
รายงานการประชุม 
การประกาศเจตจ านงสุจริต และแนวทางการปฏิบัติฯ ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายา 

และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 และให้ความรู้
แก่บุคลากรโรงพยาบาลเชียงยืนเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย
รวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน และการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้  
“จิตพอเพียงต้านทุจริต” โดยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  

โรงพยาบาลเชียงยืน ประจ าปีงบประมาณ 2565  
วันที ่17  กุมภาพันธ์  2565  เวลา  13.30 น. 

ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลเชียงยืน 
         

ผู้มาประชุม   
1. นายณัฐวุฒิ มาสาซ้าย ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน  ประธาน 
2. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา   สัญพ่ึง ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
3. นางสิริวิภา   โรจนรัตนางกูร ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
4. นางพรทิพย์   เสตารุณ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
5. นางสุจิตรา   ยะวร ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
6. นางสาวอารยา  ฉัตรธนะพานิช ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
7. นางชัชฎา  สมนึกธนโชติ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
8. นางสาวเสาวลักษณ์ พูลศิริ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
9. นางโชติมณี  เรืองกลิ่น ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
10. นางจิราภรณ์   ภูปรื้ม ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
11. นางจิราภรณ์   สินนา ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
12. นางจุฑามาศ  ไปดง ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
13. นางสาวทัศนีย์  เลิศไธสง ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
14. นางอ าพร   มูลอัต ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
15. นางสาวเปรมฤดี   ภารส าอางค์ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
16. นางไพรฑูรย์   แก้วไส ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
17. นางสาวนุสรา  สาพาลา ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
18. นางสาวตุลาพร  เนื่องแก้ว ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
19. นางศิริรัตน์   โพธิ์หล้า ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
20. นางสาวชุตินันท์  พลศิริ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
21. นางสาวสาวิตรี   เนื่องค า ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
22. นางสาวลักขณา  รัตนพลแสน ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
23. นางสาวรัตนากร  เทศนิติกุล ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
24. นางสาวพรรณวดี อาจศรี ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ 
25. นายปิยะ   พลไกรษร ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ 
26. นางสิริวรรณ   วรววิัฒนวงศ์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน 
27. นางสาวภัทรสุดา   ฤทธิยา ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 
28. นางสาวจันจิรา  วงค์ประพันธ์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 
29. นางสาวชลธิชา   กุดวงษา ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 

30. นางสาวนีรนาถ ดีอันกอง... 
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30. นางสาวนีรนาถ ดีอันกอง ต าแหน่ง นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 
31. นางสาวรัชนี   ค าธะนี ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
32. นางสาวอรุณรัตน์  เจริญไวย์ ต าแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี 
33. นางสาวปริยฉัตร   มูลเอก ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
34. นางสาวบุหลัน  อาสาสี ต าแหน่ง นักโภชนาการ 
35. นางสาวสุภัทสร  ศรีแก้วตุง ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
36. นางสาววีรกานต์ อุปถัมภ์ ต าแหน่ง พนักงานบริการ 
37. นางสาวพรทิพย์ อนุวาลย์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
38. นางสาววรรณิภา  โยธามาตย ์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 
39. นางสาวศศิธร แสนศิลา ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
40. นางสาวมัลลิกา  ประตังพาโล ต าแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร 
41. นางอาริษา   เสริมทรง ต าแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร 
42. นางลุนนี พลค ามาก ต าแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน 
43. นายวสันต์   โคตะมูล ต าแหน่ง พนักงานบริการ 
44. นางสาวมัลลิกา  รวงผึ้ง ต าแหน่ง พนักงานประจ าห้องยา 
45. นางสาวปนัดดา  บุตรวงษ์ ต าแหน่ง พนักงานพัสดุ 
46. นายนิติภูมิ   บัววิชัยศิลป์ ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
47. นางสาวสุกัญญา  สงศิริ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน 
48. นางสาวชุลีพร  สารประเสริฐ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 
49. นางวรัทยา  พลค ามาก ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
50. นายอิสรพงษ์  เทียกมา ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
51. นายสุทัศน์  โคตรสีวงษ์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป 
52. นางสุมาลี  โสพุฒอ่อน ต าแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 
53. นายยุพาพนา  พันธ์แก้ว ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
54. นางบุญเรือง   พิเภก ต าแหน่ง พนักงานบริการ 
55. นางประเวศ  เศษโม้ ต าแหน่ง พนักงานบริการ 
56. นางสุกัญญา  ศรีสมฤทธิ์ ต าแหน่ง พนักงานท าความสะอาด 
57. นางจ าเนียร   พิเภก ต าแหน่ง พนักงานท าความสะอาด 
58. นายใหม่   บุญบาล ต าแหน่ง พนักงานประจ าห้องยา 
59. นางสาวศยามล  รัตนพร ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
60. นางมยุรีย์  ศรีวิบูลย์ ต าแหน่ง พนักงานบริการ 
61. นางสาววนัชพร  ตรีเดช ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
62. นางดวงใจ  ดอนเคนจุย ต าแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 
63. นายศักดิ์ศรี   สุนนกง ต าแหน่ง คนสวน 
64. นางสาวภัสราภรณ์  จวบบุญ ต าแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
65. นายชัยโย   สีเสมอ ต าแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 
66. นายประจักษ์  ศรีวิบูลย์ ต าแหน่ง คนสวน 
67. นางสาวกัญญารัตน์  โพธิ์ศรี ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
68. นางฉลอง   แก้วมูลตรี ต าแหน่ง พนักงานบริการ 
69. นางสาววรรณิภา  เอ่ียมมา ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  (ไม่มี) 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   ประธานที่ประชุมน าสวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุม และประกาศเจตจ านงสุจริต 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 

   4.1  สิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ 
    4.1.1  เรื่องจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน ให้ก าชับเรื่องการ
ปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด 
    4.1.2  ค่ารักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่สามารถสอบถามได้ที่กลุ่มงาน
ประกันสุขภาพ 
    4.1.3  การลาประเภทต่างๆ ขอชี้แจงเรื่องการเพ่ิมเติมคือ ปีงบประมาณ 
2562 การลาพักผ่อนของพนักงานราชการและพนักงานกระทรวงฯ สามารถลาสะสมได้ 15 วัน การลา
พักผ่อนต้องเขียนใบลาล่วงลาอย่างน้อย 7 วัน การลาป่วยก าหนดให้ต้องมีใบรับรองแพทย์ กรณีลาป่วยตั้งแต่ 
3 วันขึ้นไป และการลากิจของลูกจ้างชั่วคราว สามารถลาได้แต่จะไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนในวันที่ลากิจ 
    4.1.4  การด าเนินการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลเชียงยืน 
   4.2  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  ในปีงบประมาณ 2565 จะต้องด าเนินการจัดท าเอกสารเชิงประจักษ์ EB1-24 ส่งทุกไตรมาส โดย
ไตรมาสที่ 1 ส่งเฉพาะ EB1-5 เท่านั้น ส่วนไตรมาสที่ 2-4 ให้ส่งครบทั้งหมดตั้งแต่ EB1-24 โดยก าหนด
คณะท างานในการจัดท าเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์  (Evidence-Based Integrity &  Transparency 
Assessment : EBIT) 

4.3  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนโรงพยาบาลเชียงยืน  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่
จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการ
วิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบ และระดับความ
เสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวน
เงินที่ชัดเจนได ้

 
 
 
 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง... 
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เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 

4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 

2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 

1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 

4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม 

2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 

1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 
 ระดับของความเสี่ยงแสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของ
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงแต่ละเหตุ (โอกาส  x 
ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

ระดับของความเสี่ยง 

ระดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 

1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก 15-25 คะแนน 

2 ความเสี่ยงระดับสูง 9-14 คะแนน 

3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง 4-8 คะแนน 

4 ความเสี่ยงระดับต่ า 1-3 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง... 
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ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยงที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับ

ความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้น และขอบเขตของระดับความ
เสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์
ต่างๆ) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด 

ต่ า 1-3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง 

ปานกลาง 4-8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง 

เสี่ยงสูง 9-14 คะแนน มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง 

เสี่ยงสูงมาก 15-25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ า
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

 
ตารางระดับของความเสี่ยง 
 

5 10 15 20 25 
4 8 12 16 20 
3 6 9 12 15 
2 4 6 8 10 
1 2 3 4 5 

 
 

 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเชียงยืน 

 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง
แล้วให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อ
กิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท า
ให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

 โรงพยาบาลเชียงยืน จึงก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 2 ประเด็นหลัก    
ที่พบผู้กระท าผิดในรอบ 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 - 2565 ประกอบด้วย 1) การใช้รถยนต์ราชการ 
และ 2) การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 10 ราย จ าแนกเป็น 1) การใช้รถยนต์ราชการ 5 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 50 และ 2) การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 50 

 
ตารางแสดงจ านวนการกระท าผิดฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ… 

 

ความรุนแรงของผลกระทบ 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย 
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ตารางแสดงจ านวนการกระท าผิดฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ 

ปีงบประมาณ การใช้รถยนต์ราชการ (ราย) การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร (ราย) 

2562 2 2 

2563 2 2 

2564 1 1 

รวม 5 (ร้อยละ 50) 5 (ร้อยละ 50) 
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเชียงยืน 

ประเด็น
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ 
การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส ผลกระทบ 
ระดับความ

เสี่ยง 
ล าดับความ

เสี่ยง 
(1) การใช้
รถยนต์
ราชการ 

ใช้รถยนต์
ราชการไม่
ถูกต้องตาม
ระเบียบฯ 

เพ่ือให้การใช้รถยนต์
ราชการเป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และป้องกันการ
เกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

4 4 16 2 

(2) การใช้
เครื่องถ่าย
เอกสาร 

ใช้เครื่องถ่าย
เอกสารใน
เรื่องส่วนตัว 

เพ่ือให้การใช้เครื่อง
ถ่ายเอกสารเป็นไป
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้องและ
ป้องกันการเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อน 

4 4 16 2 

แผนภูมิการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 

5 10 15 20 25 
4 8 12 16 

(1),(2) 
20 

3 6 9 12 15 
2 4 6 8 10 
1 2 3 4 5 

 
 
  
 จากแผนภูมิการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของ
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้ 

ตารางผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง… 
 

ความรุนแรงของผลกระทบ 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย 
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ตารางผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
การใช้รถยนต์ราชการ ล าดับ 1 (สูงมาก = 16 คะแนน) 
การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร ล าดับ 1 (สูงมาก = 16 คะแนน) 
 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
โรงพยาบาลเชียงยืน โดยกลุ่มงานการจัดการ น าผลที่ได้มาก าหนดมาตรการ วิธีการควบคุม หรือลดความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
  1.  มาตรการส าคัญเร่งด่วน และแก้ไขปัญหาการกระท าผิดที่เป็นปัญหาและพบบ่อยใน 2 
ประเด็น คือ 1) การใช้รถยนต์ราชการ และ 2) การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร ในปีงบประมาณ 2565 ต่อไป 
  2.  น าประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมา
จัดท าคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเชียงยืน ประจ าปีงบประมาณ 2565 และก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติดังต่อไปนี้ ประกาศเป็นการแสดงเจตนารมณ์ต่อไป 

  2.1  การใช้รถยนต์ราชการ เจ้าหน้าที่ที่จะขอใช้รถ ต้องเขียนใบขอใช้รถให้ชัดเจน 
โดยผ่านหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ของเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง เพ่ือทราบรายละเอียดการใช้รถยนต์ราชการ โดยกลุ่มงาน
การจัดการ จะจัดท าข้ันตอนการใช้รถยนต์ราชการให้ทุกกลุ่มงาน/งานทราบและถือปฏิบัติ 
   2.2  การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร เจ้าหน้าที่ที่จะถ่ายเอกสาร จะต้องน ากระดาษของ
กลุ่มงาน/งานตนเองมาถ่ายเท่านั้น และต้องเขียนขอใช้เครื่องถ่ายเอกสารที่กลุ่มงานการจัดการด้วยทุกครั้ง 
 การจัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน คณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาลเชียงยืน ได้ด าเนินการร่างเนื้อคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
    1.  ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 
    2.  แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
    3.  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
    4.  ตัวอย่างเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม 
    5.  แนวปฏิบัติ 10 ข้อตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
    6.  ข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยา 
ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
    7.  MOPH code of Conduct 
 การปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   จากการวิเคราะห์
ความเสี่ยง ได้น ามาก าหนดมาตรการ วิธีการควบคุม หรือลดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และให้
ประกาศแสดงเจตนารมณ์ของโรงพยาบาล ดังนี้ 

 1.  การใช้รถยนต์ราชการ เจ้าหน้าที่ที่จะขอใช้รถ ต้องเขียนใบขอใช้รถให้ชัดเจน โดยผ่าน
หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ของเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง เพ่ือทราบรายละเอียดการใช้รถยนต์ราชการ โดยกลุ่มงานการ
จัดการ จะจัดท าขั้นตอนการใช้รถยนต์ราชการให้ทุกกลุ่มงาน/งานทราบและถือปฏิบัติ 
  2.  การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร เจ้าหน้าที่ที่จะถ่ายเอกสาร จะต้องน ากระดาษของกลุ่มงาน/งาน
ตนเองมาถ่ายเท่านั้น และต้องเขียนขอใช้เครื่องถ่ายเอกสารที่กลุ่มงานบริหารทั่วไปทุกครั้ง 

4.4  การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต... 
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   4.4  การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด      
“จิตพอเพียงต้านทุจริต” หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน และได้
จัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถน าไปปฏิบัติใช้กับการปฏิบัติงานได้ โดยจะเป็นการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตได้ และสามารถพูดได้ว่า เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเชียงยืน  
มีวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
   4.5 แนวทางการปฏิบัติฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์
จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
2564  จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน และได้จัดท าแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการ
จัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 เพ่ือ
น ามาใช้ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลระบบยาและปลูกจิตส านึกบุคลากร และให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยา
อย่าสมเหตุสมผล  
มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบตามที่เสนอ 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ (ไม่มี) 

เลิกประชุมเวลา  16.30 น. 

 

 
  ลงชื่อ  ว่าที่ ร.ต.    ลงชื่อ 
    (ปริญญา  สัญพ่ึง)        (นายณัฐวุฒิ มาสาซ้าย) 
     นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 
          ผู้จดรายงานการประชุม     ผู้รับรองรายงานการประชุม  
 
        

 

 


