
รายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ 
ณ หองประชุมอาคารสุทธิธรรมวงศ์ โรงพยาบาลทองแสนขัน 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 ๒. นายเฉลิมพล  พงษ์พิชิต นายแพทย์ชำนาญการ 
 ๓. นางสาวสุมิตรา  จันทร์แยง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
 ๔. นางสาวเลขา  ดีแท้  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
 ๕. นางกานต์ธิดา  เชื้อภักดี เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
 ๖. นายจิรชาติ  เชื้อภักด ี  ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
 ๗. นางสาวพรพิมล  นาคะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

๘. นางขนิษฐา  ข้างโต  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๙. นางพัชริน  หาญประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๑๐. นางสาวดุจดาว  อ่อนคง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๑๑. วภิาพร  วงษ์ยอด นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 

 ๑๒. นางสุจิตรา  จอมดวง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
 ๑๓. นายพีรวัส  แสงทอง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 ๑๔. นางสาวศิวพร  ชุ่มเย็น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 ๑๕. นางสาวสุปรียา  บุญจันทร์ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 
 ๑๖. นายธนกฤต  เพชรวิรัตน์ นักโภชการปฏิบัติการ 
 ๑๗. นางสาววิยดา  มาวรรณ์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
 ๑๘. นายมาวุฒิ  รักดี  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ ประธานแจงใหทราบ 

- ประธาน แจ้งวัตถุประสงคในการเชิญประชุมครั้งนี้ 
 ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  
& Transparency Assessment : ITA) ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ ตัวชี้วัดที่ ๘ การปองกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อน กำหนดใหหน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในหน่วยงานตามแบบ
สํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment) ในสวนของ 
EB ๑๙ หน่วยงานจะตองมีการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในหน่วยงาน 
และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในหน่วยงานที่ชัดเจน 



- ๒ - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ และ ๓ การรับรองรายงานและติดตามการประชุม 
 - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอที่ประชุมทราบและพิจารณา 
 ๑. พิจารณากิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงในการปรับปรุงการบริหารงาน ตามมาตรการการป้องกันการ
ทุจริต และการแกไขการกระทำความผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐ ในสังกัดโรงพยาบาลวังโปง ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือใหเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ แนวทางหรือระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งนโยบายต่างๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที ่ สธ ๐๒๓๒/ว ๑๗๑ ลงวันที ่ ๑๙  มกราคม ๒๕๖๐  
เรื ่อง มาตรการปองกันการทุจริตและการแกไขการกระทะผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๔ มาตรการ คือ 

๑. มาตรการใชรถราชการ 
๒. มาตรการเบิกเงินคาตอบแทน 
๓. มาตรการจัดทำโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
๔. มาตรการจัดหาพัสดุ 
๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงสถานการณการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 

 การวิเคราะห์ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับผลประโยชนทับซอนในครั ้งนี ้น ําเอาความเสี ่ยงในด้านต่างๆ  
มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO ( The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission ) และตามบริบทความเสี ่ยงเกี ่ยวกับผลประโยชนทับซอนของสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนนี้ จะช่วยใหโรงพยาบาล 
ทองแสนขัน ทราบถึงความเสี่ยงของผลประโยชนทับซอนที่จะเกิดขึ้น สามารถกำหนดมาตรการสำคัญเร่งดวน
เชิงรุกในการปองกันการทุจริต การบริหารงานที่โปรงใส ตรวจสอบได้ และการแกไขปญหาการกระทำผิดวินัย
ของเจาหนาที่รัฐที่เป็นปญหาสำคัญและพบบ่อย 

วัตถุประสงค 
  ๑. เพื ่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและคานิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
ตลอดจนการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการปองกันผลประโยชนทับซอน 
  ๒. เพื่อใชกำหนดเป็นแนวทางในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานที่เป็น
รูปธรรมและชัดเจน ผานกลไกการจัดทำแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตและการกำกับติดตามอย่าง 
ต่อเนื่อง 
  ๓. เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชนทับซอนใน
หนว่ยงาน เพ่ือพัฒนาไปสู่การกำหนดมาตรการปองกันผลประโยชนของหน่วยงาน 
  ๔. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ ไม่ใหเกิดการแสวงหา 
ผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาที่อันมคิวรได้โดยชอบตามกฎหมาย 



- ๓ - 
 

  ๕. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล เพ่ือสร้างความเชื่อม่ัน 
ศรัทธาตอการบริหารราชการแผ่นดินแกผู้รับบริการ ผู้มีสวนไดส้วนเสียและประชาชน 
  ๖. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ าหนาที่รัฐ ไม่ใหเกิดการ
แสวงหาผลประโยชนสวนตนในตําแหนงหนาที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ใหยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกตอง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปรงใส และตรวจสอบได้ เมื่อพิจารณา
โอกาส ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ปัจจัยเสี่ยง
แลวใหนําผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงตอ 
กิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานวา ที่พบวามีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชนทับซอน ดังนี้ 

๑. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 
๒. การจัดทำโครงการ ฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา 
๓. การเบิกคาตอบแทน 

    ๔. การใชรถราชการ 
๓. การจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับ 

  จากการว ิเคราะห์ความเส ี ่ยงสถานการณ การท ุจร ิตเก ี ่ยวกับผลประโยชน ทับซ อน  
ของโรงพยาบาลทองแสนขัน การวิเคราะหค์วามเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงใน
ด้านต่ างๆ มาดำเน ินการว ิ เคราะห์ ตามกรอบมาตรฐาน  COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 
ของโรงพยาบาลทองแสนขัน จะช่วยใหโรงพยาบาลทองแสนขัน ทราบถึงความเสี่ยงของผลประโยชนทับซอน 
ที่จะเกิดขึ้นสามารถกำหนดมาตรการสำคัญเร่งดวน เชิงรุกในการปองกันการทุจริต การบริหารงานที่โปรงใส 
ตรวจสอบได ้และการแกไขปญหาการกระทำผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐที่เป็นปญหาสำคัญและพบบ่อย คือ ความ
เสี่ยงจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เพื่อเป็นการปองกันผลประโยชนทับซอนในการจัดซื้อจัดจ้าง  
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง  
วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โรงพยาบาลทองแสนขัน จึงกำหนดมาตรการ 
ป้องกันผลประโยชนทับซอนในเรื่องดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ใหมีความระมัดระวังไม่ใหมี
กรณีการแสวงหาผลประโยชน การรับผลประโยชน การใชอิทธิพลในฐานะและตําแหนงหนาที่ที ่เกี่ยวของ  
ในการจัดหาหรือการใชข้อมูลนำไปใชประโยชน รวมทั้งกำหนดแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในของ 
หนว่ยงานในสังกัด ดังนี้ 
      ๑. ประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา ๓๐ วันทำการ 
หลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
      ๒. เผยแพรข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อใหสาธารณชน สามารถ
ตรวจสอบขอมูลการจัดซื้อจัดจ้างได ้โดยมีองคประกอบตามที่กฎหมาย ระเบียบ กำหนด 
      ๓. กำหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวของระหว่างเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการ
จัดซื้อจัดจา้งและผู้เสนองาน เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 



- ๔ - 
 

      ๔. ห้ามมิใหเจาหนาที่จัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรภายในหน่วยงาน มีความเกี่ยวของกับ 
ผู้เสนองานทั้งประโยชนสวนตน และผลประโยชนสาธารณะที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที ่
 
      ๕. ห้ามมิใหบุคลากรในหน่วยงานใชอำนาจในตําแหนงหนาที่ ดำเนินโครงการที่เอื้อผล 
ประโยชนกับตนเองทั้งท่ีเกี่ยวกับตัวเงินและท่ีไมเ่กี่ยวกับตัวเงิน ทรัพยสิน หรือสิทธิประโยชนทุกรูปแบบ 
      ๖. ห้ามมิใหบุคลากรในหน่วยงานดำรงตําแหนงที่ทำหนาที่ทับซอน 
      ๗. เจาหนาที่พัสดุมีหนาที่ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวของกับผู้เสนองาน
ตามแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวของกับผู้เสนองาน 
      ๘. ใหเจาหนาที่พัสดุรายงานผลการดำเนินการปฏิบัติงานเพื ่อปองกันผลประโยชน 
ทับซอนใหหัวหนาหน่วยงานทราบ เป็นประจำทุกเดือน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ วาระอ่ืนๆ 
 - ไม่มี 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
     ลงชื่อ.................................................ผู้จดรายงานการประชุม  
      (นางสาวศิวพร  ชุ่มเย็น) 
        นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 
 
     ลงชื่อ.................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
       (นายพีรวัส  แสงทอง) 
        นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 



 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ ์

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
งาน/กลุ่มงาน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ปี   ๑๔  มกราคม  ๒๕๖๔ 
หัวข้อ  ๑. บันทึกข้อความการจัดการประชุมเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
          ๒. สรุปผลการประชุม 
          ๓. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          ๑. บันทึกข้อความการจัดการประชุมเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
          ๒. สรุปผลการประชุม 
          ๓. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

Link ภายนอก  http://www.thongsaenkhan.go.th/web/index.php/foruser/ita-foruser 
 

ผู้รับผดิชอบการให้ข้อมูล 
 
 

(นายพีรวัส  แสงทอง) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

วันที่..........เดือน.......................พ.ศ............... 

ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

 (นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 

วันที่..........เดือน.......................พ.ศ............... 
 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ 
 

(นายธัญญา  กัดม่ัน) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่..............เดือน................................พ.ศ.................... 
 

 


