
รายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลสบปราบ 

ผู้มาประชุม 
 1นางมุทิตา            ชมภูศรี    พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 2.นางสาวพิณญาดา  ดวงสาร    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 3.นางสาวดวงฤทัย     ขอบค า                  ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ    
                  4.นางสาวมัณฑนา      อุเทน   นักวิชาสาธารณสุขช านาญการ 
 5.นายไพศาล        พินทิสืบ   นักวิชาสาธารณสุขช านาญการ 
                 5.นางสาวอารีวรรณ    ค าภิโล   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  

   นางสาวนฤนาท จอมภาปิน นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
นายวีรวัฒน ์ ตันติบริรักษ์ นายแพทย์ช านาญการ 
น.ส.สิรวิรา วรามิตร นายแพทย์ปฏิบัติการ 
น.ส.สิรินชุ หิตตราวัฒน์ นายแพทย์ปฏิบัติการ 
นายพงศ์ภัทร วนานุกุล นายแพทย์ปฏิบัติการ 

   นายปัณณ์พัฒน์ เจริญจิรนาญ นายแพทย์ปฏิบัติการ 
น.ส.ภวรัญชน ์ จิรเชฐพัฒนา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

    นางสาวอทิตยา ธิราช เจ้าพนักงานเวชสถิติ 
นางมุทิตา ชมภูศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
น.ส.นันทพร ศรีสุทธะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
น.ส.พัชรินทร์ วงศ์สอน พนักงานธุรการ 
น.ส.กมลภัทร โภทว ี นักโภชนากร 
นางพิณรัตน์ อินจันทร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
น.ส.สภุาพรรณ บุญมาวงศ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นายสิทธิรัตน์ บุตรดี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
น.ส.สุพัตรา มีซอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
นายทวีป เสาร์เทพ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
น.ส.ทิพย์กมล ไชยปะละ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
น.ส.สุรีย์พร ค าภิโล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
น.ส.หนึ่งฤทัย ชัยวงศ ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
นายสิทธิชัย   รัตนสิริคุณ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
น.ส.เวทิกา กันตน พนักงานช่วยการพยาบาล 
นายณัฐวิทย์ กองค า พนักงานช่วยการพยาบาล 
นางญาณิศา วงศ์จินา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
น.ส.ลาวลัย ์ ทารินทร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
น.ส.จีระนันท์ ชะระ พนักงานช่วยการพยาบาล 
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    นางจรรยารักษ์     ด่านอินถา                              พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

น.ส.จิราพร ค าเครื่อง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
น.ส.ภารดา ค าวัน พนักงานช่วยการพยาบาล 
นางพิศชาภา หล้าปวงค า พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางศรีฟ้า สุยะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
น.ส.จินตนา บัวบาน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
น.ส.อัมพกา เขียวต๊ิบ พยาบาลวิชาชีพ 
นายธนกฤด ตุ้ยเขียว พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 
นางทัศนีย์ มาใจ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
นางสุนทรี มังป๋อง พนักงานช่วยการพยาบาล 
นางปริชญา น้อยเปียง พนักงานประจ าตึก 
นายอินทูล ตาวตา ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
นางจิรพร เมธีโชติเศรษฐ์ เภสัชกรช านาญการ 
น.ส.จีรภา ติไชย เภสัชกรปฏิบัติการ 
นายกลวัชร วะเท เภสัชกรปฏิบัติการ 
น.ส.ณัฎฐณิชา ลาดปาละ เภสัชกร 
นางปริยากร หล้าภู เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน 
น.ส.กนกวรรณ ศรีจันทร์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 
นางรุ่งนภา  ถึงทุ่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน 
นายสุริยา สุกันทา พนักงานเภสัชกรรม 
นายธนาพัทธ์ ปงกา พนักงานเภสัชกรรม 
น.ส.นภาลัย ศรีจันทร์ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 
นายไพรัตน์ ใจค าฟู จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน 
นางอรพิน ริยะสาร พนักงานห้องปฏิบัติการ 
นางจุฑารัตน์    ป้องแก้วน้อย พนักงานห้องปฏิบัติการ 
นายภานุพงษ์ ตาลาน นักเทคนิคการแพทย์ 
นายนุกุล หล้าภู พนักงานบัตรรายงานโรค 
นางสุจิตรา วิมานศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางรัตนาภรณ์ ก๋องแก่น พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
นางอนุธิดา ศรีรอด พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

    น.ส.ญมาพรรณ วันไว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
  นางสาวอรอนงค์ ถาน้อย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

น.ส.ฐิดารัตน ์ อินเตชะ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
น.ส.สวุนันท์ จันทร์งาม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
น.ส.จุไรรัตน ์ แก่นเสา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
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น.ส.ศิรินาถ       โยทะสอน                                  พยาบาลวิชาชีพ 
นางบังอร ป้องแก้วน้อย พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
นายสิทธิพล โสอินทร์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
นางชุลีพร พรมทิ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
นางสาวสุจิตรา ค ามา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
นางบุปผา วิริยะบุศย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
น.ส.สุเนตร อุตุดี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
น.ส.กุลจิรา พ่ึงสุยะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
น.ส.สวุิมล สิริป้อ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
น.ส.กฤษณา ปาลจเร ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
นางสโรชา หอเงิน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
น.ส.กนกวรรณ พุทธวงค์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นายอนุชา ขัตติยะ นักวิชาการสาธารญสุขปฏิบัติการ 
น.ส.สมหญิง แหลงแก้ว นักวิชาการสาธารญสุขปฏิบัติการ 
น.ส.พิกุล มูลน้อย นักวิชาการสาธารญสุขปฏิบัติการ 
น.ส.อภัสนันท ์ วงค์นัน นักวิชาการสาธารญสุขปฏิบัติการ 
น.ส.จันจิรา ค าแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิการ 
น.ส.สุพิชญา ปินตา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
น.ส.พรสุดา ใจหวัน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
น.ส.สาวิตร ี ตุ้ยเขียว พนักงานธุรการ 
นางทิวาพร ตาโน พนักงานประจ าตึก 
น.ส.ธัญญาวดี มูลรัตน์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
น.ส.สุรัสดา        ค าบุญลือ แพทย์แผนไทย  
น.ส.นฤมล ยนทะวงศ์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 
น.ส.นันทพร สุริยา นักกายภาพบ าบัดช านาญการ 
นายธนภัทร  เศรษฐพันธ์ นักกายภาพบ าบัด 
น.ส.ดวงเนตร บุตรค า พนักงานบริการ 
น.ส.พิณญาดา  ดวงสาร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
นางวีนัส ฤทธิธาร เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
น.ส.อารีวรรณ ค าภิโล จพ.การเงินและบัญชีช านาญงาน 
น.ส.นภสัรัญช ์ ปรีดาธนไพศาล เจ้าพนักงานพัสดุ 
น.ส.ปภาดา อินนันชัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

  นางอัจฉราพรรณ   ทินวัง เจ้าพนักงานพัสดุ 
น.ส.พนิตกุล มุทธาสุพงศ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
นางสุมิตรา วงค์นันชัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
นางอนงนาฎ ศรีจันทร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
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   น.ส.สุพรรณษา       บุญศิริชัย                                    นักวิชาการพัสดุ 
นายนิคม ฟูธรรม ช่างไฟฟ้า 
นายนพพร ป้องแก้วน้อย พนักงานกู้ชีพ 
นายจร  อินจันทร์ พนักงานกู้ชีพ 

นายสมศักดิ์ เขียวถา 
 

พนักงานขับรถยนต์ 
นายเอกพล อุดกันทา พนักงานขับรถยนต์ 
นายกิติศักดิ์ มะโนเรือน พนักงานขับรถยนต์ 
นายอดิศักดิ์ ถึงทุ่ง พนักงานขับรถยนต์ 
นายอุดร ด้วงเขียว พนักงานบัตรรายงานโรค 
นายเจริญ  ฟูท า พนักงานบริการ  
นายบุญเที่ยง มาใจ พนักงานบริการ  
นายสมคิด ค าภิโล พนักงานบริการ 
นางลัดดา องค์การ ช่างตัดเย็บผ้า 
นางอังคณา เสนสม พนักงานประจ าตึก 
นายไพศาล พินทิสืบ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
นางวันเพ็ญ จอมอินทร์ เจ้าพนักงานสิถิติ 
นางยุวดี มะโนรมย์ เจ้าพนักงานสิถิติ 
น.ส.ทวินันท ์ สุวรรณศรี เจ้าพนักงานสิถิติ 
นายนิรันดร์ สิบต๊ะ พนักงานบัตรรายงานโรค 
นายอภิชาติ ยะด้วง พนักงานบัตรรายงานโรค 
น.ส.ประวิตา ค าลือ พนักงานบัตรรายงานโรค 
น.ส.รุจิรา สุดใจ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
น.ส.วรญา พรมใจมา พนักงานบัตรรายงานโรค 
นางสุรีย์รัตน์ กันทะวงศ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
น.ส.ดวงฤทัย ขอบค า ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
นายกิตตน์   กิติโชตน์กุล ทันตแพทย์ช านาญการ  
น.ส.ชวิศา พลอยแก้ว ทันตแพทย์ช านาญการ  
นางจันทนา ศรีจันทร์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน 
น.ส.ชัญญนิษฐ ์ ห้อธิวงค ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน 

น.ส.ชนกนันท ์ ดอบุตร 
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ 

(ทันตสาธารณสุข) 
นางสายรุ้ง สุดใจ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
น.ส.สมจิตร เตชะ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
น.ส.พรพิมล คุมพล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
น.ส.สวุิมล ป้องแก้วน้อย พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 



 
-5- 

นางกนกกร       จงลักษมณี                                    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางศิราณี ศรีจันทร์ พนักงานบริการ 
นางรวีวรรณ หล้าปวงค า พนักงานบริการ 
นางนันทยา  ปลัดกอง พนักงานบริการ 

 
วาระท่ี 1 เรื่องท่ีแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
          1.1  ตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    ได้ด าเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใส (ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือให้ความรู้ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาการเสริมสร้างพัฒนาทางด้านจริยธรรม การรักษาวินัย/ป้องกันมิให้กระท าผิด การป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงาน ที่ปรากฏ 
ในยุทธศาสตร์  ระยะ  20  ปี  (ด้านสาธารณสุข)   ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านการบริหารด้วยธรรมาภิบาล  
(Governance Excelence) 
 1.2 การจัดท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของ
โรงพยาบาล ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสบปราบได้ก าหนดประเด็นความเสี่ยง ปัจจัย
ความเสี่ยง และก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหา 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม  

 ไม่มี 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 ไม่มี 

วาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 

 การให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม การปฏิบัติราชการ
ในการท าหน้าที่ทับซ้อน หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน  มี๒ ประเภท  
          ๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
และ เป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจ าหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาท
หน้าที่ทั้งสอง ออกจากกันได้อาจท าให้ท างานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิด
กฎหมาย ปกติหน่วยงาน มักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมี
ปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน หน่วยงานที่มีก าลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถท างาน
บางอย่างที่คนอ่ืนๆ ท าไม่ได้คนส่วนใหญ่ ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตน
มาเก่ียวข้อง  
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          ๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการท าบทบาท
หน้าที่ ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ท าให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจน ามาใช้เป็นประโยชน์แก่การท าบทบาท
หน้าที่ให้แก่ อีกหน่วยงานหนึ่งได้ผลเสียคือ ถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความล าเอียง/
อคติต่อคนบางกลุ่ม ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการ
แบบเดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจท าหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถ
น ามาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได ้
วาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอเพ่ือพิจารณา 
 5.1 ตามปฏิทินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2565 ก าหนดให้ส่ง
แบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามแบบฟอร์มที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุขก าหนดรายไตรมาส 
         5.2 การจัดท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของ
โรงพยาบาล ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสบปราบได้ก าหนดประเด็นความเสี่ยง ปัจจัย
ความเสี่ยง และก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนความขัดแย้งระหว่างบทบาทโดยหากผู้ มี
หน้าที่หรือด ารงต าแหน่งต่อการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ที่อาจจูงใจ ชักน าสู่การการกระท าผิด ต้อง
ถอนตัวจากการเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ละเว้นให้ค าปรึกษา และงดออกเสียง 
        5.3 จัดให้มีการประชุม/สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
ปิดประชุมเวลา 15.30 น.  

 
(นางสาวสุพรรณษา  บุญศิริชัย) 

นักวิชาการพัสดุ 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 

 (นางสาวพิณญาดา  ดวงสาร) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


