 
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  (2)  ต้องมีจิตส านึกที่ดี และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ 
  (3)  ต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
  (4)  ต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ และไม่กระท าการอันเป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม 
   (5)  ต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา 
  (6)  ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่
ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
  (7)  ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด และรวดเร็ว ไม่ถ่วง
เวลาให้เนิ่นช้า และใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการด าเนินงานเพื่อการในหน้าที่ และ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  (8)  ต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ โดยเคร่งครัด 
  (9)   ต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
          (10)  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของราชการโดยรวม 
     

 
 
 
 
 
 

                                                                                                           

                                                                                                         นส.รักษฎาภรณ์ โมกขะเวส 
                                                                                                                ผู้จดบันทึกการประชุม  

 
นางอุทัยวรรณ อ่องเจริญ 

ผู้ตรวจรายงานประชุม 


