
รายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานและการกำหนดแนวทาง              

การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกัน                                           

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                                

วันท่ี ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                                        

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวังยาง                                                                                                    

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

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งเพ่ือทราบ  
  ๑.๑ ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)   
ซึ่งเป็นการประเมิน เพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการ
ประเมินใน ๕ ดัชนี ได้แก่ (๑) ดัชนีความโปร่งใส (๒) ดัชนีความพร้อมรับผิด (๓) ดัชนีความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน (๔) ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร และ(๕) ดัชนีคุณธรรมการท ำงานในหน่วยงาน                    
โดยได้นำหลักการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนกังาน 
ป.ป.ช. มาประยุกต์ใช้ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด      
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนราชการส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ 
ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 
(Governance Excellence)  
  ๑.๒ สำเนาคำสั ่งโรงพยาบาลวังยาง ที ่ ๐๕๖ /๒๕๖๑ ลงวันที ่ 23 พฤศจิกายน ๒๕๖๑       
เร ื ่อง แต่งตั ้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                   
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) โรงพยาบาลวังยาง  
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 

  - ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
  -ไม่มี-  
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือทราบ  
  - การให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง ผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับผลประโยชน์ส่วนรวม ขัดกัน ความขัดแย้ง
กันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สถานการณ์ หรือการกระทำที่บุคคลไม่ว่า
จะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร มีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสนิใจ
หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม 

  
ปัจจัย ๓ ประการที่ทำให้เกิดความขัดแย้งกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม 

  • บุคคลดำรงตำแหน่งของรัฐที่ต้องรับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะ  

• เกิดภาวะผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาแทรกแซงการตัดสินใจหรือการใช้ดุลพินิจ  



• เกิดการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม 
ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน  

• การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง  

• ใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย  

• การรับผลประโยชน์โดยตรง  

• การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน  

• การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว  

• การนำข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว  

• การทำงานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม  

• ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ทำงาน  

• การปิดบังความผิด  
  โดยปกติแล้วในการปฏิบัติราชการในการทำหน้าที ่ก็จะมีปรากฏการณ์หน้าที ่ทับซ้อน 
(Conflict of duty) ซึ่งมี ๒ ประเภท  
  ๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ใน 
หน่วยงานและเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจำหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะ 
บทบาทหน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้อาจทำให้ การทำงานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาด
หรือ ผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี ้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่าง  ๆ ให้ชัดเจน        
แต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่ายงานที่มีกำลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถ     
ทำงานบางอย่างที่คนอื่น ๆ ทำไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหาน้ีกัน เพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์
ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง  
  ๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการทำ 
บทบาทหน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ทำให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนำมาใช้เป็นประโยชน์แก่การทำ 
บทบาทหน้าที่ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสีย คือ ถ้านำข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความ  
ลำเอียง/อคติ ต่อคนบางกลุ่ม ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อน เป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการ 
จัดการแบบเดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจทำหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็ 
สามารถนำมาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้  
 มติท่ีประชุม   -รับทราบ- 
 
ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
  ๕.๑ ตามปฏ ิท ินการประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่ งใสในการด ำเน ินงานของ              
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้ส่ง
แบบประเมิน หลักฐานเชิงประจกัษ์ฯ (EBIT) ตามแบบฟอร์มที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ 
กระทรวงสาธารณสุขกำหนด รายไตรมาส  



  ๕.๒ วิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เลือกด้านการวิเคราะห์ ผลประโยชน์
ทับซ้อนก่อนดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง  
   - โรงพยาบาลวังยาง กำหนดให้มีการกำกับ ตรวจสอบ การจัดหาพัสดุ นอกจากการ
ตรวจสอบตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำชับให้ผู้เกี่ยวข้องใน
การจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ ระมัดระวังไม่ให้มีการแสวงหาประโยชน์ การรับผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลใน         
ตำแหน่งและหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หากมีกรณีดังกล่าว โรงพยาบาลวังยาง จะดำเนินการสืบสวน หากมี มูลจะ      
ดำเนินการทางวินัยกับผู ้ที ่เกี ่ยวข้องอย่างเด็ดขาด ตลอดจนมีแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ผลประโยชน์ทับซ้อน ความขัดแย้งระหว่างบทบาทโดยหากผู้มีหน้าที่ หรือดำรงตำแหน่ง ที่หมิ่นเหม่ต่อการเกิด 
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ที่อาจจูงใจ ชักนำสู่การกระทำผิด ต้องถอนตัวจากการเป็นผู้มีส่วนร่วมในการ 
ตัดสินใจ 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 เพื่อให้ความรู้เรื่องการ 
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
  ๕.๕ จัดทำกรอบแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  
 มติท่ีประชุม   - เห็นชอบให้ดำเนินการจัดนิทรรศการ/เข้าร่วมงาน/จัดทำ/เผยแพร่/จัดสง่ เอกสาร ให้
ทันตาม กำหนดเวลา  
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
  -ไม่มี- 

                    
(นางสาวสุกัญญา  วงค์เจริญ) 

 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 

    
     (นายวิวรรธน์ วงศ์ตาข่ี) 

   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

                                       
 


