รายงานการประชุม
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลไชยปราการ
ณ ห้องประชุมต้นตอง โรงพยาบาลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วัน ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30-16.00 น.
......................................................................................
ผู้มาประชุม
1. นายฐิติกานต์
2. นายภานุ
3. นางปัทมา
4. น.ส.จิระธิดา
5. นายอานาจ
6. นางเกษศิรินทร์
7. นายสุรพล
8. นางมันฑนา
9. นางกิ่งแก้ว
10. นางจิราภรณ์
11. นางดรุณพร
12. นางสายทอง
13. ว่าที่รต.หญิงปุญญพัฒน์
14. น.ส.มัณฑนี

ณ ปั่น
ใจกุล
อินทะวงศ์
ขันเงิน
กิติเรืองแสง
เยาวกุล
ประทุมทา
งามรูป
โป่งกิติ
อิวคา
สุจริตธรรม
อิงคสันตติกุล
แผ่นทอง
ราชพิบูลย์

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
เภสัชกรชานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ทันตแพทย์ชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักเทคนิคการแพทย์ชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายฐิติกานต์ ณ ปั่น (นายแพทย์ชานาญการพิเศษ) ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและ
ดาเนินการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
การมี ผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น ถื อ เป็ น การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น ประเภทหนึ่ ง เพราะเป็ น การแสวงหา
ประโยชน์ ส่ ว นบุ คคลโดยการละเมิ ดต่อกฎหมาย หรือจริย ธรรม ด้ว ยการใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ไ ป
แทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทาให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม ส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะของส่วนรวม และทาให้ผ ลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป
โดยผลประโยชน์สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมใน
สังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม ตัวอย่างเช่น การที่
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติการออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการใด ๆ หรือแลกเปลี่ยนกับการละเว้น การยกเว้น หรือการจัดการประมูลทรัพย์สิน
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ของรัฐ เพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพวกพ้อง เป็นต้น อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทา
ความผิดยังพบผู้กระทาความผิดโดยไม่เจตนา หรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจานวนมาก จนนาไปสู่
การถูกกล่ าวหาร้ องเรี ย นเรื่ องทุจ ริ ตหรื อถูกลงโทษทางอาญาผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐ ในปัจจุบัน
เป็ น บ่ อเกิดของปั ญหาการทุจ ริตประพฤติมิช อบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลั ก
ธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลไชยปราการ
คาว่าผลประโยชน์ทับซ้อน( Conflict of Interests )มีการใช้คาในภาษาไทยไว้หลายคา เช่น
“ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง ” หรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์ ” ถ้อยคาเหล่านี้ถือเป็น
รูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการกระทาที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึง หมายถึง
“ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ ส่ว นตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผ ลต่อการปฏิบัติห น้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ” กล่าวคือ เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลใน
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มี
หลากหลายรูปแบบไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ใน
รู ป ตัว เงิ น หรื อทรั พย์ สิ น เมื่อ วิ เคราะห์ ความเสี่ ยงเกี่ยวกับ การปฏิ บัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อ น
โรงพยาบาลไชยปราการมีลักษณะ 3 ประการ ดังนี้
๑. หาประโยชน์ให้ตนเอง คือ การใช้อานาจหน้าที่เพื่อตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อานาจหน้าที่ทาให้
บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าทางาน เป็นต้น
๒. รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วรับ ของเป็นของ
กานัลจากร้านค้า เป็นต้น
3. ใช้ทรั พย์สิน ของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่ วนตน เช่น การใช้รถยนต์ หรือคอมพิว เตอร์ของ
ราชการทางานส่วนตัว เป็นต้น
โดยขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 9 ขั้นตอน ดังนี้
- การระบุความเสี่ยง
- การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
- เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
- การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
- แผนบริหารความเสี่ยง
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-

การจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
จัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง
การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน/การทุจริต
1) เจ้าหน้าที่ในองค์กรเกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน/การทุจริต
ที่ อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน เกิดแรงกระตุ้นที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ให้มี ความ
ถูกต้องมากยิ่งขึ้น
2) หน่วยงานที่พบปัญหาความเสี่ยง หรือคาดการณ์ว่าจะเกิดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อน/การทุจริต จะได้มีแนวทาง/มาตรการ ในการปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานราชการ มีความ
รัดกุม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มากยิ่งขึ้น
3) เป็นเครื่องมือสาหรับผู้บริหาร ในการจัดวางมาตรการและจัดการบริหารความเสี่ยงที่
เกิดขึ้น เพื่อให้องค์กรปลอดจากการทุจริต คอร์รัปชั่น
ปัญหาและอุปสรรคของการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน/การทุจริต
1) การวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านผลประโยชน์ทั บซ้อน/การทุจริต ที่ได้ ร่วมกันวิเคราะห์
อาจจะยังไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เป็นภารกิจของหน่วยงาน ซึ่ง อาจจะมีความเสี่ยงที่ยังแฝงอยู่
ต้องมีการดาเนินการค้นหาต่อไป
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2) บางหน่วยงานไม่ได้ให้ความสาคัญในเรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้ านผลประโยชน์ทับ
ซ้อน/การทุจริต เกิดการเพิกเฉย ไม่มีส่วนร่วม ในการดาเนินการ
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน/การทุจริต
1) มอบหมายให้กลุ่มงาน/งาน ที่พบประเด็นความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน/การทุจริต
เป็น Focal Point ในการติดตามและเฝ้าระวังตามแผน/มาตรการ การป้องกันความเสี่ยง และให้มี
การรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาภายในเดือนสิงหาคม 2564
2) โรงพยาบาลไชยปราการมีการประกาศกรอบแนวทาง/มาตรการ/กลไก เพื่อ ป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน/การทุจริต ของหน่วยงาน ให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรรับทราบ และให้ความร่วมมือ
ถือปฏิบัติ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านความโปร่งใส และปลอดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน และการ
ทุจริตขององค์กร
3) มีการจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต เพื่อให้
เจ้าหน้าที่รับทราบ เข้าใจ และตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต ทุกๆ ปี
4) จัดให้มีชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต ของโรงพยาบาลไชยปราการ เพื่อร่วมกัน
ขับเคลื่อนให้เกิดการรณรงค์ ต่อต้านการทุจริต ไม่ทนต่อการทุจริต และร่วมแจ้ง เบาะแสในเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการทุจริต ที่อาจจะเกิดขึ้นในองค์กร
จากการวิเคราะห์ ความเสี่ ย งเกี่ย วกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาล
ไชยปราการ จะได้น าไปจั ดทารายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน/การทุจริต
โรงพยาบาลไชยปราการต่อไป
ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

(นางสาวจิระธิดา ขันเงิน)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้จด / พิมพ์ รายงานการประชุม

(นายฐิติกานต์ ณ ปั่น)
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลไชยปราการ

