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ที่อาจเกดิผลประโยชน์ทับซ้อน 

โรงพยาบาลขนุตาล 

 

 

 

 

 

 

 



           ก 

ค าน า 

โรงพยาบาลขุนตาล ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพ่ือก าหนดมาตรการ
ส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการ
กระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยนอกจากนี้ยังน าความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มาก าหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาล  
ขุนตาล อีกด้วยเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

 
 

    โรงพยาบาลขุนตาล 
   มีนาคม ๒๕๖4 
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 ส่วนที่ 1 
บทน า 

1. หลักการและเหตุผล 
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์

ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ 
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ
ส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์
ที่สูญเสียไปอ าจอยู่ในรูป ของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึง
คุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจ
กระท าความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตน าหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จน
น าไปสู่การถูกกล่าวห าร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหา
ทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยัง
สะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย 

โรงพยาบาลขุนตาล ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ด้านดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมาย 
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ 
ก าหนดไว้และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมาย
กลยุทธ์โครงสร้างองค์กรภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายขององค์กร 

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/
กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 

 
 



 
           ๒ 
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ

การเงินเช่นการบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมท าให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือ
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้อง
กับข้ันตอนการด าเนินการเป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุมและการ
จัดท ารายงานเพ่ือน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่ทันสมัย
หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมถึงการท านิติกรรมสัญญาการร่างสัญญาที่ไม่
ครอบคลุมการด าเนินงานส าเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัยคือ 

1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการ
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง
การควบคุมก ากับดูแลไม่ท่ัวถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเป็นต้น 

2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
หรือสภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้น 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการพนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่
รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบที่ หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่
รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งใน
องค์กรต่างๆทั้งในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้
ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบส่งผลให้
บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติการกระท าแบบนี้เป็นการกระท าที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของ

โอกาส ที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการ
ทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้นการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆมาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO 
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบท
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลขุนตาล 

 



  
           ๓ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์

ทับซ้อนทีเ่กิดข้ึนและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุ ท าให้ 
1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ

รับผิดชอบไม่เพียงพอ 
2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมี

จริยธรรม 
3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต 

และเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบการกระท าผิดวินัย
ของเจ้าหนา้ที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

๒. เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวง

ห าผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมเป็นแบบอย่างทีด่ียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



          ๔ 
   ส่วนที่ 2 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of 
Interest) 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการ
วิเคราะห์ และจัดล าดับความเสี่ยงโดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความ
เสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรง
ของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูล
เชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได ้
 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน 
(บุคลากร)  

 
ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง  

 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา จาก
ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ
ความเสี่ยงแต่ละส าเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 



 
 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณา จัด
ระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น 
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ
จัดแบ่ง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            ๕ 
 
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
โรงพยาบาลขุนตาล  
  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเด็นผลประโยชน์
ทับซ้อน 

มีการทับซ้อนอย่างไร โอกาสเกิด
การทุจริต 

(1-5) 

ระดับของ
ผลกระทบ 

(1-5) 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

การจัดซื้อจัดจ้าง หัวหน้า/จนท.พัสดุ เลือกซื้อร้านที่
ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ หรือร้านที่
ตนเองคุยได้ง่าย 

๔ ๓ ๑๒ 
(ความเสี่ยงระดับปานกลาง ) 

การช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม 

เจ้าหน้าที่จะพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือบุคคลที่เป็นญาติ หรือใกล้ชิด 
สนิทสนมก่อน 

๕ ๓ ๑๕ 
(ความเสี่ยงระดับปานกลาง ) 

การจัดโครงการ/
กิจกรรม 

มีการเลือกพ้ืนที่ในการัดโครงการ/
กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการ
ส่วนตัว 

๓ ๒ ๖ 
(ความเสี่ยงระดับต่ า ) 

การพิจารณาคัดเลือก
เพ่ือรับรางวัลต่าง ๆ 

มีการเลือกบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือ
ได้รับผลประโยชน์จากบุคคลที่เลือก 

๒ ๓ ๖ 
(ความเสี่ยงระดับต่ า ) 

การบริหารงานบุคคล มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ
บุคคลที่ตนเองได้รับประโยชน์เข้า
ท างาน 

๔ ๕ ๒๐ 
(ความเสี่ยงระดับสูง ) 

การรับของขวัญ เจ้าหน้าที่ใช้หน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลือ
ผู้รับบริการให้มีการด าเนินการนั้นๆ ได้
สะดวก 

๕ ๒ ๑๐ 
(ความเสี่ยงระดับปานกลาง ) 

การน าทรัพย์สินของ
ราชการมาใช้ในเรื่อง
ส่วนตัว 

เช่น การใช้อุปกรณ์ส านักงานต่างๆ รถ 
ไฟฟ้า ฯลฯ 

๕ ๕ ๒๕ 
(ความเสี่ยงระดับสูง ) 

การปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่ไม่ได้น าเงินที่ลูกหนี้กองทุน
ต่าง ๆ ฝากมาช าระให้กับการเงิน แต่
กลับน าไปใช้ส่วนตัว 

๑ ๕ ๕ 
(ความเสี่ยงระดับต่ า ) 

การลงชื่อ เข้า-ออก 
เวลาราชการปฏิบัติ
หน้าที่ 

การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง ๕ ๕ ๒๕ 
(ความเสี่ยงระดับสูง ) 

 
 

    



 
 
 
 
 
ประเด็นผลประโยชน์

ทับซ้อน 
มีการทับซ้อนอย่างไร โอกาสเกิด

การทุจริต 
(1-5) 

ระดับของ
ผลกระทบ 

(1-5) 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

การลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 
-การใช้รถ ใช้คน 

การใช้จัดสรรทรัพยากรน าไปใช้มาก
เกินความจ าเป็น ในแต่ละภารกิจ เช่น  
การใช้น ามันเกินความเป็นจริง หรือ
จ านวนคนที่มากเกินความจ าเป็น 

๕ ๕ ๒๕ 
(ความเสี่ยงระดับสูง ) 

การจัดประชุม ดูงาน 
สัมมนาต่างๆ 

ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับเจ้าของกิจการ หรือ ผู้มีส่วน
เกีย่วข้องกับสถานที่ 

๒ ๕ ๑๐ 
(ความเสี่ยงระดับปานกลาง ) 

การออกใบอนุญาต
หรือการรับรองสิทธิ์ 

หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติหรือ
คนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรอง หรือ
ใบอนุญาตนั้นๆ 

๒ ๕ ๑๐ 
(ความเสี่ยงระดับปานกลาง ) 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลขุนตาล 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานผลประโยชน์ทับซ้อน 

ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ
พลเรือนในการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการ ปฏิบัติราชการหลายประการ โดยต้องแยกเรื่อง
ส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเหนือว่าประโยชน์ที่ส่วนตัวและ
ต้องละเว้นการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมดังปรากฏในหมวด ๒ ข้อ ๓ (๓) ข้อ (๑) (๒) 
(๓) (๔) ข้อ 5 (๑) (๒) (๓) ข้อ ๗ (๔) (๕) ข้อ (๕) ข้อ (๑)  

ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน สอดคล้องกับกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องเสริมสร้างทัศนคติ ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในสังกัด
โรงพยาบาลขุนตาล ส่งเสริมวัฒนธรรมการท างานที่ดีรักษาศักดิ์ศรีข้าราชการพลเรือนให้เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธา
ของประชาชนจึงขอแต่งตั้งคณะท างานจัดด าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนดังต่อไปนี้ 

1. นางปาลิกา อ่อนค าเหลือง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ประธานคณะท างาน 
2. นางอาภรณ์ ทองทิพย์  พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ คณะท างาน 
3. นายสุเมธ เขียวอ้าย  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ  คณะท างาน 
4. นายเอกวัฒน์ วิปันโส  เภสัชกรชานาญการ  คณะท างาน 
๕. นางประภัสสร ยาวิโล   พยาบาลวิชาชีพชานาญการ  คณะท างาน 
๖. นายปุณณพัชญ์ สาแก้ว  นักเทคนิคการแพทย์ชานาญการ  คณะท างาน 
๗. นางปฎิญญา ใจแปง   พยาบาลวิชาชีพชานาญการ  คณะท างาน 
8. นางอารีย์ คางาม  พยาบาลวิชาชีพชานาญการ  คณะท างาน 
9.นายภาคิน สุวรรณรินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขฏิบัติการ คณะท างาน/เลขานุการ 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

             สั่ง ณ  วันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ. 25๖3 
 
 
                       
              (นายคงศักดิ์ ชัยชนะ) 
                                                     นายแพทย์ช านาญการ   
                     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนตาล 
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