
     บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว  กลุ่มบริหารงานทั่วไป   โทร. ๐ ๕๖๓๘ ๓๕๖๒ ต่อ 10๓ 

ที ่ นว ๐๐๓๒.๓๐๑ /พิเศษ   วันที ่  1   มีนาคม   2565 

เรื่อง  รายงานสรุปผลการประชุมเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว  

  สถานการณ์/สภาพปัญหา 
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของ
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ  ซึ่งประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรม
ของข้าราชการในการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการ ดังปรากฏใน
หมวด 2 ข้อ 3 (3) ข้อ 5 (1),(2),(3),(4) ข้อ 6 (1),(2),(3) ข้อ 7 (4),(5) ข้อ 8 (5) ข้อ 9 (1) เป็นต้น 
  ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของค าว่า “ ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึงสถานการณ์
หรือการกระท าของบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร) มีผลประโยชน์    
ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้น  การกระท า
ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติ สืบต่อกันมาจน    
ไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ที่ต้องค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์
ของตนเองหรือพวกพ้อง 
  จากค านิยามศัพท ์สามารถแยกแยะกิจกรรมทั้งภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนในหน่วยงาน
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ที่มีความเสี่ยงอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังต่อไปนี้ 

         ๑. การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพ่ือประโยชนทางธุรกิจของตนเองโดยตรง  
         ๒. การใช้ต าแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย  
         ๓. การแลกเปลี่ยนผลประโยชนโดยใช้ต าแหน่งหนา้ที่การงาน  
         ๔. การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว  
         ๕. การปิดบังความผิด  
        ๖. การหาประโยชนให้ตนเอง  
        ๗. การรับประโยชนจากต าแหน่งหน้าที่  
        ๘. การให้ของขวัญ ของก านัล เพื่อหวังความกา้วหนา  
        ๙. การไดรับของแถมหรือผลประโยชนอ่ืนใดจากการจัดชื้อจัดจ้าง  
       ๑๐.การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจ า 

จากผลการด าเนินงานของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวในปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน     
(วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31  สิงหาคม 2565) พบว่าไม่มีการร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 
 
 

แนวทางการ... 
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  แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
  แม้ไม่มีการร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน แต่เป็นการป้องกันความ
เสี่ยงในการด าเนินงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นได้ จึงเห็นควรก าหนดแนวทางการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน ดังต่อไปนี้ 

1. การใช้หลักให้ผู้เกี่ยวข้องงดเว้น (Recusal) การเข้าร่วมพิจารณาเพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน เช่น ถ้าคณะกรรมการของหน่วยงานรัฐก าลังพิจารณาว่างจ้างบริษัทเอกชนเข้ามรประมูลรับงาน และมี
กรรมการบางคนที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์กับทางบริษัท กรรมการผู้นั้นต้องงดเว้นไม่เข้าร่วมการพิจารณา เพ่ือ
ป้องกันการล าเอียงจาการหาผลประโยชน์ทับซ้อนรวมทั้งในการพิจารณาจ้างคน กรรมการที่มีญาติพ่ีน้องของ
ตนลงร่วมสมัครก็ต้องงดเว้น ไม่เข้าร่วมในคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 

2. การก าหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมส าหรับข้ าราชการที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
สาธารณะ เพ่ือเป็นแนวทางให้บุคคลที่ด ารงต าแหน่งหน้าที่ที่ต้องดูแลผลประโยชน์สาธารณะควรจะท าอะไร
หรือไม่ควรท าอะไร เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และให้สาธารณชนได้รับทราบและตรวจสอบ   
ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐจะน ามาอ้างภายหลังว่าไม่รู้เรื่องผลประโยชน์ทบซ้อนหรือเรื่องทุจริตไม่ได้ เช่น เจ้าหน้าที่รัฐ
ไม่ควรรับของขวัญ ของก านัลที่มีราคาจากบุคคลภายนอกที่มีโอกาสมีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้ประโยชน์จาก
หน่วยงานรัฐ เป็นต้น 
 

ข้อเสนอ 
  จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุญาตให้น ารายงานบทวิเคราะห์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามหนังสือฉบับนี้น าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว และแจ้งเวียนในหน่วยงานทราบต่อไป 
 
                                                                         
                                                                      (นางสาวมาริสา  เขียวสด) 

       นักวชิาการพัสดุ   ปฏิบัติการ 
 

ทราบ/อนุญาต 
 

                                                                  

(นายวศิน  ทองทรงกฤษณ์) 
           นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 

     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

 
 
    

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖5 ในวันที่ ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖5 เวลา ๑๕.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
 

ผู้มาประชุม 
๑. นางจิตพร จันทยา   ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

๒. นางสาวมาริสา เขียวสด  ต าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ 
๓. นางประเทือง  แจ่มสอน  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน   
๔. นางสาวเพชรรุ่ง  ทองชุบ  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๕. นางอรุณวรรณ  สกุลยืนยง  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๖. นางสิริพร  ธนลาภอนันต์  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
  1.นางสาวพิชญา  เมืองเปลี่ยน ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ 

2.นางสาววรรณิสา  เกษตรชัย  ต าแหน่ง  พนักงานพัสดุ 
    3.นางสาวสุภาภรณ์  แสงเทียรมงคล ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
    4.นางสาวอุรชา  สกุลณี  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
    5.นางสาวกาญจนา  ไกรนิตย์ ต าแหน่ง  พนักงานธุรการ 
 
 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
สถานการณ์/สภาพปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกัน

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) 
เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรร
มาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ  ซึ่งประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการในการป้องกันปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการ  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  (ไม่มี) 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือทราบ/พิจารณา 
๔.๑   ปฎิทินการประเมินความโปร่งในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2565 
ประธานกรรมการ          กลา่วว่า ตามที่ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ได้ก าหนดปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ขณะนี้หน่วยงานที่รับประเมินอยู่ระหว่างจัดส่งแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ MOIT ต่าง ๆ จึงเสนอที่
ประชุมทราบ 
                                 มติที่ประชุม  รับทราบ            
                                4.2 ค าอธิบาย แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ MOIT 18 โดยศูนย์ประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประธานกรรมการ กล่าวว่าตามท่ีศูนย์
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ก าหนดค าอธิบายแบบส ารวจ
ส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ MOIT 18 โดยศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีประเด็นค าถาม คือหน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน มีหลักฐานต้องมีดังนี้ 
                                1.หนังสือหลักฐานการจัดประชุมเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในหน่วยงาน 
                                2. สรุปรายงานการประชุมฯ 
                                3. รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในหน่วยงาน 
                                4. หนังสือเสนอผู้บริหารเพ่ือทราบ/สั่งการ และขออนุญาตน าเผยแพร่บนเวบไซต์
ของหน่วยงาน 
                                5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website ของหน่วยงาน      จึง
เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
                               มตทิี่ประชุม  รับทราบ        
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  

5.1 พิจารณาและวิเคราะห์ความเสี่ยงและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ปีงบประมาณ 2565 ประธานกล่าวว่า การตอบแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ประเด็นค าถาม Moit 18 
หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีของหน่วยงานอย่างไร นันใน
ประเด็นค าภามก าหนดว่า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือไม่ เพ่ือให้การด าเนินงานการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปี 2565(Integrity and Transparency Assessment : ITA)   ประเด็นค าถาม Moit 18 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล   และการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนมาเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งทีประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน โดยมีปัจจัยเสี่ยงสรุป ดังนี้ 
               1. การ ใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 
               2. การใช้ต าแหน่งช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย 
               3. การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต าแหน่งหน้าที่การงาน 
               4.การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 
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               5.การปิดบังความผิด 
               6.การหาประโยชน์ให้ตนเอง 
               7.การรับประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่ 
               8.การให้ของขวัญ ของก านัล เพื่อหวังความก้าวหน้า 
               9.การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง 

    ๑๐.การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจ า 
 

จากนั้น ที่ประชุมได้วิเคราะห์การตอบสนองความเสี่ยง พร้อมเสนอแนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง โดย
ใช้เกณฑ์เคราะห์ความเสี่ยงจากคณะท างานขับเคลื่อนตัวชี้วัด  ดังนี้  
นิยาม 

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่มีความแน่นอนที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต และอาจส่งผล
กระทบเชิงลบ สร้างความสูญเสีย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้  

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ปัจจัยหรือสาเหตุที่ไม่พึงประสงค์อันส่งผลกระทบเชิงลบหรือลด
โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุเหตุการณ์เสี่ยง (Risk 
Identification) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) และการประเมินระดับความเสี่ยง (Risk 
Evaluation)โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงนั้นๆ   

โอกาส (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์

ความเสี่ยง 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน

โอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ 
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การจัดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 

 

 
 
 

  1-3 เสี่ยงต่่า 
ระดับที่ยอมรับความเสี่ยงได้ ภายใต้วิธีการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม ไม่ต้องมีการ
จัดการเพิ่มเติม 

  4-9 
เสี่ยงปาน

กลาง 

ระดับที่พอยอมรับความเสี่ยงได้แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง
เคลื่อนย้ายไปยังระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ 

  
10-
15 

เสี่ยงสูง 
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จ่าเป็นต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ใน
ระดับที่สามารถยอมรับได้ต่อไป 

  
16-
25 

เสี่ยงสูง
มาก 

ระดับที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จ่าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ใน
ระดับที่สามารถยอมรับได้ทันที 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

        
  
       

ผล
กร

ะท
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อง
คว

าม
เส

ี่ยง
 

5 
5 10 15 20 25   

4 
4 8 12 16 20   

3 
3 6 9 12 15   

2 
2 4 6 8 10   

1 
1 2 3 4 5   

    1 2 3 4 5 
  

    โอกาสทีจ่ะเกิดความเสีย่ง   
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แผนภูมิแสดงกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

ตามแนวทาง International Standard ISO/DIS 31000: 2009 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีขั้นตอนการด่าเนินงานและหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ 
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 

1) การระบุเหตุการณ์เสี่ยง (Risk Identification) : การค้นหาความเสี่ยง ส ารวจเหตุการณ์ที่เป็นความ
เสี่ยง ปัจจัยหรือสาเหตุของความเสี่ยง รวมทั้งความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งสามารถหาได้จาก
ค าร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน การออกแบบสอบถาม การศึกษาเอกสารและต ารา
วิชาการต่างๆ เป็นต้น 

2) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) : การพิจารณาถึงความถี่ ความรุนแรง และความส าคัญ
ของเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ว่ามีความถี่และความรุนแรงมากน้อยเพียงใด ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ ข้อมูล
ในอดีต และความมีวิสัยทัศน์ เพ่ือให้สามารถประเมินผลกระทบได้อย่างค่อนข้างแม่นย า 

3) การประเมินผลความเสี่ยง (Risk Evaluation) : การประเมินผลการจัดการความเสี่ยงจะบ่งบอกถึง
ความสามารถที่จะท าให้ความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงนั้นลดลง โดยศึกษาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ย้อนหลังเพื่อดูความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยง 

4) การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment) : การหาวิธีการเพ่ือน ามาใช้ในการจัดการกับความเสี่ยงที่
เกิดข้ึน โดยวิธีการที่น ามาใช้นั้นต้องสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงานหรือองค์กร 
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การติดตาม การประเมิน การพัฒ

นา 

การก าหนดสภาพแวดล้อม 
(Establish the Context) 

 

การประเมินความเสี่ยง      (Risk 
Assessment) 

 
 

การระบุเหตุการณ์เสี่ยง 
(Risk Identification) 

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
(Risk Analysis) 

 

การประเมินผลความเสี่ยง 
(Risk Evaluation) 

 
การจัดการความเสี่ยง 

(Treat the Risks) 
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การประเมินการตอบสนองความเสี่ยง พร้อมเสนอแนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง 

ล าดับที ่ ประเด็นความเสี่ยง 
ผลกระ

ทบ 
(I) 

โอกาสที ่
จะเกิด 

ความเสีย่ง
(L) 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

(I)X (L) 

การ
ตอบสนอง
ความเสีย่ง 

แนวทางจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสีย่ง 

1 การ ใช้ต าแหน่งไป
ด าเนินการเพื่อประโยชน์
ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 

5 4 20 หลีกเลี่ยง  

2 การใช้ต าแหน่งช่วยเหลือ
ญาตสินิทมิตรสหาย 

3 3 9 ถ่ายโอน 1.ยึดจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเน้นย้ าให้บุคลากรประพฤติปฎบิัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี ส านึกในหน้าท่ี ตลอดจนปฏิบัตหิน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.ให้ความรู้แก่พนักงานท่ีบรรจุใหม่ เพื่อเน้นย้ าและยึดถือ
จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรอืนในการปฏิบัติงาน 

3 การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์
โดยใช้ต าแหน่งหน้าที่การ
งาน 

5 5 25 หลีกเลี่ยง  

4 การน าทรัพยส์ินของ
หน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 

2 5 10 ถ่ายโอน 1.ยึดจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเน้นย้ าให้บุคลากรประพฤติปฎบิัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี ส านึกในหน้าท่ี ตลอดจนปฏิบัตหิน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.ให้ความรู้แก่พนักงานท่ีบรรจุใหม่ เพื่อเน้นย้ าและยึดถือ
จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรอืนในการปฏิบัติงาน 

5 การปิดบังความผิด 
 

3 5 15 หลีกเลี่ยง  

6 การหาประโยชน์ให้ตนเอง 3 4 12 ถ่ายโอน 1.ยึดจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเน้นย้ าให้บุคลากรประพฤติปฎบิัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี ส านึกในหน้าท่ี ตลอดจนปฏิบัตหิน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.ให้ความรู้แก่พนักงานท่ีบรรจุใหม่ เพื่อเน้นย้ าและยึดถือ
จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรอืนในการปฏิบัติงาน 

7 การรับประโยชน์จาก
ต าแหน่งหน้าที ่

5 3 15 หลีกเลี่ยง  

8 การให้ของขวัญ ของก านัล 
เพื่อหวังความก้าวหน้า 

2 3 6 ลด/ควบคุม 1.ยึดจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเน้นย้ าให้บุคลากรประพฤติปฎบิัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี ส านึกในหน้าท่ี ตลอดจนปฏิบัตหิน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.ให้ความรู้แก่พนักงานท่ีบรรจุใหม่ เพื่อเน้นย้ าและยึดถือ
จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรอืนในการปฏิบัติงาน 

9 การไดร้ับของแถมหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดจากการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

2 3 6 ลด/ควบคุม 1.ยึดจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเน้นย้ าให้บุคลากรประพฤติปฎบิัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี ส านึกในหน้าท่ี ตลอดจนปฏิบัตหิน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

10 การรับงานจากภายนอกจน
กระทบต่อการปฏิบัติหนา้ที่
ประจ า 

4 4 16 หลีกเลี่ยง  
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มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว น าข้อมูลดังกล่าวไปจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนต่อไป 

 
 
 

      
          (นางสาวมาริสา เขียวสด)                                           (นางจิตพร    จันทยา) 
          ผู้จดรายงานการประชุม                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 
                                                                                               

 
 

 
 
 
 
 
 


