
รายงานการประชุม 
เรื่อง วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 

ในวันอังคาร ท่ี 3  มีนาคม  พ.ศ.2564  เวลา 10.00 น. 
****************************************** 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
   1. นายวรตุม์   เกตสุิร ิ  นายแพทย์ช านาญการ  ที่ปรึกษา 
  2. นายทัตเทพ  ลาภเดโช  นายแพทย์ปฏิบัติการ  ประธาน 
  3. นายธนาวุฒิ  พรมด ี  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล  คณะกรรมการ 
  4. นางสาวพรชิตา  เกื้อทาน  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ  คณะกรรมการ 
 4. นางสาวชฎาพร  เปรยะโพธิเดชะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  คณะกรรมการ 
 5.นางสาวเพยีงใจ  ฝางค า  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  คณะกรรมการ 
 6.นางสาวชิดชนก  คูณสวัสดิ ์ เภสัชกรปฏิบัติการ   คณะกรรมการ 
  7.นางสาววรรณวิลาศ  หอมจันทร์     นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ คณะกรรมการ 
  8.นางสาวสนธยา  สมบูรณ์   จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ คณะกรรมการ 
  9.นางสาวราตรี  จันทาโสม  นักวิชาการพัสด ุ   คณะกรรมการ 
  10.นางสาวสุวรส   ลลีาส  เภสัชกรช านาญการ       คณะกรรมการและเลขา 
  11.นางสาวพิมพ์สฐดิา  วรรณโคตร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ      คณะกรรมการและเลขา 
ประธานเปดิการประชุม  เวลา 13.30 น. 
ก่อนวาระการประชุม ได้เปิดฉายวดีิทัศน์รณรงค์การต่อต้านการทุจรติ 
 ฉายวีดิทัศน์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต 
  ชุดที่ 1 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน ไม่ใช่เรื่องไกลตัว!!! 
  http://www.youtube.com/watch?v=f20scZsL3ZM 
 ชุดที่ 2 รู้ทันกันโกง  ตอน  ผลประโยชน์ทับซ้อน conflict  of interest  
  http://www.youtube.com/watch?v=34Ixr18MPOs 
  ชุดที่ 3 รายการ คยุกับ ป.ป.ช.(60) ตอนท่ี 3 ผลประโยชน์ทับซ้อน  
  http://www.youtube.com/watch?v=eCzkS4RYCYE 
  ชุดที่ 4 เพิ่มพลังพลเมือง ปฏิรูประบบป้องกันและปราบปรามการทจุริต  
  http://www.youtube.com/watch?v=iSKm7iPNeao 
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

  1.1 ตามที่รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 3 ( พ.ศ.2560 – 
2564 ) และกระทรวงสาธารณสุขได้จัดท าแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวง
สาธารณสุข ระยะ 5 ปี  ( พ.ศ.2560 – 2564 ) ที่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารงานที่โปร่งใส  โดยเน้นการสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต  สร้างกลไกป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต โดย
กระทรวงสาธารณสุขก าหนดมาตรการ 3 ป 1 ค ในการป้องกันการทุจริต  ประกอบด้วย  (1)ปลุกจิตส า นึก  (2)ป้องกัน  
(3)ปราบปราม  และ  (4) เครือข่าย มุ่งเน้นกลยุทธ์การป้องกันตามแนวนโยบายรัฐบาล  ด าเนินงานผ่านกระบวนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตาม
หลักธรรมาภิบาล ช่วยยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (CPI) ให้สูงข้ึน 

  โรงพยาบาลสิรินธร เล็งเห็นวา่ความส าคญัในการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนจึงได้เชิญทุกท่านมาร่วมประชุมในวันนี ้
  1มอบนโยบายการด าเนินงาน  ITAและให้ความรู้เรื่องการป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อน 
    นายวรุตม์  เกตุสริิ นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสิรินธร ไดม้อบ
นโยบายการด าเนินงาน ITA และให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สรุปได้ดังนี ้
   โรงพยาบาลสิรินธร ไดเ้ล็งเห็นความส าคัญในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครฐัตาม
นโยบายดังกล่าว จึงได้แปลงนโยบายมาสู่การปฏิบัตเิพื่อให้หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลสริินธร “องค์กรคุณธรรมและ
โปร่งใส” โดยมเีป้าหมาย ดังนี ้
   1. บริหารทรัพยากรใหม้ีประสิทธิภาพ และเกดิประโยชน์สูงสดุ ด้วยความโปร่งใส ใช้หลัก ธรรมาภบิาล 
   2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มคีุณภาพ คู่คุณธรรม 
   3.เสริมสร้างการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบสุขภาพ 
   4.ส่งเสรมิบุคลากรให้บริการสร้างความประทับใจแกผู่้รับบริการ 
โดยใช้หลักกลไกหลักในการขับเคลื่อน ดังนี ้

1. ค่านิยมของกระทรวงสาธารณสุข คือMOPH 
  M: Mastery ฝึกฝนตนเองให้มีศกัยภาพสูงสดุ (ควบคุมตนเองให้ท างาน คิดพูด อย่าง มีสติ ใช้  
      กริยาวาจาเหมาะสม มีความซื่อสัตย์ มีคณุธรรม  จรยิธรรม  รกัการเรียนรู้  ค้นหาความรู้   

 สม่ าเสมอ  มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผดิชอบ) 
O: Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม  สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ 
P: People-centered approach ยึดประชาชนเป็นท่ีตั้ง  เป็นศูนย์กลางในการท างาน 
H: Humility มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อื่น  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รู้แพ้รู้ชนะ 
เปิดรับฟังความเห็นต่าง จัดการความขัดแย้งด้วยวิธสีร้างสรรค์ ช่วยผูอ้ื่นแก้ปัญหาในยามคับขัน 

 

 

 



2. แนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPHConduct) 

จรรยาบรรณ  หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมตามแนวทางของจริยธรรม คณุธรรม หรืออุดมการณ์ ซึ่ง
เป็นหลักสากลที่วิญญูชนท่ัวไปเหน็ว่าดีงาม กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ให้ความส าคัญของการส่งเสริมให้บุคลากร
ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและศีลธรรมอันดี  สอดคล้องกับค่านยิมกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้บุคลากรกระทรวง
สาธารณสุขมีภาพลักษณ์ที่ดี  เป็นที่ศรัทธาของประชาชน อันเป็นส่วนส าคญัในการมุ่งสู่เป้าหมายของกระทรวง
สาธารณสุข “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 9 ประเด็นดังน้ี 
   1)ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   2)ตรงต่อเวลา ใช้เวลาให้คุ้มค่า/มีประสิทธิภาพ 
   3)ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ปฏิเสธผลประโยชน์ทับซ้อน 
   4)ร่วมกันเป็นหูเป็นตา ไม่อดทนต่อการทุจรติทุกรูปแบบ 
   5)เป็นตัวอย่างที่ดดี้านสุขภาพประชาชน 
   6)เร่งสร้างสิ่งใหม ่ ใส่ใจเรียนรู ้
   7)เข้าถึง พึ่งได้ ใส่ใจบริการ 
   8)ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คณุค่า รักษาสิ่งแวดล้อม 
   9)รับฟังความคดิเห็นตา่ง สร้างสมัพันธภาพพ่ีน้อง 

3. แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั 5 ด้าน ดังนี ้
1) ด้านความโปร่งใส 
2) ด้านความพร้อมรับผิด 
3) ด้านการปลอดจากการทุจรติในการปฏิบัติงาน 
4) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
5) ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 

  ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่ 2 รับรองรายงานการประชมุครั้งท่ีแล้ว   
  ที่ประชุม ไม่มี 
ระเบียบวาระที ่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 
  ที่ประชุม ไม่ม ี

 

 

 

 

 



ระเบียบวาระที ่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา    
 1.1วิเคราะห์ความเสี่ยงเกีย่วกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
 

  มติทีประชุม :ที่ประชุมได้ร่วมกันวเิคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนข้ึนใน
หน่วยงาน พบว่ามีสาเหตุและปัจจัยที่น าไปสูก่ารทุจริตสามารถสรุปได้ดังนี ้
  1)โอกาส 
 2)สิ่งจูงใจ 
 3)การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส 
  4)การผูกขาด 
  5)การได้รับค่าตอบแทนท่ีไมเ่หมาะสม 
  6)การขาดจริยธรรม คุณธรรม 
  7)มีค่านิยมที่ผิด 
  จากการร่วมกันวิเคราะห์ความเสีย่งเกี่ยวกับการปฏิบตัิงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในหน่วยงาน
สรุปประเด็นไดด้ังนี ้
  1) การจดัหาพัสดุไม่เป็นไปตาม ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และแสวงหา ผลประโยชน์ 
    ส่วนตัวโดยใช้ต าแหน่งหน้าที ่  ของเจ้าหน้าท่ีในการแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน 
  2) การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ สัมมนา เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่ 
    เกี่ยวข้อง 
  3) เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และ ในวันหยุดราชการ ค่าตอบแทน เจ้าหนา้ที่ท่ี 
    ไม่อดทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
  4) ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และ ฉบับ 
   แก้ไขเพิ่มเตมิ   

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม  
  ที่ประชุม ไม่มี 
ปิดการประชมุ เวลา 16.00น. 
 

 

 

       ผู้บันทึกการประชุม                      ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 
นางสาวราตรี  จันทาโสม          (นายณรงค์ชัย     วรรณโคตร) 
     นักวิชาการพัสดุ                    นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 

 

 
 

 


