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สวนที่ 1 
บทนํา 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

  การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหา 
ประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ีไปแทรกแซง การใช
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาท่ีของรัฐ จนทําใหเกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีสาธารณะ 
ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของสวนรวม และทํา
ใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชนท่ีสูญเสียไปอาจอยูในรูป
ของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคาอื่น ๆ ตลอดจนโอกาส 
ในอนาคตต้ังแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตามทามกลางผูท่ีจงใจกระทําความผิด ยังพบผูกระทํา
ความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจํานวนมาก จนนําไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม (Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันท่ีเปนบอเกิดของปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงข้ึน และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาประเทศ อีกดวย   
  โรงพยาบาลเวียงแกน ดําเนินการวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน
ทับซอนโดยวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนตามมาตรฐาน  COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เปนกรอบการวิเคราะหความ
เส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 
  การวิเคราะหความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเส่ียงท่ีเปนระบบในการบริหารปจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทําใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน 
  ประเภทของความเส่ียงแบงออกเปน ๔ ดานดังนี ้
  1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเส่ียงเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมาย
และพันธกิจในภาพรวมท่ีเกิดจากเปล่ียนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกท่ีสงผลตอกลยุทธท่ีกําหนดไว
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสมรวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบายเปาหมายกลยุทธโครงสราง
องคกรภาวการณแขงขันทรัพยากรและสภาพแวดลอมอันสงผลกระทบตอวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร 
  2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวของกับประสิทธิภาพประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนเปนความเส่ียงเนื่องจากระบบงานภายในขององคกร /กระบวนการ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีใช /บุคลากร /ความเพียงพอของขอมูลสงผลตอประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดําเนิน
โครงการ 
  3. ความเสี่ยงดานการเงิน  (Financial Risk: F) เปนความเส่ียงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงินเชนการบริหารการเงินท่ีไมถูกตองไมเหมาะสมทําใหขาดประสิทธิภาพและไมทันตอสถานการณหรือเปน
ความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับการเงินขององคการเชนการประมาณการงบประมาณไมเพียงพอและไมสอดคลองกับข้ันตอน 
การดําเนินการเปนตน  เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูลการวิเคราะหการวางแผนการควบคุมและการจัดทํารายงาน                         
เพื่อนํามาใชในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกลาว 
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4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย /กฎระเบียบ  (Compliance Risk: C) เกี่ยวของกับ

การปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆโดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนเปนความเส่ียงเนื่องจากความไมชัดเจนความไมทันสมัย
หรือความไมครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบขอบังคับตางๆรวมถึงการทํานิติกรรมสัญญาการรางสัญญา 
ท่ีไมครอบคลุมการดําเนินงาน 
   
สาเหตุของการเกิดความเส่ียงอาจเกิดจากปจจัยหลัก ๒ ปจจัยคือ 
  1) ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบริหารความซื่อสัตยจริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการ 
เปล่ียนแปลงระบบงานความเช่ือถือไดของระบบสารสนเทศการเปล่ียนแปลงผูบริหารและเจาหนาท่ีบอยครั้ง  
การควบคุมกํากับดูแลไมท่ัวถึงและการไมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงานเปนตน 
  2) ปจจัยภายนอก เชน กฎหมายระเบียบขอบังคับของทางราชการการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี
หรือสภาพการแขงขันสภาวะแวดลอมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมืองเปนตน   
   

ผลประโยชนทับซอน  หมายถึง  สภาวการณหรือขอเท็จจริงท่ีบุคคลไมวาจะเปนนักการเมืองขาราชการ
พนักงานบริษัทหรือผูบริหารซึ่งมีอํานาจหนาท่ีเจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงหนาท่ีท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู
และสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวมซึ่งการกระทํานั้นอาจจะเกิดข้ึนอยางรูตัวหรือไมรูตัว  
ท้ังเจตนาและไมเจตนาและมีรูปแบบท่ีหลากหลายไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้นแตรวมถึง
ผลประโยชนอื่นๆท่ีไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ไดอาทิการแตงต้ังพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆท้ัง
ในหนวยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจํากัดหรือการท่ีบุคคลผูมีอํานาจหนาท่ีตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัทท่ี
ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบสงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ี
เท่ียงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลักผลเสียจึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติการกระทําแบบนี้เปนการกระทํา
ท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

 
การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน  จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห 

ความเส่ียงท่ีเปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ท่ีจะทําใหเกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ อันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ยิ่งมีสถานการณหรือ
สภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม มากเทาใด ก็ยิ่งมีโอกาสกอใหเกิดหรือ
นําไปสูการทุจริตมากเทานั้น 
  การวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นําเอาความเส่ียงในดานตางๆ  
มาดําเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบรบิทความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอนของ โรงพยาบาลเวียงแกน การ
วิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนนี้จะชวยให โรงพยาบาลเวียงแกน ทราบถึงความเส่ียงดาน
ผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนและปจจัยเส่ียงท่ีอาจเปนเหตุ ทําให  
  1. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีของขาราชการเปนไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไมเพียงพอ 

2. การปฏิบัติหนาท่ีไปในทางท่ีทาใหประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
  3. การปฏิบัติหนาท่ีโดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
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พรอมกันนี้ ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการปองกัน ยับยั้งการทุจริต ปดโอกาสการทุจริต และเพื่อกําหนด
มาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปน
ปญหาสําคัญและพบบอยอีกดวย 
 
1.2วัตถุประสงค 
  1. เพื่อสรางสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
  ๒ . เพื่อแสดงความมุงมั่นในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
  ๓ . เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ีรัฐไมใหเกิดการแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมายใหยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเปนแบบอยางท่ี
ดียืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกตองเปนธรรมถูกกฎหมายโปรงใสและตรวจสอบได 
  ๔ . เพื่อสรางความเช่ือมั่นศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสียและ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

สวนที่ 2 
การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

 

2.1 การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบของ 
ความเส่ียงตางๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง และดําเนินการวิเคราะห และจัดลําดับความเส่ียง 
โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานท่ีจะใชในการประเมินความเส่ียง ดานผลประโยชนทับซอน ไดแก 
ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และความรนุแรงของ ผลกระทบ ( Impact) และระดับความเส่ียง ท้ังนี้ 
กําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณา ท่ีไมสามารถระบุเปนตัวเลข หรือจํานวนเงินท่ีชัดเจนได 

 
เกณฑระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเปนประจํา 
4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบอยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 
2 นอย มีโอกาสเกิดข้ึนนอยครั้ง 
1 นอยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 
เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ท่ีสงผลกระทบดานการดาเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง 
3 ปานกลาง สรางบรรยากาศในการทางานท่ีไมเหมาะสม 
2 นอย สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง 
1 นอยมาก สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

 
  ระดับของความเส่ียง ( Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเส่ียง โดยพิจารณา 
จากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง ( Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) 
ของความเส่ียงแตละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กําหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังนี ้
   
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ลําดับ ระดับความเสี่ยง ชวงคะแนน 
1 ความเส่ียงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเส่ียงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเส่ียงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเส่ียงระดับตา (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 
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 ในการวิเคราะหความเส่ียงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเส่ียง ( Risk Profile) ท่ีไดจาก การพิจารณา 
จัดระดับความสําคัญของความเส่ียงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง ( Likelihood) และผลกระทบ ท่ีเกิดข้ึน ( Impact) 
และขอบเขตของระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 
 

ระดับความเสี่ยง= โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ 
(Likelihood x Impact) 

  

ซึ่งจัดแบงเปน 4 ระดับสามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพื้นท่ีเปน  4 สวน (4 Quadrant) ใชเกณฑในการจัดแบง
ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการกําหนด การแสดงสีสัญลักษณ 
เส่ียงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ํา 

หรือถายโอนความเส่ียง 
สีแดง 

เส่ียงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเส่ียง สีสม 
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเส่ียงแตมีมาตรการ

ควบคุมความเส่ียง 
สีเหลือง 

ตํ่า (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเส่ียง สีเขียว       
 
ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

  

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 
 
  โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย ( Likelihood) 
 
 
 
 

ควา

ม

รุนแ

รง

ของ

ผล

กระ

ทบ 
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2.2 การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน ( Risk Assessment for Conflict of   Interest) 

โรงพยาบาลเวียงแกน  

  โรงพยาบาลเวียงแกน  กําหนดความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จํานวน 4 ประเด็นหลัก ท่ีพบการ

กระทําผิดวินัยขาราชการพลเรือนท่ีไดจากการรองเรียน กลาวโทษ และพบเปนสาเหตุของการกระทําผิดวินัยมากท่ีสุ ด 

ประกอบดวย  

(1) การจัดหาพัสดุ  

(2) การจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา  

(3) การเบิกคาตอบแทน  

(4) การใชรถราชการ 

เม่ือพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) ของ

แตละปจจัยเส่ียงแลว  ใหนําผลท่ีไดม าพิจารณาความสัมพันธระหว างโอกาสท่ีจะเกิดคว ามเส่ียง  และผลกระทบของ

ความเส่ียงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวา กอใหเกิดระดับของความเส่ียงในระดับใด ในตารางความเส่ียง ซึ่ง

จะทําใหทราบวามีความเส่ียงใดเปนความเส่ียงสูงสุดท่ีจะตองบริหารจัดการกอน 

 
2.3 การจัดทําแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
 
  

5   (1)   

4 
 (4) (2)   

3   (3)   

2      

1      

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย ( Likelihood) 
 

จากแผนภูมิความเส่ียง  (Risk Map) ท่ีไดจากการวิเคราะหความเส่ียงและจัดลําดับความสําคัญของความเส่ียง
ดานผลประโยชนทับซอนสามารถสรุปการวิเคราะหความเส่ียงและจัดลําดับความสําคัญของความเส่ียงดาน
ผลประโยชนทับซอนไดดังนี้ 
 
 

ความรุนแรงของผล 
กระทบ (Impact) 
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ผลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

ผลการวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง 
1.การจัดหาพัสดุ ลําดับ 1 (เส่ียงสูงมาก = 15 คะแนน) 
2.การเบิกคาตอบแทน ลําดับ 2 (เส่ียงสูง = 12 คะแนน) 
3.การจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ลําดับ 3 (เส่ียงสูง = 9 คะแนน) 
4.การใชรถราชการ ลําดับ 4 (ปานกลาง = 8 คะแนน) 
 
 จากตารางวิเคราะหความเส่ียง  สามารถจําแนกระดับความเส่ียงออกเปน  3 ระดับคือ เส่ียงสูงมาก เส่ียงสูง
และปานกลาง โดยสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน
โรงพยาบาลเวียงแกน ประจําปงบประมาณ  2562  มีดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกําหนด ปจจัยความเสี่ยง 
เ     เส่ียงสูงมาก (Extreme) จําเปนตองเรงจัดการความเส่ียง 

มีมาตรการลด และประเมินซ้ํา หรือถาย
โอนความเส่ียง 

- การจัดหาพัสดุการจัดหาพัสดุ 
- การเบิกคาตอบแทน 

       เส่ียงสูง (High) จําเปนตองเรงจัดการความเส่ียง 
และมีมาตรการลดความเส่ียง เพื่อใหอยูใน
ระดับท่ียอมรับได 

- การจัดทําโครงการฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 

 ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเส่ียงแตมีมาตรการควบคุม
ความเส่ียง 

- การใชรถราชการ 

ตํ่า  (Low) - - 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

คําสั่งโรงพยาบาลเวียงแกน 
ท่ี  13/2561  

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

--------------------------------------- 

  ดวย ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ใหจัดทํารายงานวิเคราะหความเส่ียง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนของ โรงพยาบาลเวียงแกน  เพื่อวิเคราะหความเส่ียงการ
ดําเนินการภายใตโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเปนไปตามแนวทางการจัดทํางบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร  ประเด็นการปองกัน  ปราบปรามการทุจริต   และประพฤติมิชอบ  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 ภายใตแนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบดวย 1)  สรางจิตสํานึกและปลูกฝงความซื่อสัตย
สุจริต 2) สรางกลไกปองกันการทุจริต และ 3) เสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจรติ 
  โรงพยาบาลเวียงแกน  จึงแตงต้ังคณะทํางานจัดแผนปฏิบัติการปองกัน  และปราบปรามการทุจริต   
โรงพยาบาลเวียงแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเปนการรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส  
(ITA) ตอบสนองนโยบาย  และเปนไปอยางมีคุณภาพ  มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  บรรลุตามวัตถุประสงค  จึง
แตงต้ังคณะทํางาน ประกอบดวย 
 ๑. นางสาววรัตยา แกวจินดา นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสุกัลยา  จันทาพูน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ        รองประธานกรรมการ 

 ๓. นายบุลกิต  วงศหาญกลา เภสัชกรชํานาญการพิเศษ     กรรมการ 

 ๔. นายฐานันดร  นรชาติวศิน  นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ  กรรมการ 

 ๕. นางพัชรินทร  นุธรรม  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  กรรมการ 

 ๖. นางทัศนีย  ชัยลังกา  เจาพนักงานรังสีการแพทยชํานาญงาน กรรมการ 

 ๗. นางสาวอําไพ  ยาละ  นักวิชาการพัสดุ    กรรมการ 

 ๘. นายสมพร  ไชยลังการ นักกายภาพบําบัด   กรรมการ 

 9. นางอรุณี  มากัน  เจาพนักงานธุรการ         กรรมการและเลขานุการ 

   

 

 

 

 

 

   



   

 

 

  ใหคณะกรรมการวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน

ดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑหรือเงื่อนไขตามประเด็นคําถาม   

  ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

   ส่ัง ณ วันท่ี 6 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖1   

                                                       

                                                       
       (นายกิติพฒัน  ลาชโรจน) 

        ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงแกน  

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดเชียงราย 


	คำสั่งโรงพยาบาลเวียงแก่น

