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ระเบียบวาระท่ี ๑  ประธานแจงใหทราบ 

  - กลาวถึงวัตถุประสงคในการเชิญประชุมครั้งนี้ 

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตัวชี้วัดท่ี ๘ การปองกัน
ผลประโยชนทับซอน กําหนดใหหนวยงานมีการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน 
ตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment) ใน
สวนของ EB ๑๙ หนวยงานจะตองมีการจัดประชุมเพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนใน
หนวยงาน และการจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในหนวยงานท่ีชัดเจน 
ระเบียบวาระการประชุม / เรื่องท่ีเสนอใหทราบและพิจารณา 

  ๑. พิจารณากิจกรรมท่ีมีความเส่ียงสูงในการปรับปรุงการบริหารงาน ตามมาตรการการ
ปองกันการทุจริต และการแกไขการกระทําความผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐ ในสังกัดโรงพยาบาลวังโปง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ แนวทางหรือระเบียบท่ีเก่ียวของกับ
การปฏิบัติงาน รวมท้ังนโยบายตางๆ ท่ีกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดข้ึนเพ่ือเปนมาตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ ๐๒๓๒/ว ๑๗๑  ลงวันท่ี  ๑๙  
มกราคม  ๒๕๖๐  เรื่อง  มาตรการปองกันการทุจริตและการแกไขการกระทะผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบดวย ๔ มาตรการ คือ 

  ๑. มาตรการใชรถราชการ 

  ๒. มาตรการเบิกเงินคาตอบแทน 

  ๓. มาตรการจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 

  ๔. มาตรการจัดหาพัสด ุ

  ๒. การวิเคราะหความเส่ียงสถานการณการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 
  การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในดานตางๆ
มาดําเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO ( The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission )  และตามบริบทความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนของสํานักงาน 
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนนี้ จะชวยใหโรงพยาบาล
วังโปง ทราบถึงความเส่ียงของผลประโยชนทับซอนท่ีจะเกิดข้ึน   สามารถกําหนดมาตรการสําคัญเรงดวน 
เชิงรุกในการปองกันการทุจริต การบริหารงานท่ีโปรงใส ตรวจสอบได และการแกไขปญหาการกระทําผิด
วินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนปญหาสําคัญและพบบอย  

วัตถุประสงค 
  ๑. เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริต และการตอตานการทุจริตในหนวยงาน 
ตลอดจนการกําหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการปองกันผลประโยชนทับซอน 
  ๒. เพ่ือใชกําหนดเปนแนวทางในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงานท่ีเปน
รูปธรรมและชัดเจน ผานกลไกการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตและการกํากับติดตามอยาง
ตอเนื่อง 
  ๓. เพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับการเกิดผลประโยชนทับซอนใน
หนวยงาน เพ่ือพัฒนาไปสูการกําหนดมาตรการปองกันผลประโยชนของหนวยงาน 
  ๔. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี ไมใหเกิดการแสวงหา 
ผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย 
   
 
 



  ๕. เพ่ือแสดงความมุงม่ันในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล เพ่ือสรางความเชื่อม่ัน
ศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชน 
  ๖. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ีรัฐ ไมใหเกิดการ
แสวงหาผลประโยชนสวนตนในตําแหนงหนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย ใหยึดม่ันในคุณธรรม 
จริยธรรมเปนแบบอยางท่ีดียืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม ถูกกฎหมาย โปรงใส และตรวจสอบได 

เม่ือพิจารณาโอกาส ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของแตปจจัยเสี่ยงแลวใหนําผลท่ีไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงและ
ผลกระทบของความเสี่ยงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวา ท่ีพบวามีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน
ทับซอน ดังนี้  
  ๑. การจัดซ้ือจัดจางและการจัดหาพัสดุ 
  ๒. การจัดทําโครงการ ฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา 
  ๓. การเบิกคาตอบแทน 
                     ๔. การใชรถราชการ 

  ๓. การจัดการความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชนทับ 
  จากการวิเคราะหความเสี่ยงสถานการณการทุจริตเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน ของ
โรงพยาบาลวังโปง การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในดานตางๆ
มาดําเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO ( The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission )  และตามบริบทความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนของ                
โรงพยาบาลวังโปง จะชวยใหโรงพยาบาลวังโปง ทราบถึงความเสี่ยงของผลประโยชนทับซอนท่ีจะเกิดข้ึน   
สามารถกําหนดมาตรการสําคัญเรงดวน เชิงรุกในการปองกันการทุจริต การบริหารงานท่ีโปรงใส ตรวจสอบได 
และการแกไขปญหาการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนปญหาสําคัญและพบบอย คือความเสี่ยงจากการ
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางพัสดุ เพ่ือเปนการปองกันผลประโยชนทับซอนในการจัดซ้ือจัดจาง ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  โรงพยาบาลวังโปง จึงกําหนดมาตรการปองกันผลประโยชน    
ทับซอนในเรื่องดังกลาว เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีใหมีความระมัดระวังไมใหมีกรณีการแสวงหา
ผลประโยชน การรับผลประโยชน การใชอิทธิพลในฐานะและตําแหนงหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ในการจัดหาหรือ    
การใชขอมูลนําไปใชประโยชน รวมท้ังกําหนดแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในของหนวยงานในสังกัด 
ดังนี้ 
  ๑. ประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ภายในระยะเวลา ๓๐ วันทําการ หลังจาก
วันท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
  ๒. เผยแพรขอมูลอยางเปนระบบเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือใหสาธารณชน สามารถ
ตรวจสอบขอมูลการจัดซ้ือจัดจางได โดยมีองคประกอบตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ กําหนด 
  ๓. กําหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเก่ียวของระหวางเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือ
จัดจางและผูเสนองาน เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
  ๔. หามมิใหเจาหนาท่ีจัดซ้ือจัดจางและบุคลากรภายในหนวยงาน มีความเก่ียวของกับผูเสนอ
งานท้ังประโยชนสวนตน และผลประโยชนสาธารณะท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ี 
  ๕. หามมิใหบุคลากรในหนวยงานใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ี ดําเนินโครงการท่ีเอ้ือ
ผลประโยชนกับตนเองท้ังท่ีเก่ียวกับตัวเงินและท่ีไมเก่ียวกับตัวเงิน ทรัพยสิน หรือสิทธิประโยชนทุกรูปแบบ 
  ๖. หามมิใหบุคลากรในหนวยงานดํารงตําแหนงท่ีทําหนาท่ีทับซอน  
 

 
 



๗. เจาหนาท่ีพัสดุมีหนาท่ีตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผูเสนองานตาม
แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผูเสนองาน 

๘. ใหเจาหนาท่ีพัสดุรายงานผลการดําเนินการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนให
หัวหนาหนวยงานทราบ เปนประจําทุกเดือน  

 วาระอ่ืนๆ        
   
เลิกประชุมเวลา      17.00 น.                                                                                                   

                                                                                                                   

                                                                           ( นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง ) 
                                                                          ผูจดรายงานการประชุม                                                                                                                                                                    

  

                                  



   
 
 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโปง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลวังโปง 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโปง 

ช่ือหนวยงาน โรงพยาบาลวังโปง 
วัน/เดือน/ป      25  กุมภาพันธ   2564 
หัวขอ  1.บันทึกขอความการจัดการประชุมเพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
          2.สรุปผลการประชุม 
          3.รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน  
 
 
รายละเอียดขอมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          1.บันทึกขอความการจัดการประชุมเพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
          2.สรุปผลการประชุม 
          3.รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน  
หมายเหตุ 
 
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
                     
                     ผูรับผิดชอบในการใหขอมูล                          ผูอนุมัติรับรอง 
                                                                              นิธินันท  สกุลทอง 
                      ( นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง  )                       ( นางนิธินันท  สกุลทอง ) 
       ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ          ตาํแหนง ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 
       วันท่ี......25.....เดือน. กุมภาพันธ....พ.ศ.๒๕๖4. วันท่ี......25.....เดือน. กุมภาพันธ....พ.ศ.๒๕๖4      

 
ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 

ปราโมทย  นรายศ 
(..นายปราโมทย  นรายศ...) 

ตําแหนง..นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
วันท่ี......25.....เดือน. กุมภาพันธ....พ.ศ.๒๕๖4 
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