
 

              บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  
ที ่ชม 0032.301/0220                                    วันที่ 25   มกราคม 2565 
เร่ือง  ขออนุมัติจัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 

  ตามท่ี โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ได้ด าเนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค (MOPH ITA) ภายใตแ้นวคิดเปิดเผยข้อมูลความโปร่งใส (Open Data to Transparency) จ าแนกอก
เป็น 9 ตัวชี้วัด และยังคงมุ่งเน้นหลักการประเมินตนเอง (Self-Assessment) โดย MOIT 18 หน่วยงานมีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุ
ประสงค์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปจึงขออนุมัติจัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงาน ในวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพวงคราม ชั้น 2 อาคาร
พระราชทาน 7 เพ่ือพิจารณาด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

1. ก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการระท าผิดวินับของเจ้าหน้าที่ท่ีเป็นปัญหาส าคัญของหน่วยงาน 

 2. วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานและ
ก าหนดกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
  1. อนุมัติจัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
  2. ลงนามหนังสือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม 

             
            (นายสุรเชษฐ์ ธิติมุทา) 
       เภสัชกรช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
        หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
          อนุมัต ิ

                                                                               
 

      (นายจักร์ชัย ติตตะบุตร) 
         นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล 
                   เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 

 



 

              บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  
ที ่ชม 0032.301/ ว 0228                                    วันที่ 27   มกราคม 2565 
เร่ือง  ขอเชิญประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
เรียน  หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน คณะท างานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม  

  ตามท่ี โรงพยาบาล เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  ได้มีหนังสือบันทึก
ข้อความ ที่ ชม 0032.301/0220  ขออนุมัติ ประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิเครา ะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จะด าเนินการจัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ในวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30-16.30น. ณ ห้องประชุม
พวงคราม ชั้น 2 อาคารพระราชทาน 7 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 

  จึงของเรียนเชิญเพ่ือเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีแจ้งไว้ข้างต้น 
 
   

             
            (นายสุรเชษฐ์ ธิติมุทา) 
       เภสัชกรช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
        หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
           

                                                                               
 

      (นายจักร์ชัย ติตตะบุตร) 
         นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล 
                   เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 

 
 
 
 
 
 





รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน  

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ เวลา 13.30 – 16.30น. 
ณ ห้องประชุมพวงคราม ชั้น 2 อาคารพระราชทาน 7  

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายจักร์ชัย ติตตะบุตร ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
2. นางแสงหล้า  พิทาค า พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  
3. นายสุรเชษฐ์  ธิติมุทา เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
4. นายมณเฑียร  ดีขุนทด นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ  
5. นางสุภาพร ปราศรัย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
6. นายนฤทธิ์ คิดสม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
7. นางสาวภณสา  สุวรรณา นักกิจกรรมบ าบัดช านาญการ 
8. นางสาวเรือนแก้ว  โยรภัตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
9. นางสาววาร์ฌินี จิรักษา โภชนากรปฏิบัติงาน 
10. นายวีรภัทร  สุวรรณวงศ์ นักจัดการงานทั่วไป        
11. นางสาวไอรดา  กัณฑะ นักวิชาการพัสดุ 
12. นายศุภชัย นะที นักวิชการคอมพิวเตอร์ 
13. นางสาวเมทินีย์ ขีรี พนักงานบริการ 
14. นางนงค์รักษ์ เจริญสุข พนักงานซักฟอก 
15. นายวรกันต์ ศรีประเสริฐ เจ้าพนักงานพัสดุ 

เริ่มประชุมเวลา 13.45 น. 
 นายจักร์ชัย ติตตะบุตร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ (การให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน) 
 ตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยก าหนดให้
หน่วยงาน มีการก าหนดมาตร าการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงาน ของหน่วยงาน 
เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ และเพ่ือแสดงออกถึงความ รับผิดชอบของ
หน่วยงานของรัฐที่พึงมีต่อประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา 
๙ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสา รไว้ให้กับประชาชนเข้าตรวจดูได้  จึงได้จัดประชุม
วิเคราะห์ความเสี่ยงของโรงพยาบาลในด้านการทุจริตนั้นครั้งนี้ โดย  ผลประโยชน์ทับซ้อน  (conflict of 
interest) 

/...ผลประโยชน์ทับซ้อน 

              ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน์ (conflict of interest) คือ สถานการณ์ที่
บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งอันเป็นที่ไว้วางใจ ( เช่น ทนายความ นักการเมือง ผู้บริหาร หรือ ผู้อ านวยการของ
บริษัทเอกชน หรือ หน่วยงานรัฐ) เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัวกับผลประโยชน์ทางวิชาชีพ 
(professional interests) อันส่งผลให้ เกิดปัญหาที่ เขาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง / ไม่ล าเอียง



ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน อาจส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจที่มีต่อบุคคลผู้นั้น ว่าเขาจะสามารถปฏิบัติงาน
ตามต าแหน่งให้อยู่ในครรลองของคุณธรรมจริยธรรมได้มากน้อยเพียงใด แบ่งออกเป็น    
 1. ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม    
 2. ผลประโยชน์ทับซ้อน   
 3. ผลประโยชน์ขัดกัน  
              ผลประโยชน์ทับซ้อน ความหมายของ ส านักงาน ก .พ. สถานการณ์หรือการกระท าของบุคคล (ไม่
ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร ) มีผลประโยชน์ ส่ว นตนเข้ามาเก่ียวข้อง จนส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้น การกระท า ดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว
ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา     หรือ บางเรื่อง เป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา จนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด
พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ กระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ ของส่วนรวม ) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง  โดยมี
แนวคิดของวิชาการ ให้ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อนไว้ 4 ประการ ดังนี้ 
 1. ความหมายอย่างกว้ างหมายรวมถึงการปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างต่อ
หน่วยงานหรือองค์การหรือต่อส่วนรวมแต่ด าเนินการตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของตนเอง 
ครอบครัว และเพ่ือนฝูง  
 2.ผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในหน่วยงาน ภาครัฐ องค์กรธุรกิจ สถ าบันการศึกษา 
องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรวิชาชีพต่างๆ โดยสมารถเกิดขึ้นได้ทั้งในระดับนโยบายของชาติ หน่วยงาน
ราชการ และองค์กรในระดับท้องถิ่น ดังนั้ นผลประโยชน์ทับซ้อนจึงมีมูลค่าค วามเสียหายตั้งแต่ไม่ก่ีร้อยบาทไป
จนถึงนับหมื่นล้านบาท และในบางกรณีความเสียมิได้ปรากฏอ อกมาในรูปของที่เป็นวัตถุโดย แต่ยังรวมถึง
ผลประโยชน์มิใช่วัตถุอีกด้วย 
 3. ผลประโยชน์ทับซ้อนมิได้จ ากัดเฉพาะผลประโยชน์ของ บุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมีอคติในการ
ตัดสินใจหรือด าเนินการอันมุ่งตอบสนองต่อผลประโยชน์ของหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งด้วย เช่น การที่บุคคล
ด ารงต าแหน่งซ้อนกันในสองหน่วยงาน อันก่อให้เกิดการท าบทบาทท่ีขัด แย้งกัน และมีการใช้อ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานหนึ่งไปรับใช้ผลประโยชน์ของอีกหน่วยงานหนึ่ง 
4. “การฉ้อราษฎร์บังหลวง”และ“การคอร์รัปชัน เชิงนโยบาย ” (Policy Corruption) ต่างก็เป็น รูปแบบหนึ่ง
ของผลประโยชน์ทับ ซ้อน เนื่องจากทั้งสอง รูปแบบต่างเป็นการใช้ต าแหนงหน้าที่ส าหรับมุ่งตอบสนอง ต่อ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ/หรือพรรคพวก แบ่งออกเป็น 

/…1. การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพ่ือประโยชน์ 
  
 1. การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 
 2. ใช้ต าแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย 
 3. การรับผลประโยชน์โดยตรง 
 4. การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต าแหน่งหน้าที่การงาน 
 5. การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้สวนตัว 
 6. การน าข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
 7. การท างานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม 



 8. ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ทางาน 
 9. การปิดบังความผิด 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองการประชุม 
 - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 นายสุรเชษฐ์ ธิติมุทา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป น าเสนอข้อพิจารณาต่อท่ีประชุม เพื่อขอมติ
จากที่ประชุม ดังต่อไปนี้ 
  4.1.1 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ก าหนดให้มีการ
ตรวจสอบการใช้รถราชการ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ .ศ. 2523 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม โดยก าชับให้ผู้เกี่ยวข้องขออนุญาตใช้รถตามระบบ Back office เพ่ือสะดวกต่อการตรวจสอบย้อนหลัง
และการเก็บข้อมูล ทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ร้องขอและพนักงานขับรถยนต์ ระมัดระวังไม่ให้มีการแสวงหาประโยชน์ การ
รับผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในต าแหน่งและหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง หาก มีกรณีดังกล่าวโรงพยาบาลเทพรัตน    
เวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา จะด าเนินการสืบสวน สอบสวน และด าเนินการทางวินัยอย่าง
เด็ดขาด   
  4.1.2 จัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีแนวทางใน
การป้องกันปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี ้

   -  มีประมวลจรยิธรรมและการหา้มมผีลประโยชน์ทับซ้อน 

   - การใชห้ลักโปร่งใสในการใชอ้ านาจในการปฏิบัติราชการตลอดจนการน า

หลักธรรมาภบิาลมาใช้ ในการบริหารองคก์ร 

   -  ก ากับ ตรวจสอบ การขออนุญาตใชร้ถราชการ 

  4.1.3 จัดให้มกีารประชุม 

เลิกประชุมเวลา 16.45 น. 
         ผูจ้ดบันทึกการประชุม 

              
                (นายวีรภัทร สุวรรณวงศ์) 

            นักจัดการงานทั่วไป 

 

 



รูปภาพประกอบการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน  
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 

เวลา 13.30 -16.30น. ณ ห้องประชุมพวงคราม 
ชั้น 2 อาคารพระราชทาน 7 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 

 
 

 
 


