
รายงานการประชุมคณะท างานรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ครั้งที ่๑/๒๕๖๒ 

เมือ่วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ น.  -  ๑๖.๓๐ น. 

ณ  ห้องช่อม่วง ชั้น 5  อาคารบ้านคุณพุ่ม  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

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

ผู้มาประชุม 
 ๑. นางสาวบุญมา ติ้วสกุล   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
 ๒. นางรวีลักษ ์ มากวิสิฐธนธร  นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
 ๓. นางสาวสมใจ  จารุสารสุทธิกุล  ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
 ๔. นางสุวิมล  อนันต์ศิริภัณฑ์  เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
 ๕. นางพัชรินทร์  ญาติรักษ์  นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 
 ๖. นางจิราพรรณ  สุขสวัสดิ์  นักทรัพยากรบุคคล 
 ๗. นางทัศนีย์  ไชยโคตร  นักทรัพยากรบุคคล 
 ๘. นางสาวอุดมศรี วงศ์บุญยกุล  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 
 ๙. นางสาวปรีดา  สุดขาว   นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
 ๑๐. นายคุณฐัฐ์  มากวิสิฐธนธร  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 ๑๑. นางมาลี  ทองมี    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 
ผู้ร่วมประชุม 
 ๑. นางสาวนัดถะณา โคตรมณี  นักวิชาการสาธารณสุข 
 ๒. นางสาวนิศาชล แซ่อ๋อง   นักวิชาการสาธารณสุข 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๘.๓๐ น.  นางสาวบุญมา    ติ้วสกุล  ท าหน้าที่ประธานการประชุม 
 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด 
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในด้านต่างๆที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)   
โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็น ๓ เกณฑ ์
ได้แก่ เกณฑ์ระดับโอกาสที่เกิดความเสี่ยง  เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  และเกณฑ์ระดับความเสี่ยง  
โดยสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒  
ได้ 5 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
2. การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 
3. การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือการรับของขวัญ 
4. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง/การคัดเลือกคนเข้าท างาน/การคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลต่างๆ 
5. การลงเวลาปฏิบัติงานไม่ตรงความเป็นจริง 



ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นของโรงพยาบาลวิระภูเก็ต 
ประเด็น

ผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

มีการทับซ้อนอย่างไร 
โอกาสเกิด
ความเสี่ยง 

(1-5) 

ระดับของ
ผลกระทบ 

(1-5) 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง 
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

การจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

หัวหน้า/เจา้หน้าท่ีพัสดุ
เลือกซื้อของจากร้าน 
ที่ตนเองคุยได้ง่าย 

5 5 
- ให้ปรับเปลีย่นร้านคา้ในการจัดซื้อวัสด ุ
- เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง

ให้มากข้ึน 
การช่วยเหลือ 
ผู้ประสบปญัหา
ทางสังคม/ 
การให้บริการ
ประชาชน 

เจ้าหน้าท่ีจะพิจารณา 
ให้ความช่วยเหลือหรือ
ให้บริการแก่บุคคล 
ที่เป็นญาติหรือใกล้ชิด
สนิทสนมก่อน 

4 4 

- จัดระบบตามคิวก่อน-หลัง เพื่อลดปัญหา
ใช้กฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครดั 

การจัดท า
โครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุม
และสมัมนา/
กิจกรรม 

- มีการเลือกพื้นที่              
ในการจัดโครงการ/
กิจกรรม ท่ีเจา้หน้าท่ี
คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว 

- การจัดท าและเบิกจา่ย
โครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุม 
สัมมนา ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบฯ 

4 4 

- ให้พิจารณาพื้นที่ท่ีมีความเหมาะสม              
กับกิจกรรมและตรงกับวัตถุประสงค์               
ของโครงการเป็นล าดับแรก 

- ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตัิตามระเบียบ               
โดยเคร่งครดั 

- เลือกวิทยากรมีความรูค้วามเหมาะสม            
กับงานหรือโครงการนั้นๆ 

การพิจารณา
คัดเลือก                  
เพื่อรับรางวัลต่างๆ  

มีการเลือกบุคคล                  
ที่มีความสมัพันธ์หรือ
ได้รับผลประโยชน์                   
จากบุคคลที่เลือก 

4 3 

- ให้มีการประกาศรับสมัครอย่างกวา้งขวาง
และทั่วถึง 

- ด าเนินการคดัเลือกอย่างโปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้

การบริหารงาน
บุคคล 

มีการรับบคุคลที่เป็น
เครือญาติหรือบุคคล           
ที่ตนเองได้รับประโยชน์
เข้าท างาน 

5 5 

- ให้มีการประกาศรับสมัครอย่างกวา้งขวาง
และทั่วถึง 

- ด าเนินการคดัเลือกอย่างโปร่งใส                     
และตรวจสอบได ้

การรับของขวัญ เจ้าหน้าท่ีใช้หน้าท่ี
รับผิดชอบช่วยเหลือ
ผู้รับบริการให้มีการ
ด าเนินการนั้นๆ ได้สะดวก 

5 5 

- ให้มีการจัดท าประกาศเกี่ยวกับมาตรการ
รับของขวัญ 

- ให้มีการจัดการภายในหน่วยงาน                 
โดยการจัดท ารายงานเสนอผู้บังคับบญัชาทราบ 

การน าทรัพยส์ิน
ของทางราชการ
มาใช้ในเรื่องส่วนตวั 

เจ้าหน้าท่ีใช้อุปกรณ์
ส านักงานต่างๆ รถยนต์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
เพื่อท างานส่วนตัว 

5 5 

- ให้มีการท าระเบียบควบคุมการใช้งาน 
และการเบิกจ่ายอยา่งเคร่งครดั 

- สร้างจิตส านึกท่ีดีให้กับบุคลากร 

การลงช่ือ/เวลา   
ในการปฏิบัติงาน 
เข้า – ออก 

มีการลงเวลา                     
ไม่ตรงตามความเป็นจริง 3 3 

- ให้ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ 
- ให้มีการขออนุญาตออกนอกพ้ืนท่ี              

จากผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง 
การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวกับการใช้รถ 
และการใช้คน 

มีการใช้ทรัพยากรมาก
เกินความจ าเป็นในแต่ละ
ภารกจิ เช่นน้ ามันมาก
เกินความจ าเป็น หรือคน
มากเกินความจ าเป็น 

4 4 

- มีการบันทึกการใช้ต่างๆ 
- มีการรายงานทุกครั้ง 
- สร้างจิตส านึก คณุธรรม จริยธรรม                   

กับบุคลากร 
- ใช้งานตามความเป็นจริง 



จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น  จึงถูกน ามาสู่การจัดท าโครงการแผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน            
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพ่ือลดโอกาส ผลกระทบ และระดับความเสี่ยง รวมถึงการป้องกันความเสี่ยง             
ในการปฏิบัติงานที่อาจเกดิผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตามรายละเอียดแนบท้าย 
 
 
                                                                                  นัดถะณา   โคตรมณี 
         (นางสาวนัดถะณา   โคตรมณี) 
               นักวิชาการสาธารณสุข 
               ผู้จัดรายงานการประชุม 
 
 
                  บุญมา  ติ้วสกุล    
                                                              (นางสาวบุญมา  ติ้วสกุล) 
                       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
  
 
 
                                                                               ความเห็นของผู้อ านวยการ 

       อนุมัติ    
                                                                   
                                                                                     เฉลิมพงษ์   สุคนธผล  
                                                      (นายเฉลิมพงษ์   สุคนธผล) 
                              ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
        
 
 
 
 



โครงการแผนจัดการความเสีย่งป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ปัจจัยท่ีจะเกิดความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย.
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย.
62 

1. การจัดซื้อจดัจ้าง - ให้ปรับเปลีย่นร้านคา้ในการจัดซื้อวัสด ุ
- เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้างให้มากขึ้น 

         - ก.บริหารทั่วไป 
- ก.การพยาบาล 
- ก.เทคนิคการแพทย ์
- ก.เภสัชกรรม 
- ก.ทันตกรรม 

2. การช่วยเหลือผู้ประสบปญัหาทางสังคม/            
การให้บริการประชาชน 

- จัดระบบตามคิวก่อน-หลัง เพื่อลดปัญหาใช้กฎหมาย ระเบยีบ
อย่างเคร่งครัด 

         - ก.บริหารทั่วไป 
- ก.การพยาบาล 
- ก.เทคนิคการแพทย ์
- ก.เภสัชกรรม 
- ก.ทันตกรรม 
- ก.ผู้ป่วยนอก 
- ก.สารสนเทศทางการแพทย์ 

3. การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุมและสมัมนา/กิจกรรม 

- ให้พิจารณาพื้นที่ท่ีมีความเหมาะสมกับกิจกรรม                            
และตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นล าดับแรก 

- ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตัิตามระเบียบโดยเคร่งครดั 
- เลือกวทิยากรมีความรูค้วามเหมาะสมกับงานหรือโครงการนั้นๆ 

         - ก.ยุทธศาสตร์ฯ 
- ก.พัฒนาบุคลากร 

4. การพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวลัต่างๆ - ให้มีการประกาศรับสมัครอย่างกวา้งขวางและทั่วถึง 
- ด าเนินการคดัเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

         - คกก.HRC 

5. การบริหารงานบุคคล - ใหม้ีการประกาศรับสมัครอย่างกวา้งขวางและทั่วถึง 
ด าเนินการคดัเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

         - คกก.HRC 
- ก.ทรัพยากรบุคคล 

6. การรับของขวัญ - ให้มีการจัดท าประกาศเกี่ยวกับมาตรการรับของขวัญ 
- ให้มีการจัดการภายในหน่วยงานโดยการจดัท ารายงานเสนอ

ผู้บังคับบัญชาทราบ 

         - ก.บริหารทั่วไป 
 

7. การน าทรัพยส์ินของทางราชการ                      
มาใช้ในเรื่องส่วนตัว 

- ให้มีการท าระเบียบควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่าย                 
อย่างเคร่งครัด 

- สร้างจิตส านึกท่ีดีให้กับบุคลากร 
 

         - ก.บริหารทั่วไป 
 



ปัจจัยท่ีจะเกิดความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย.
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย.
62 

8. การลงช่ือ/เวลาในการปฏบิัติงาน เข้า – ออก - ให้ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ 
- ให้มีการขออนุญาตออกนอกพ้ืนท่ีจากผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง 

         - ทุกฝ่าย/กลุ่มงาน 
 

9. การตรวจสอบข้อเท็จจริง                             
ที่เกี่ยวกับการใช้รถ และการใช้คน 

- มีการบันทึกการใช้ต่างๆ 
- มีการรายงานทุกครั้ง 
- สร้างจิตส านึก คณุธรรม จริยธรรมกับบุคลากร 
- ใช้งานตามความเป็นจริง 

         - ก.บริหารทั่วไป 
- ก.ทรัพยากรบุคคล 
- ก.พัฒนาบุคลากร 

 
 
 
 
                         บุญมา   ติ้วสกุล 
                 (นางสาวบุญมา   ติ้วสกุล)                                              
      หวัหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ             

    ผู้เสนอแผน 

เฉลิมพงษ์  สุคนธผล 
 (นายแพทย์เฉลิมพงษ์  สุคนธผล) 

    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
ผู้อนุมัติแผน 

 



 

 
 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ   โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (076) 361234 ต่อ 6506, 6507         

ที ่ ภก ๐๐32.๒๐๒/Plan                วันที่     21   มีนาคม ๒๕62  
เร่ือง  รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และข้อเสนอแนะ  

        หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน     

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

สถานการณ์/สภาพปัญหา 
การทุจริตในภาครัฐ หมายความว่า กระท าการทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

โดย “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายถึงการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ             
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552 มาตรา 4) 

1. การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในต าแหน่งหน้าที่ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ 
ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 

2. การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้ อ่ืน         
เชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนไม่ได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ
ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 

3. การใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ เ พ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ         
ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 

4. การกระท าอันเป็นความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
ในการยุติธรรม ตามประมวลกฎหมายอาญาหรืตามกฎหมายอื่น 
 “ประพฤติมิชอบ” หมายถึง การใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 
ระเบียบ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจะควบคุมการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน 

รูปแบบทั่วๆ ไป ของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. รับสินบน 
2. คอร์รัปชั่น 
3. ผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. การยักยอกทรัพย์สินของรัฐ 
5. เอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง 
6. จัดท าโครงการที่ได้ผลประโยชน์ตอบแทนไม่คุ้มค่าเงินที่ลงทุนไป 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบ          
ต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบ
ที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจ
ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้อง หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการ            
โดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่ องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก              
ผลเสียจึงเกิดข้ึน 

ผลประโยชน…์ 



 

 
 

ผลประโยชน์ทับซ้อนมี 3 ประเภท คือ 

1. ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริง มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและสาธารณะทีเ่กิดขึน้ 
2. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามี แต่จริงๆ อาจไม่มีก็ได้  

ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจน ามาซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่าการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมเท่านั้น 
แต่ต้องท าให้คนอื่นๆ รับรู้ และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง 

3. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจทับซ้อน               
กับผลประโยชน์สาธารณะในอนาคต 
 โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กล่าวคือเป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
มีประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว   
โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อประโยชน์ส่วนรวม มีหลากหลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่ในรูปแบบตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น 
แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน มีลักษณะ 7 ประการ ดังนี้ 

1. หาผลประโยชน์ให้ตนเอง คือ การใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อ านาจหน้าที่ 
ท าให้บริษัทของตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าท างาน เป็นต้น 

2. รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากร   
แล้วรับเงินจากผู้มาเสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของก านัลจากร้านค้าเป็นต้น  

3. ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่ เพ่ือส่งผล             
ทีเ่ป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 

4. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์ หรือ คอมพิวเตอร์ราชการ
ท างานส่วนตัว เป็นต้น 

5. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เช่น รู้ว่าทางราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อที่ดินดังกล่าว   
ดักหน้าไว้ก่อน เป็นต้น 

6. รับงานนอก ได้แก่ การปิดบริษัทท าธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองท างานอยู่ เช่น 
เป็นนักบัญชี แต่รับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลาท างานบัญชีในหน้าที่ให้กับหน่วยงาน เป็นต้น  

7. ท างานหลังออกจากต าแหน่ง คือ การไปท างานให้กับผู้อ่ืนหลังจากออกจากท่ีท างานเดิม 
โดยใช้ความรู้หรืออิทธิพลจากที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบายและแผน
ของธนาคารแห่งประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอื่นๆ หลังจากเกษียณ เป็นต้น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง  หมายถึง  กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย

และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงาน     
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์  
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส         
ที่ท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สวนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่ างใกล้ชิดกับการทุจริต 
กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด  
ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

 
          ความเสี่ยง… 



 

 
 

ความเสี่ยงจ าแนกออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้  
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจ         

ในภาพรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ ที่ก าหนดไว้ และการปฏิบัติ
ตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร 
สภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงานเกี่ยวของกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน 
โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในองค์กร/ กระบวนการเทคโนโลยี          
หรือนวัตกรรมที่ใช้/ บุคลากร/ ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการเงิน 
เช่น การบริหารเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยง            
ที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอน
การด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดท ารายงาน
เพ่ือน ามาใช้การบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ                
ตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย               
หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญา
ที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้ ได้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ  
มาด าเนินการวิเคราะห์ ตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต            
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตทราบถึงความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต  
เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ ที่เป็นปัญหาส าคัญ
และพบบ่อยนอกจากนี้ยังบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษอีกด้วย   
 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร) 
ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 

     ตารางวิเคราะห์... 



 

 
 

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นของโรงพยาบาลวิระภูเก็ต 

ประเด็น
ผลประโยชน์ 

ทับซ้อน 
มีการทับซ้อนอย่างไร 

โอกาสเกิด
ความเสี่ยง 

(1-5) 

ระดับของ
ผลกระทบ 

(1-5) 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง 
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

การจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

หัวหน้า/เจา้หน้าท่ีพัสดุ
เลือกซื้อของจากร้าน 
ที่ตนเองคุยได้ง่าย 

5 5 
- ให้ปรับเปลีย่นร้านคา้ในการจัดซื้อวัสด ุ
- เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง

ให้มากข้ึน 
การช่วยเหลือ 
ผู้ประสบปญัหา
ทางสังคม/ 
การให้บริการ
ประชาชน 

เจ้าหน้าท่ีจะพิจารณา 
ให้ความช่วยเหลือหรือ
ให้บริการแก่บุคคล 
ที่เป็นญาติหรือใกล้ชิด
สนิทสนมก่อน 

4 4 

- จัดระบบตามคิวก่อน-หลัง เพื่อลดปัญหา
ใช้กฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครดั 

การจัดท า
โครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุม
และสมัมนา/
กิจกรรม 

- มีการเลือกพื้นที่              
ในการจัดโครงการ/
กิจกรรม ท่ีเจา้หน้าท่ี
คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว 

- การจัดท าและเบิกจา่ย
โครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุม 
สัมมนา ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบฯ 

4 4 

- ให้พิจารณาพื้นที่ท่ีมีความเหมาะสม              
กับกิจกรรมและตรงกับวัตถุประสงค์               
ของโครงการเป็นล าดับแรก 

- ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตัิตามระเบียบ               
โดยเคร่งครดั 

- เลือกวิทยากรมีความรูค้วามเหมาะสม            
กับงานหรือโครงการนั้นๆ 

การพิจารณา
คัดเลือก                  
เพื่อรับรางวัลต่างๆ  

มีการเลือกบุคล                  
ที่มีความสมัพันธ์หรือ
ได้รับผลประโยชน์                   
จากบุคคลที่เลือก 

4 3 

- ให้มีการประกาศรับสมัครอย่างกวา้งขวาง
และทั่วถึง 

- ด าเนินการคดัเลือกอย่างโปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้

การบริหารงาน
บุคคล 

มีการรับบคุคลที่เป็น
เครือญาติหรือบุคคล           
ที่ตนเองได้รับประโยชน์
เข้าท างาน 

5 5 

- ให้มีการประกาศรับสมัครอย่างกวา้งขวาง
และทั่วถึง 

- ด าเนินการคดัเลือกอย่างโปร่งใส                     
และตรวจสอบได ้

การรับของขวัญ เจ้าหน้าท่ีใช้หน้าท่ี
รับผิดชอบช่วยเหลือ
ผู้รับบริการให้มีการ
ด าเนินการนั้นๆ ได้สะดวก 

5 5 

- ให้มีการจัดท าประกาศเกี่ยวกับมาตรการ
รับของขวัญ 

- ให้มีการจัดการภายในหน่วยงาน                 
โดยการจัดท ารายงานเสนอผู้บังคับบญัชาทราบ 

การน าทรัพยส์ิน
ของทางราชการ
มาใช้ในเรื่องส่วนตวั 

เจ้าหน้าท่ีใช้อุปกรณ์
ส านักงานต่างๆ รถยนต์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
เพื่อท างานส่วนตัว 

5 5 

- ให้มีการท าระเบียบควบคุมการใช้งาน 
และการเบิกจ่ายอยา่งเคร่งครดั 

- สร้างจิตส านึกท่ีดีให้กับบุคลากร 

การลงช่ือ/เวลา   
ในการปฏิบัติงาน 
เข้า – ออก 

มีการลงเวลา                     
ไม่ตรงตามความเป็นจริง 3 3 

- ให้ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ 
- ให้มีการขออนุญาตออกนอกพ้ืนท่ี              

จากผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง 
การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวกับการใช้รถ 
และการใช้คน 

มีการใช้ทรัพยากรมาก
เกินความจ าเป็นในแต่ละ
ภารกิจ เช่นน้ ามันมาก
เกินความจ าเป็น หรือคน
มากเกินความจ าเป็น 

4 4 

- มีการบันทึกการใช้ต่างๆ 
- มีการรายงานทุกครั้ง 
- สร้างจิตส านึก คณุธรรม จริยธรรม                   

กับบุคลากร 
- ใช้งานตามความเป็นจริง 

ประเด็น... 



 

 
 

ผลจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตยังไม่เคยถูกร้องเรียนว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
กับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแต่อย่างใด และในปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตได้มีการด าเนินการดังนี้ 

1. จัดท าประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน        
พร้อมกับการให้ความรู้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เพ่ือยกระดับมาตรฐานความสุจริต คุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใส 

2. ก าหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติ 
3. ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน               

ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. ก าหนดบทลงโทษอย่างชัดเจนว่า หากมีหลักฐานว่าผู้ใดฝ่าฝืนมาตรการและแนวทาง 

ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องถูกลงโทษทางวินัยและโทษอาญาตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
5. ประกาศก าหนดช่องทาง/สถานที่ แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูล กรณีที่พบเห็นและมีหลักฐาน 

ทีท่ าให้มั่นใจว่า ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ทุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของตนเอง 
จนท าให้ประโยชน์ส่วนรวมเสียหาย 

6. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบ เช่น การแต่งตั้ง  
เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการประมูลงาน เข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุม เ ข้าไปมีส่วนร่วม                     
ในการจัดท าแผนพัฒนาและงบประมาณ เป็นต้น 

7. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้ทุกหน่วยงาน               
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

8. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
8.1 ให้น ากระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกขั้นตอนมาเผยแพร่          

ที่หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใสและความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะ            
ของผู้ที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น เช่น 

- การเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ  
- การจัดท าแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี  
- การด าเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ 
- การก าหนดและการประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและการตัดสินผลการจัดหา

พัสดุแตล่ะรายการ/โครงการ 
- การสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน  
- การประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ 
- พิจารณาน าระบบการรวมซื้อรมช้าง (Centralised purchasing arrangements) มาใช้ 

เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
8.2 ในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง ไม่ว่าวงเงินงบประมาณที่ใช้มากน้อยเพียงใด                

ให้เรียกผู้เสนอราคามาต่อรองราคาให้ต่ าสุดเท่าที่จะท าได้ และราคาไม่ควรสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง                
หรือสูงกว่า แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม กระทรวงสาธารณสุข 

9. จัดท าประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติ 
10. ผู้บริหารของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงาน                

ด้วยความโปร่งใส ชื่อสัตย์สุจริตต่อเจ้ าหน้าที่ ในหน่วยงาน โดยการจัดท าประกาศแจ้งเวียนให้ทราบ 
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ และปิดประกาศที่ป้ายประชาสัมพันธ์ รวมทั้ งประกาศเจตจ านงต่อหน้าบุคลากร                        
ในสังกัดทั้งหมด บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

11. ผู้บริหาร... 



 

 
 

11. ผู้บริหารของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความโปร่งใส ชื่อสัตย์สุจริต
ต่อสาธารณชน โดยการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ และแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความสุจริต คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส 
ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ให้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย เพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการสร้างระบบเพ่ือป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัด กัน                     
ของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตใช้เป็นแนวทาง            
ในการปฏิบัติงาน เห็นควรก าหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ดังต่อไปนี้ 

1. การบริหารเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ถ้าไม่มีการบริหารเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
อย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะละเลยประโยชน์สาธารณะและให้ความส าคัญกับประโยชน์ส่วนตน
หรือของคนบางกลุ่มแทน ซึ่งจะมีผลต่อการปฏิบัติงานและอาจน าไปสู่การประพฤติมิชอบในที่สุด เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีชีวิตส่วนตน มีบางครั้งที่ผลประโยชน์ส่วนตนจะมาขัดแย้งกับการท าหน้าที่ แต่ประเด็นคือ
ต้องเปิดเผย ผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีอย่างโปร่งใสและยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นเรื่องหลัก 

หน่วยงานภาครัฐต้องจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างโปร่งใส และพร้อมรับผิดชอบ มิฉะนั้น 
จะบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน ปัจจุบันขอบเขตของผลประโยชน์ทับซ้อน 
ขยายมากกว่าเดิม เนื่องจากมีการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ                     
ท าให้มีความสัมพันธ์อันซับซ้อน/ซ้อนทับ มากขึ้น หน่วยงานควรตระหนักว่าผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดขึ้น             
ในการท างาน และต้องพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการระบุและเปิดเผยผลประโย ชน์ทับซ้อน             
หน่วยงานต้องขจัดความเข้าใจผิดที่ว่า ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องผิดในตัวมันเอง มิฉะนั้นตนก็จะพยายามปกปิด 
จนท าให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐและส่วนรวม เมื่อผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นปัจจัยที่เข้ามามีอิทธิพล 
ในการท างาน หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ น าไปสู่การใช้อ านาจในทางมิชอบ       
หรือแม้แต่การทุจริต คอร์รัปชั่น หรือ ฉ้อราษฎร์บังหลวง ดังนั้น การจัดให้มีแนวทางการบริหารเพ่ือป้องกัน
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จะสร้างประโยชน์มากมายแก่หน่วยงานของรัฐในด้านต่าง ๆ เช่น 

- ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ  
- สามารถแก้ข้อกล่าวหาเรื่องการล าเอียงได้ง่าย  
- แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  
- ประชาชนเชื่อมั่นว่าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม และไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง 

หลักการ 4 ประการส าหรับการป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
1) ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : การท าเพ่ือผลประโยชน์สาธารณะเป็นหน้าที่หลัก                 

ที่เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจและให้ค าแนะน าภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องท างานในขอบเขตหน้าที่
พิจารณาความถูกผิด ไปตามเนื้อผ้าไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคล 
ปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติล าเอียงด้วยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผ่าพันธุ์          
วงศ์ตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย 

2) สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัย
กระบวนการ แสวงหา เปิดเผยและการจัดการที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบและมีความพร้อมรับผิด 
มีวิธีการต่างๆ เช่น จดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
การเปิดเผย ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ถือเป็นขั้นตอนแรก              
ของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยทั่วหน้า จะท าให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือ             
และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย 

 
3) ส่งเสริม… 



 

 
 

3) ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : การแก้ปัญหาหรือจัดการ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน จะสะท้อนถึงการยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และองค์กร            
การจัดการต้องอาศัยข้อมูลน าเข้าจากทุกระดับในองค์กร ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและนโยบาย 
และเจ้าหน้าที่ท่ีต้องมีความรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมี เจ้าหน้าที่ต้องจัดการกับเรื่องส่วนตน
เพ่ือหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนให้มากท่ีสุดเท่าที่จะท าได้ และผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย 

๔) สร้างวัฒนธรรมองค์กร : ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุน         
การตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึน และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่
ซึ่งต้องอาศัยวิธีการดังนี ้

- ให้ข้อแนะน าและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ 
และการปฏิบัติ รวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภาพแวดล้อมการท างาน 

- ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
สบายใจในการเปิดเผยและหารือเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ท างาน 

- ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผย มีผู้น าไปใช้               
ในทางท่ีผิด 

- ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตาม ในเวลาเดียวกัน              
ก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้ 

1) มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อก าหนดทางจริยธรรม 
2) กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
3) กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก 
4) วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ท าให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบ

ของตนเองที่จะต้องท าตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
- วางกรอบการท างาน เป็นวิธีการกว้างๆ ไม่จ ากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปพัฒนา

เป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้ มี 6 ขั้นตอน ส าหรับการพัฒนา              
และการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

1) ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดข้ึนในองค์กร 
- ตัวอย่างของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เช่นหนี้) ธุรกิจส่วนตัว/

ครอบครัว ความสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุ์ ศาสนา ฯลฯ) ความสัมพันธ์กับองค์กร อ่ืน             
(เอ็นจีโอ สหภาพการค้า พรรคการเมือง ฯลฯ) การท างานเสริม ความเป็นอริ/การแข่งขันกับคนอ่ืน/กลุ่มอ่ืน 

- ตัวอย่างของความเสี่ยง เช่น การปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชน การท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง              
การตรวจตราเพ่ือควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการท างานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญาต               
การให้บริการที่อุปสงค์มากกว่าอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับ การลงโทษ การให้เงิน/สิ่งของสนับสนุน
ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท ฯลฯ รวมถึงงานที่สาธารณะหรือสื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นพิเศษ 

2) พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา 
- องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือ ความตระหนักของผู้บริหาร

และเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคน ดังนั้น 
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการต้องแยกให้ชัด ระหว่างความรับผิดชอบขององค์กรและความรับผิดชอบ             

เปิดเผยผลประโยชน์... 



 

 
 

ของสมาชิกในองค์กร และยังต้องท าให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถรู้ได้ว่าเมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น
และในแบบใด (แบบเกิดข้ึนจริง แบบที่เห็น และแบบเป็นไปได้) 

- เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่างๆ ที่ ใช้ เ พ่ือการจัดการติดตาม
ประสิทธิภาพ ของกลยุทธ์ที่ใช้ 

๓) ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่าง  ๆรวมถึงเผยแพร่นโยบายการจัดการ ผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้ทั่วถึงในองค์กร 

- เพ่ือให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ ต้องมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ในองค์กร เอกชนที่มาท าสัญญา อาสาสมัคร หัวหน้างานระดับสูง และผู้บริหาร การให้ความรู้
จะเริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศ และมีอย่างต่อเนื่องในระหว่างการท างาน เจ้าหน้าที่ทุกคนควรเข้าถึงนโยบายและ
ข้อมูลที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนส่วนตน ผู้บริหารเองก็ต้องรู้วิธีจัดการ
ผลประโยชน์ซับซ้อน 

- ขั้นตอนแรกของการให้ความรู้ คือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนใดเกิดขึ้นน้อยในองค์กร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต่าง               
ของความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผู้มีต าแหน่งหน้าที่ต่างกัน ควรให้เอกสารบรรยาย                  
พร้อมตัวอย่างที่ชัดเจนส าหรับการระบุและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเน้นตรงที่เป็นจุดเสี่ยงมากๆ เช่น 
การติดต่อ การร่วมท างานกับภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูป การลดขั้นตอน
และกระจายอ านาจ ความสัมพันธ์กับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น 

- นอกจากการให้ความรู้แล้ว ความตื่นตัวและเอาใจใส่ของผู้บริหาร รวมถึงกลยุทธ์การจัดการ 
ที่มีประสิทธิภาพจะมีส่วนส าคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม การสร้างความตื่นตัวและความเอาใจใส่               
จะช่วยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป 

๔) การเป็นแบบอย่าง 
- การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของผู้ที่อยู่ใน

ต าแหน่งระดับบริหาร ซึ่งต้องแสดงภาวะผู้น า สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขัน สนับสนุน                
ให้เจ้าหน้าที่ปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหารมีความส าคัญเนื่องจากเจ้าหน้าที่ 
มักค านึงถึงสิ่งที่ผู้บริหารให้ความสนใจ 

- ผู้บริหารต้อง  
4.1) พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอ ที่จะชี้ว่าหน่วยงานมีปัญหาผลประโยชน์ ทับซ้อนหรือไม่  
4.๒) ชั่งน้ าหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สาธารณะ            

และพิจารณาว่าอะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน  
4.๓) พิจารณาปัจจัยอ่ืนๆ รวมถึงระดับและลักษณะของต าแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่             

ที่เก่ียวข้อง รวมถึงลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน 
๕) สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชน ทราบถึงความมุ่งมั่นในการจัดการ

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
- ประเด็นส าคัญคือ ภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผู้มีส่ วนได้เสีย เนื่องจาก                 

ไม่ว่าสามารถจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้าผู้มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้าม ผลเสียที่เกิดขึ้น  
ก็เลวร้าย ไม่แพ้กัน 

- การท างานกับองค์กรภายนอก ไม่ว่าจะเป็นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องค์กรต้องระบุจุดเสี่ยง
ของผลประโยชน์ทับซ้อนก่อน และพัฒนาวิธีการป้องกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อมูลภายใน หรือโอกาสการใช้
อ านาจหน้าที่เพ่ือประโยชน์ และต้องแจ้งแก่องค์กรภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

นอกจากนี.้.. 



 

 
 

และผลที่ตามมาหากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย เช่น ยกเลิกสัญญา หรือด าเนินการตามกฎหมาย บางองค์กรภาครัฐ
จะอาศยัจริยธรรมธุรกิจเพ่ือสื่อสารเกี่ยวกับหน้าที่และความพร้อมรับผิดที่ผู้ท าธุรกิจมีกับหุ้นส่วนและผู้ท าสัญญาด้วย 

- นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอกอาจใช้วิธีต่างๆ เช่น ให้มีส่วนร่วม                  
ในการระบุจุดเสี่ยงและร่วมกันพัฒนากลไกป้องกันแก้ไขปัญหา ขอฟังความเห็นต่อร่างนโยบายการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ร่วมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน วิธีเหล่านี้              
จะท าให้ได้นโยบายที่สอดคล้องกับความคาดหวังสาธารณะและได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้              
ในการร่วมกันจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มีส่วนได้เสียนี้ องค์กรภาครัฐต้องท าให้การตัดสินใจทุกขั้นตอน
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

6) บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายอย่างสม่ าเสมอ 
- ระบบจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ต้องได้รับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ าเสมอ โดยสอบถามข้อมูล

จากผู้ใช้ระบบ และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ เพ่ือให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภาพการท างาน รวมถึง              
สภาพสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความร่วมมือ นอกจากนี้ยังอาจเรียนรู้ 
จากองค์กรอ่ืนๆ การแสวงหาการเรียนรู้ เช่นนี้  ยังเป็นการสื่อสารว่าองค์กรมีความมุ่งมั่นในการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลง
ต้องสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้เข้าใจ และปรับเปลี่ยนการท างานให้สอดคล้องกัน โดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุน
เพ่ือช่วยพัฒนาทักษะและการให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที ่

ข้อเสนอแนะ 
มาตรการทางกฎหมายในการห้ามพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนไม่พอเพียงในการป้องกัน

และปราบปรามปัญหา การมีจริยธรรมของผู้บริหารโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ หรือการมีจิตส านึก
ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นสิ่งที่ป้องกันปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า และการควบคุมตรวจสอบ             
จากประชาชนในชุมชนมีประสิทธิผลมากกว่าการตรวจสอบด้วยหน่วยงานของรัฐ หากแต่สภาพสังคมที่ขาดจิตส านึก
หรือการตระหนักในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ฉะนั้น การป้องกันปัญหาโดยมุ่งเน้นการสร้างจิตส านึกผู้บริหาร
และผู้ปฎิบัติมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ ในระยะแรกที่สังคมไทยต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ 
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรการต่างๆ ต้องมีให้ครบวงจร ทั้งมาตรการทางกฎหมาย มาตรการด้านการส่งเสริม
จิตส านึกและจริยธรรมของผู้บริหารและบุคลากร และมาตรการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ดังนั้น แนวทาง
ในการปรับปรุงการจัดการกับปัญหาผลประโยชน์ทันข้อน ควรยึดหลักผสมผสานมาตรการต่างๆ เพ่ือให้มี           
ความครอบคลุมมากขึ้น 

การป้องกันพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนโดยนานมาอย่างเดียวไม่เพียงพอ เพราะมีการหลีกเลี่ยง 
และหาหลักฐานความผิดได้ยาก ดังนั้น มาตรการทางกฎหมายต้องไปกับการท าให้กระบวนการบริหารมีความโปร่งใส
และเปิดเผยต่อสาธารณะให้มากที่สุด รวมทั้งต้องสร้างจิตส านึกและจริยธรรมของผู้บริหารและบุคลากร 
นอกจากนี้แล้วการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เป็นหัวใจของการบริหารองค์กร และที่ผ่านมาการมีส่วนร่วม            
ของประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารและตรวจสอบอยู่ในระดับท่ีพึงพอใจ 

บุคลากรหรือผู้บริหารโรงพยาบาลอาจหลบเลี่ยงบทลงโทษทางกฎหมายได้ เพราะพิสูจน์ได้ยาก 
หากแต่ความตระหนักในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และการตื่นตัวของประชาชนในการเข้าไปร่วมตรวจสอบ     
จะส่งผลให้บุคลากรที่ประพฤตมิิชอบได้รับบทลงโทษได้ในที่สุด 

ดังนั้น นอกจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้เพ่ิมกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร 
ภาคประชาชน ควรได้รับการส่งเสริมให้เข้าไปมีส่วนร่วม โดยการส่งเสริมความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องพฤติกรรม
ผลประโยชน์ทับซ้อน และมุ่งสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน กระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม              
ในการบริหารและตรวจสอบ   



 

 
 

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต      
ในองค์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และคาดหวังว่า โรงพยาบาลจะเป็นกลไกที่ส าคัญ           
ในการพัฒนาประชาธิปไตยและร่วมมือกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยยึดถือหรือมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการ 
ให้เกิดประโยชน์ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี             
ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน และเพ่ือให้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรน ามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้กับผู้บริหาร
และหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ดังนี้ 

1. จัดท าคู่มือป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน และประชุมชี้แจงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่               
ในการปฏิบัติตามคู่มือ 

2. ท าพิธีลงนามให้สัตย์ปฏิญาณ แสดงเจตจ านง จะร่วมกันปฏิบัติตามคู่มือ  
3. ติดตามความเสี่ยงจากการควบคุมภายในและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน 
4. ปลูกฝังจิตส านึกผู้บริหาร บุคลากร ทุกระดับ ทุกประเภท 
5. ผลักดันให้บุคลากรปฏิบัติตนตามค่านิยม ไม่ปฏิบัติในลักษณะเสี่ยงต่อการท าผลประโยชน์ทับซ้อน 

และให้มีความเชื่อว่าผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าวเป็นภัยต่อราชการ ต่อสังคมและประเทศชาติ 
6. เปิดเผยเอกสารตามที่กฎหมายก าหนด  
7. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และยึดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  
8. ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดี  
9. ผู้บริหารต้องมีคุณธรรม ไม่มองผลประโยชน์มากเกินไป  
10. ไม่ปกป้องผู้กระท าผิด  
11. มีกลไกในการตรวจสอบที่ใช้ได้จริง  
12. สร้างกลุ่มหรือจัดตั้งคณะท างาน เพื่อส่งเสริมเรื่องการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
13. ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ รวมถึงร่วมตรวจสอบ         

ในฐานะพลเมืองที่มีจิตส านึกรักบ้านเกิด อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน               
ที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรด าเนินการดังนี้ 

1. มอบกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการด าเนินการตามข้อ 1, 2 และ 12 
2. มอบฝ่ายบริหารงานทั่วไปติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามข้อ 3 
3. มอบทุกหน่วยงาน รวมถึงเครือข่าย ด าเนินการตามข้อ 4 – 11 และ 13 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดลงนามในหนังสือฉบับนี้แล้วเสร็จ 
ทุกหน่วยงานทราบ และถือปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน ที่เสนอมานี้ 
รวมทั้งอนุญาตให้น ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน      
ตามหนังสือฉบับนี้ ปิดประกาศและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล ต่อไป 
 
                                                                         บุญมา  ติ้วสกุล 

(นางสาวบุญมา  ติ้วสกุล) 
                                                   หวัหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

ความเห็นผู้อ านวยการ 
     อนุมัติ  
       

            เฉลิมพงษ์  สุคนธผล 
     (นายแพทย์เฉลิมพงษ์  สุคนธผล) 
  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
วันที่   21  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2562 

ให้เกิดประโยชน์... 



 

 

 

 



ภาพภายประกอบการประชุม 

คณะท างานรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  วันพฤหัสบดีที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   

เวลา ๐๘.๓๐ น.  -  ๑๖.๓๐ น. ณ  ห้องประชุมช่อม่วง   ชั้น 5  อาคารบ้านคุณพุ่ม  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ   โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (076) 361234 ต่อ 6506, 6507         

ที่  ภก 0032.202/Plan  วันที่     22  มีนาคม  2562                                           

เร่ือง  รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์    

        ของหน่วยงาน            
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
 

ความเป็นมา 

ด้วย กระทรวงสาธารณสุข  ได้ก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เป็นกลไกในการสร้าง
ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ผ่านกระบวนการ การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  
เพ่ือยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม  

 ข้อพิจารณา 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความประสงค์จะน า
ข้อมูลเอกสารหลักฐานตามแบบส ารวจไปใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และ            
ให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน จึงขอเผยแพร่ เอกสารบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ดังนี้ 

1.  รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสีย่งเกี่ยวกับการปฏิบัตงิานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซอ้น 

2.  บันทึกข้อความรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ 

3.  ภาพถ่ายประกอบรายงานการประชุม 

  ข้อเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศฯ และอนุมัติการเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 
                บุญมา  ติ้วสกุล 
                                                                  (นางสาวบุญมา  ติ้วสกุล) 
                                                   หวัหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 
 
 
 
  
 

ความเห็นผู้อ านวยการ 
       อนุมัต ิ 
     

                เฉลิมพงษ์  สุคนธผล 
    (นายแพทย์เฉลิมพงษ์  สุคนธผล) 
  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

วันที่    22   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2562 



 

 

 

 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ 

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561  
        ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชือ่หน่วยงาน  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
วัน/เดือน/ปี       22  มีนาคม  2562 
 หัวข้อ          แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒5๖1 
                   ส าหรับกลุ่มงานในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

 รายละเอียดข้อมูล   

1.  รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสีย่งเกี่ยวกับการปฏิบัตงิานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซอ้น 
2.  บันทึกข้อความรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ 
3.  ภาพถ่ายประกอบรายงานการประชุม 

Linkภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ:………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
...................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
นัดถะณา  โคตรมณ ี บุญมา  ติ้วสกุล 

(นางสาวนัดถะณา  โคตรมณ)ี (นางสาวบุญมา  ติว้สกุล) 
ต าแหน่ง นักวชิาการสาธารณสุข ต าแหน่ง หวัหนา้กลุ่มงานยุทธศาสตร ์ 

    และแผนงานโครงการ 
วันที่  22 เดือน  มีนาคม  พ.ศ 2562     วันที่  22  เดือน  มีนาคม  พ.ศ 2562      

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
วุฒิชัย  ช่างคิด 

(นายวุฒิชัย  ช่างคิด) 
ต าแหน่ง นักวชิาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่  22  เดือน  มีนาคม  พ.ศ 2562 
 

 



 
-2- 

 
ค าอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

หัวข้อ ค าอธิบาย 
หน่วยงาน หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้จัดท า

และเผยแพร่ข้อมูล 
 

วัน/เดือน/ปี วันเดือนปีที่ขอน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

หัวข้อ ก าหนดหัวข้อที่จะน าขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความส าคัญ 
ที่มาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด 
 

รายละเอียดข้อมูล เลือกใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายที่มีความกระชับใช้ภาษา 
ที่เข้าใจง่ายและสะกดค าให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม 
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด 
 

Link ภายนอก ให้ระบุ Link ที่อ้างอิงหรือน ามาใช้ในการเผยแพร่ 
 

หมายเหตุ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล (ผู้รายงาน)  ระบุลงลายมือชื่อหรือชื่อของผู้รับผิดชอบที่ได้มอบหมายจาก
หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน 
 

ผู้อนุมัติรับรอง ระบุลงลายมือชื่อของหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน 
ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
(Web Master) 

ระบุลงลายมือชื่อผู้ท าการ Upload ข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน 
ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 


