
 
 

MOIT 22 
รายงานการประชุม  การให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  โรงพยาบาลท่าแซะ   

ครั้งที่ ๑1/๒๕๖4 
เมื่อวันที่  24  พฤศจิกายน ๒๕๖4   

ณ  ห้องประชุมกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 
-------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
 ๑. นายอนุ   ทองแดง   นายแพทย์เชี่ยวชาญ รก. ผอ. รพ.ท่าแซะ 
 ๒. นายธงชัย  เสนียะกุล   นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
 ๓. นางสาวมณฑา  ธรรมณี   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  
 ๔. นางสาวนสินี   ศรีเผด็จ   ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
 ๕. นายระติ  ชูรักษ์   เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
 ๖. นางกิตติมา  วิมุตตานนท์  เภสัชกรช านาญการ 
 ๗. นางจามรี  ศิธราชู   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 ๘. นางสาวเสาวลักษณ์  พลรักษ์เขต  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 ๙. นางพจนีย์  ไชโย   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 ๑๐. นางเวียงฟ้า  น้อยจีน   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 ๑๑. นางรุ่งกาญจน์  สิทธิฤทธิ์กวิน  นักกายภาพบ าบัดช านาญการ 
 ๑๒. นายสุชาติ  ชูจันทร์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 ๑๓. นายปริญญา  สินสมบุญ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 ๑๔. นางวนิดา  ดีคุ้ม   นักจัดการงานทั่วไป 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.  ผู้อ านวยการ   ท าหน้าที่ประธานการประชุม 
 โดยสรุปการประชุม  ดังนี้ 
 โรงพยาบาลท่าแซะ  ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยงกับการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ  ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน  COSO 
(The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission)  รายละเอียดตามเอกสารที่
แจ้ง  (MOIT 22) 

 การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา ประโยชน์ส่วน
บุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจใน
กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความ
เป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และ   ท าให้
ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูป
ของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาส  
ในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท า
ความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่อง
ทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อ



เกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและ
เป็นอุปสรรคต่อ  การพัฒนาประเทศ อีกด้วย   
  โรงพยาบาลท่าแซะ จึงด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการ
วิเคราะห์       ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น๔ด้านดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมาย
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์
โครงสร้างองค์กรภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของ
องค์กร 
  2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/
กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลใน
การด าเนินโครงการ 
  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงินเช่นการบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมท าให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทั นต่อสถานการณ์หรือ    
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับ
ขั้นตอนการด าเนินการเป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุมและการจัดท า
รายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 
  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ  
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่ทันสมัย
หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมถึงการท านิติกรรมสัญญาการร่างสัญญา  
ที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 
  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก๒ปัจจัยคือ 
  1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและ      
การเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง  
การควบคุมก ากับดูแลไม่ท่ัวถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเป็นต้น 
  2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้น   
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการพนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้น
รับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว  
ทั้งเจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ  
ทั้งในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือ



บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการ
ตัดสินใจ   ที่เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติการกระท าแบบนี้
เป็น         การกระท าที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท าให้
เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์
หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาส
ก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ ยงในด้านต่าง ๆ 
มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุ        
ท าให้  
  1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมี             
ความรับผิดชอบไม่เพียงพอ 
  2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมี
จริยธรรม 
  3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ     
การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และ
เพ่ือก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  ๒. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
  ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็น
แบบอย่างที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
๔. เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน 
 
 
 
 
 
 



5. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าแซะ  ให้ความรู้ในเรื่อง  การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการมีวินัย รวมทั้งการ
ป้องกันมิให้กระท าผิดวินยั ในเรือ่ง  ต่าง ๆ ได้แก่  การเซ็นต์ชื่อปฏิบัติราชการ ทุกคนต้องมาสแกนลายนิ้วมือทุกคน โดยลูกจา้ง
เช็คสาย  เวลา 8.00 น. ข้าราชการ เวลา 8.30 น.  และแจ้งในเรื่องการแต่งกายมาปฏิบัติราชการ ก าหนดตามวัน  และแจ้งให้
ชมรมเสริมสร้างวินัย  ด าเนินการติดตาม 
 

 เลิกประชุม  เวลา  ๑๕.๓๐ น. 
 
 

                                                                                                           
     (นายสุชาติ ชูจันทร์) 

                                                         นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
 

    ทราบ 
 

                                                             
 

        (นายอนุ   ทองแดง) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในต าแหน่ง 

          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าแซะ 
 


