
รายงานการประชุม 
คณะท างานและรับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

โรงพยาบาลเชียงยืน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ครั้งที่ 1/2565 

วันที ่ 17  กุมภาพันธ์  2565  เวลา  13.00 น. 
ณ  ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลเชียงยืน 

           

ผู้มาประชุม 

  1.  นายณัฐวุฒ ิมาสาซ้าย ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน  ประธาน 
  2.  นางสิรวิิภา  โรจนรัตนางกูร ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
  3.  นางสาวปิยนชุ  สุขวิชัย ต าแหน่ง  ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
  4.  นายปิยะ พลไกรษร  ต าแหน่ง  เภสัชกรช านาญการ 
  5.  นางพรทิพย์ เสตารุณ ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
  6.  น.ส.อารยา  ฉัตรธนะพานิช ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
  7.  นายสมจิตร  ไชยพรม ต าแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 
  8.  นายสวุัจชัย  ศรีละครดี ต าแหน่ง  นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 
  9.  นายนรภัทร ศรีชุม  ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
10.  นางสาวนีรนาท ดีอันกอง ต าแหน่ง  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 
11.  นางยุพิน  หิรัญพต  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
12.  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา  สัญพึ่ง ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

ผู้ไม่มาประชมุ  (ไม่มี) 

ผู้เข้าร่วมประชุม  (ไม่มี) 

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   ประธานที่ประชุมน าสวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการ
ประกาศเจตจ านงสุจริต และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 

   4.1  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  ในปีงบประมาณ 2565 จะต้องด าเนินการจัดท าเอกสารเชิงประจักษ์ MOIT 1-23 ส่งทุกไตรมาส 
โดยไตรมาสที่ 1 ส่งเฉพาะ MOIT 1-5 เท่านั้น ส่วนไตรมาสที่ 2-4 ให้ส่งครบทั้งหมดตั้งแต่ MOIT 1-23 โดย
ก าหนดคณะท างานในการจัดท าเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ดังต่อไปนี้ 

 

๑.  คณะท างานหลักฐานเชิงประจักษ์ ตัวชี้วัดที่ 1… 
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๑.  คณะท างานหลักฐานเชิงประจักษ์ ตัวช้ีวัดที่ 1 : การเปิดเผยข้อมูล (MOIT1-MOIT2) 
   1.1  นางยุพิน  หิรัญพต   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
   1.2  นางสิริวิภา  โรจนรัตนางกูร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
   1.3  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา  สัญพึ่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

  2.  คณะท างานหลักฐานเชิงประจักษ์ ตัวชี้วัดที่ 2 : การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 
(MOIT3- MOIT5) 
   2.๑  นายปิยะ พลไกรษร   เภสัชกรช านาญการ 
   2.2  นางสาวจิรัชญา  พันธะไชย  ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
   2.3  นายสมจิตร  ไชยพรม  นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 
   2.4  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา  สัญพึ่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
   2.5  นางทัศนี  ศรีเสาร์   เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
   2.6  นางสาววรรณิภา  เอ่ียมมา  เจ้าพนักงานธุรการ 

๓.  คณะท างานหลักฐานเชิงประจักษ์ ตัวชี้วัดที่ 3 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล (MOIT6- MOIT9) 

  3.1  นางสิริวิภา  โรจนรัตนางกูร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
  3.2  นางสาวปิยนุช  สุขวิชัย  ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
  3.3  นายปิยะ พลไกรษร   เภสัชกรช านาญการ 
  3.4  นางยุพิน  หิรัญพต   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
  3.5  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา  สัญพึ่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
  3.6  นางสาวพรทิพย์ อนุวาลย์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  3.7  นางสาวรชันี ค าธะนี   เจ้าพนักงานธุรการ 

4.  คณะท างานหลักฐานเชิงประจักษ์ ตัวชี้วัดที่ 4 : การส่งเสริมความโปร่งใส (MOIT๑0- 
MOIT12) 

  4.1  นางสิริวิภา  โรจนรัตนางกูร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
   4.2  นายปิยะ พลไกรษร   เภสัชกรช านาญการ 
   4.3  น.ส.อารยา  ฉัตรธนะพานิช  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
   4.4  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา  สัญพึ่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  

5.  คณะท างานหลักฐานเชิงประจักษ์ ตัวช้ีวัดที่ 5 : การรับสินบน (MOIT๑3- MOIT14) 
    ว่าที่ร้อยตรีปริญญา  สัญพ่ึง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

6.  คณะท างานหลักฐานเชิงประจักษ์ ตัวชี้วัดที่ 6 : การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
(MOIT๑5) 
    ว่าที่ร้อยตรีปริญญา  สัญพ่ึง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
 
 
 

7.  คณะท างานหลักฐานเชิงประจักษ์ ตัวชี้วัดที่ 7… 
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7.  คณะท างานหลักฐานเชิงประจักษ์ ตัวชี้วัดที่ 7 : การด าเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต 
(MOIT16- MOIT17) 

  7.1  นางสาวปิยนุช  สุขวิชัย  ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
  7.2  นายปิยะ พลไกรษร   เภสัชกรช านาญการ 
  7.3  นางสิริวภิา  โรจนรัตนางกูร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
  7.4  นางยุพิน  หิรัญพต   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
  7.5  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา  สัญพึ่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 8.  คณะท างานหลักฐานเชิงประจักษ์ ตัวชี้วัดที่ 8 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
(MOIT18- MOIT21) 

  8.1  นางสาวปิยนุช  สุขวิชัย  ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
  8.2  นายปิยะ พลไกรษร   เภสัชกรช านาญการ 
  8.3  นางสิริวภิา  โรจนรัตนางกูร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
  8.4  นางยุพิน  หิรัญพต   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

   8.5  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา  สัญพึ่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

๙. คณะท างานหลักฐานเชิงประจักษ์ ตัวชี้วัดที่ ๙ : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
(MOIT22- MOIT23) 
   9.1  นางสิริวิภา  โรจนรัตนางกูร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
   9.2  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา  สัญพึ่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
   9.3  หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ทุกกลุ่มงาน/งาน 

  บทบาทหน้าที่ 
   1.  รับผิดชอบและจัดท าเอกสาร หลักฐาน ตามข้อก าหนดของแบบส ารวจหลักฐาน
เชิงประจักษ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
   2.  พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลเชียงยืน เพ่ือให้
กระบวนการจัดท าเอกสาร/หลักฐานการประเมินเป็นไปตามตัวชี้วัดอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็นรูปธรรม 
   3.  รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙2) ในรอบ ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน และ
รอบ ๑๒ เดือน ตามทีก่ าหนด 
   4.  ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการจัดท าเอกสาร หลักฐานตามข้อก าหนดของแบบ
ส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สรุปปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงาน และรายงาน
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืนทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 
   5.  เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 

4.2  การวิเคราะห์ความเสี่ยง… 
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4.2  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ

ซ้อนโรงพยาบาลเชียงยืน  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่
จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ ยง และด าเนินการ
วิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบ และระดับความ
เสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวน
เงินที่ชัดเจนได ้
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 าหนดแผนภูมิความเสี่ยงที่ได้จากการพิจารณาจั ดระดับ

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 - 2564 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 าเนินการรา่งเนื้อหาคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 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 เจ้าหน้าที่ท่ีจะขอใช้รถ ต้องเขียนใบขอใช้รถให้ชัดเจน โดยผ่าน 
หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ของเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง เพ่ือทราบรายละเอียดการใช้รถยนต์ราชการ โดยกลุ่มงานการ
จัดการ จะจัดท าขั้นตอนการใช้รถยนต์ราชการให้ทุกกลุ่มงาน/งานทราบและถือปฏิบัติ 
 
 

2.  การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร... 
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2. การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร เจ้าหน้าที่ท่ีจะถ่ายเอกสาร จะต้องน ากระดาษของกลุ่มงาน/ 
งานตนเองมาถ่ายเท่านั้น และต้องเขียนขอใช้เครื่องถ่ายเอกสารที่กลุ่มงานบริหารทั่วไปด้วยทุกครั้ง 

แนวทางการปฏิบัติฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ 
จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564   จากการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน และได้จัดท าแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและ
การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 เพ่ือน ามาใช้ในการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลระบบยาและปลูกจิตส านึกบุคลากร และให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยาอย่า
สมเหตุสมผล 

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  


