
 
 

 

 

สรปุการรายงานการประชุมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
โรงพยาบาลดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม ่

วันที่ 23 มีนาคม  2561  
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม ่

…………………………………………………………………………………………… 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1 นายธนิต บรรสพผล นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
2 นางสาววรวลัญช์ วงค์อินทร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
3 นางพรประภัสร์ นพธัชสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
4 นางสุนา เปียงต๊ะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
5 นางพรรณทิพย์ พัฒนเมธาดา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
6 นายชาตรี ดอกปอ ผู้ช่วยนักกายภาพ 
7 นายอ านวย อาจหาญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
8 นางสาววาริณี พาจรทิศ นักกายภาพปฏิบัติการ 
9 นางสาวจีราพร ตันไชย แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 

10 นางชมภูนุช ละเอียด นักวิชาการเงินและบัญชี 
11 นางรุ่งทิพย์ ไหวยะ เจ้าพนักงานพัสดุ 
12 นางสาวกรวิกา ผิวขาว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
13 น.ส.ศรุตาทวีพร มงคล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
14 นางสาวมณีรัตน์ จันทร์แก้ว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
15 นางสาวสวนีย์ สุทายะ จพง.การเงินการและการบัญชี 
16 นางสาวกชพร มูลอุด จพง.การเงินและการบัญชี 
17 นายคเณศ สุขต้อ พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 
18 นางสาวณัฐกานต์ ดาหา จพง.ธุรการ 
19 นางณัฐกฤตา ก๋องโน พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
20 นางสาวนันทวรรณ ติใจ พยาบาลวิชาชีพ 
21 นางสาวสุภาพร ปินใจ พนักงานช่วยนวด 
22 นางอาภรณ์ ปันวารี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
23 นางค าอ่อน ไหวยะ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
24 นายวิมล มาต ิ พนักงานเปล 
25 นางจตุพร ใจผุย พนักงานซักซอก 
26 นางสุแก้ว น าปุ๊ด พนักงานวิทยศาสตร์ 
27 นางสาวจิตต์อารีย์ สิริใหม่ นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 
28 นางวิไลวรรณ หนูเปี้ย พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
28 นายวิชาญ ค าใหญ่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
29 นางสาวเบญญา ปันจินะ พนักงานธุรการ 
30 นางสาวรุ่งอรุณ นูนเมือง นวก.สาธารณสุข 
31 นางสาววงค์อัมพร ภิญญวงค์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
32 นางสุภาภรณ์ บุญเรือง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 



 
 

 

 

 
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
 

ระเบียบวาระ/เรื่อง ข้อสั่งการ 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ระธานแจง้ให้ทราบ 
 

จากการที่โรงพยาบาลดอยเต่าได้ท าการแตง่ตั้งบุคคลากร
เจ้าหน้าที่เพือ่ตรวจสอบการด าเนินงานทีเ่กี่ยวข้องในการ
ด าเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปญัหาการทจุริต
ในหน่วยงานภาครัฐ ทางกลุ่มได้ด าเนินการตรวจสอบและ
สรปุการวิเคราะห์ดังนี ้
1.บุคคลากรโรงพยาบาลดอยเต่าร่วมประกาศเจตนารมณ์
องค์กรเพื่อสร้างชาติตามหลกัธรรมาภิบาลตอ่ต้านการทุจริต
คอรัปช่ัน 
2.มีการจัดท าหลกัเกณฑ์/วิธีการรับเรือ่งร้องเรียน โยการ
แสดงแผนผังและข้ันตอนเพื่อใหผู้้มาติต่อทราบ 
3.มีการรับเรือ่งร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เช่นมาด้วย
ตนเอง หนงัสือหรอืจดหมาย หรือผ่านเวปไซด์ เป็นต้น 
4.ผลกัดันให้โรงพยาบาลดอยเต่าเป็นหน่วยงานต้นแบบด้าน
ความโปร่งใสพร้อมปรบัปรุงกระบวนงานเพื่อน าร่องแก่
หน่วยงานอื่น ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางคุณธรรม ควบคุมก ากบั ดูแลการปฏิบัตงิาน 
การปฏิบัติตามาตรฐานทางคุณธรรม ส่งเสริมการสร้าง
แรงจงูใจให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตามาตรฐานทาง
คุณธรรม 
5.การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านแผนงาน 
งบประมาณ และบุคลากร 
6.การจัดท าแผนควบคุมภายในและแผนบรหิารความเสี่ยง
ภายใน 
7.จัดกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ภายใน
องค์กร เพ่ือรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เรื่องการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและสามารถดาวน์โหลดได้ที่
เว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงใหม่ ที
http://www.doitaohospital.com/_webโดยสรุปดงันี ้

ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of 
interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐใน
ปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ระดับที่รุนแรงข้ึนและยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิ
บาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 

 



 
 

 

 

ระเบียบวาระ/เรื่อง ข้อสั่งการ 
 ความหมาย : ส านักงานก.พ.  

  สถานการณ์หรือการกระท าของบุคคล (ไม่
ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการพนักงานบริษัทผู้บริหาร) มี
ผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้นการกระท า
ดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่า
จะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใดพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท า
ความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึง
ผลประโยชน์สาธารณะ(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับ
ตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือ
พวกพ้อง 
  มูลเหตุปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดจากการ
พัฒนาการทางการเมืองไทยเปลี่ยนไปจากเดิมที่นักการเมือง
และนักธุรกิจเป็นบุคคลคนละกลุ่มกันกล่าวคือในอดีตนัก
ธุรกิจต้องพึ่งพิงนักการเมืองเพื่อให้นักการเมืองช่วยเหลือ
สนับสนุนธุรกิจของตนซึ่งในบางครั้งสิ่งที่นักธุรกิจต้องการนั้น
มิได้รับการตอบสนองจากนักการเมืองทุกครั้งเสมอไปนัก
ธุรกิจก็ต้องจ่ายเงินจ านวนมากแก่นักการเมืองในปัจจุบันนัก
ธุรกิจจึงใช้วิธีการเข้ามาเล่นการเมืองเองเพื่อให้ตนเอง
สามารถเข้ามาเป็นผู้ก าหนดนโยบายและออกกฎเกณฑ์ต่างๆ
ในสังคมได้และที่ส าคัญคือท าให้ข้าราชการต่างๆต้องปฏิบัติ
ตามค าสั่ง 
ผลประโยชน์ทับซ้อนภาษาไทยใช้อยู่๓อย่าง 
  ๑. ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
  ๒. ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๓. ผลประโยชน์ขัดกัน 

 ตัวอย่างประโยชน์ทับซ้อน 
- รับผลประโยชน์ (Accepting Benefits)คือการ

รับสินบนหรือรับของขวัญเช่นเป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้ว
รับเงินจากผู้มาเสียภาษีหรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วไปรับไม้
กอล์ฟจากร้านค้าเป็นต้น 

- ใช้อิทธิพล (Influence Peddling)เป็นการเรียก
ผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่เพื่อส่งผลที่
เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 

- ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพ่ือประโยชน์ส่วนตน  



 
 

 

 

ระเบียบวาระ/เรื่อง ข้อสั่งการ 
 (Using employer’s property for private 

advantage)ได้แก่การใช้รถราชการหรือใช้คอมพิวเตอร์ของ
ราชการท างานส่วนตัวเป็นต้น 

- ใช้ข้อมูลลับของราชการ (Using confidential 
information)เช่นรู้ว่าราชการจะตัดถนนแล้วรีบชิงไปซื้อที่
ดักหน้าไว้ก่อน 
- รับงานนอก (Outside employment or 
moonlighting)ได้แก่การเปิดบริษัทหากินซ้อนบริษัทที่
ตนเองท างานเช่นเป็นพนักงานขายแอบเอาสินค้าตัวเองมา
ขายแข่งหรือเช่นนักบัญชีทีร่ับงานส่วนตัวจนไมม่ีเวลาท างาน
บัญชีในหน้าที่ให้ราชการ 
  - ท างานหลังออกจากต าแหน่ง (Post 
Employment)เป็นการไปท างานให้ผู้อื่นหลังออกจากงาน
เดิมโดยใช้ความรู้หรืออิทธิพลที่ เดิมมาชิงงานหรือเอา
ประโยชน์โดยไม่ชอบธรรมเช่นเอาความรู้ในนโยบายและแผน
ของธนาคารชาติไปช่วยธนาคารเอกชนหลังเกษียณ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ/ด าเนินการ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่แล้ว ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบและพิจารณา 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการปรบัปรุงแผน 
1.ควรมีการจัดท าแผนปฏิบัติการและการประเมินการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของโรงพยาบาล
ดอยเต่า เพื่อใหเ้กิดความต่อเนือ่งของกิจกรรม 
มติท่ีประชุม  รับทราบ/ด าเนินการ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ ไม่มี 
 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑6.0๐  น. 

 
 
         ผู้สรุปรายงานการประชุม 
    (นางสาวศรุตาทวีพร  มงคล)   
         
 
        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายธนิต  บรรสพผล)    
 


