
 
บันทกึขอความ 

สวนราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป   โรงพยาบาลวังโปง อ.วังโปง จ.เพชรบูรณ โทร.๐๕๖-786452-4 

ท่ี  พช.๐๐๓๒.301/213 วันท่ี    10 มกราคม 2565      

เรื่อง  สรุปรายงานการประชุมการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลวังโปง  

  ตามท่ี กระทรวงสาธารณสุข กำหนดใหมีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค เปนตัวชี้วัด
ภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ยุทธศาสตรท่ี 4 บริหารดวยความเปนเลิศดวยธรรมาภิ
บาล (Governance Excellence) แผนงานท่ี 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ โครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ตัวชี้วัดท่ี 61 รอยละของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA คาเปาหมายรอยละ 92 สิ้นสุด ไตรมาสท่ี 4 นั้น 

ในการนี้ กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลวังโปง ไดจัดประชุมวิเคราะหความเสี่ยง แสดงถึง
การวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงกับผลประโยชนทับซอนเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอสรุป
รายงานการประชุมและรายงานบทวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน ประจำป 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และขออนุญาตนำเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน ตามแบบฟอรมการขอเผยแพร
ขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานตอไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

 

 
     (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
           นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ    
            หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

 
 
 
   
    (นายสุรศักดิ์   จันทรเกตุ) 
 นายแพทยชำนาญการ  รักษาการในตำแหนง 
           ผูอำนวยการโรงพยาบาลวังโปง 



 
ระเบียบวาระการประชุมการวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 

ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5 
ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๖5 

วันท่ี 10  มกราคม  ๒๕๖5   เวลา  09.3๐ น. 
ณ  หองประชุมเคียงสัตตบรรณ  โรงพยาบาลวังโปง 

------------------------------- 
 
วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
   - วัตถุประสงคของการจัดประชุมคณะทำงานเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใสใน
หนวยงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 (การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน) 
วาระท่ี ๒          เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี........../............ เม่ือวันท่ี ..................... 
วาระท่ี ๓          เรื่องสืบเนื่อง(ถามี) 
   ๓.๑  .................-............................................... 
            ๓.๒   ................-............................................... 
    
วาระท่ี ๔          เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
   ๔.๑  การปรับปรุงการบริหารงานของหนวยงานใหมีความโปรงใส 
   ๔.๒  การเสริมสรางคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต และพัฒนาความโปรงใส 
                               ๔.๓  การใหความรูเรื่อง ผลประโยชนทับซอน 
   ๔.๔  การวิเคราะหความเสี่ยงสถานการณการทุจริตเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
   ๔.๕  การจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
       
วาระท่ี ๕          เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 
   ๕.๑  ................................................................ 
            ๕.๒ .................................................................. 
   ๕.๓  ................................................................ 

    
วาระท่ี ๖       เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
   ๖.๑  ................................................................ 
            ๖.๒................................................................. 
   6.3  ................................................................ 



 

รายงานการประชุม 

ครั้งท่ี 1/๒๕๖5 

เม่ือวันท่ี 10  มกราคม  ๒๕๖5 

ณ หองประชุมเคียงสัตตบรรณ  โรงพยาบาลวังโปง 

_________________ 

ผูมาประชุม 

1.นายสุรศักดิ์  จันทรเกตุ                 ผูอำนวยการโรงพยาบาลวังโปง 
2.นางนิธินันท  สกุลทอง          ทันตแพทยชำนาญการพิเศษ 
3.นายเสกสิทธิ์  สุรัฐนันทศิริ  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ             
4.นางอักษิพร  บุญแจง   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                   
5. นางสาวปริญญา ปองภัย   นักกายภาพบำบัดชำนาญการ 
6.นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ   
7 นางสาวสมทรง          สีที                           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   
8.นางสุนิสา                 ขันทอง     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ    
9. นางสาวมณฑา          ศรีทอง   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
10.นางวิไล                 ชูเมือง             พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                    
11.นายอนสุรณ  แกวเพียร  นักวิทยาศาสตรการแพทยชำนาญการ        
12. นางสาวธนาภรณ       โทศิริกุล  นายแพทยปฏิบัติการ.                   
13.นางธนิษฐอร  สุรัฐนันทศิริ  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน     
14. นางสาวมันทนา       คำสอนทา  นักรังสีการแพทยปฎิบัติการ 
15. นางสาวจิตรา อินปลัด   เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
16.นายปราโมทย นรายศ   นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
17.นายไพรัตน  ฉัตรทอง   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ     
18.นางวิไลวรรณ            พุทธสิมมา  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ    
                            
ผูไมมาประชุม (ถามี) 

ผูเขารวมประชุม (ถามี) 
1. นางวีณา  ศรีเบญจมาศ       พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
2.นายพิทยา  คำเวิน             นักโภชนาการ 
เริ่มประชุมเวลา  

 09.30 น.เปนตนไป 

 

 

 

 

 

 

 



 

ระเบียบวาระท่ี ๑  ประธานแจงใหทราบ 

  - กลาวถึงวัตถุประสงคในการเชิญประชุมครั้งนี้ 

            ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดใหมีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค เปนตัวชี้วัด
ภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ยุทธศาสตรที่ 4 บริหารดวยความเปนเลิศดวยธรรมาภิ
บาล (Governance Excellence) แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ โครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ตัวชี้วัดที่ 61 รอยละของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA คาเปาหมายรอยละ 92 สิ้นสุด ไตรมาสท่ี 4 นั้น 

           กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลวังโปง  พิจารณาแลวเพ่ือใหเปนไปตามกรอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ตามแบบ วัดการเปดเผยขอมูล
สาธารณะ (MOPH Open Data Integrity & transparency Assessment :MOIT) ตัวชี้วัดที่ 8  การปองกัน
ผลประโยชนทับซอน MOIT 18 หนวยงานมีการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนประจำปของ
หนวยงาน  จึงมีความประสงคจะจัดประชุมเพื่อวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน  ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 10 มกราคม  2565 ณ หองประชุมเคียงสัตบรรณ เวลา 09.30 น.เพ่ือ
สรุปผลการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนของหนวยงานและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชนทับซอนในหนวยงานท่ีชัดเจน 

 

ระเบียบวาระการประชุม / เรื่องท่ีเสนอใหทราบและพิจารณา 

  ๑. พิจารณากิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงในการปรับปรุงการบริหารงาน ตามมาตรการการ
ปองกันการทุจริต และการแกไขการกระทำความผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐ ในสังกัดโรงพยาบาลวังโปง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 เพื่อใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ แนวทางหรือระเบียบที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงาน รวมทั้งนโยบายตางๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขไดกำหนดขึ้นเพื่อเปนมาตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๓๒/ว ๑๗๑  ลงวันที่  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 
  การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในดานตางๆ
มาดำเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO ( The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission )  และตามบริบทความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลวัง
โปง การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนนี้ จะชวยใหโรงพยาบาลวังโปง ทราบถึงความเส่ียง
ของผลประโยชนทับซอนที่จะเกิดขึ้น   สามารถกำหนดมาตรการสำคัญเรงดวน เชิงรุกในการปองกันการ
ทุจริต การบริหารงานที่โปรงใส ตรวจสอบได และการแกไขปญหาการกระทำผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐท่ี
เปนปญหาสำคัญและพบบอย โรงพยาบาลวังโปง 
 
 
 



 
 

วัตถุประสงค 
  ๑. เพื ่อเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริต และการตอตานการทุจริตในหนวยงาน 
ตลอดจนการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการปองกันผลประโยชนทับซอน 
  ๒. เพื่อใชกำหนดเปนแนวทางในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงานที่เปน
รูปธรรมและชัดเจน ผานกลไกการจัดทำแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตและการกำกับติดตามอยาง
ตอเนื่อง 
  ๓. เพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับการเกิดผลประโยชนทับซอนใน
หนวยงาน เพ่ือพัฒนาไปสูการกำหนดมาตรการปองกันผลประโยชนของหนวยงาน 
  ๔. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ ไมใหเกิดการแสวงหา 
ผลประโยชนสวนตัวในตำแหนงหนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย 
  ๕. เพ่ือแสดงความมุงม่ันในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล เพ่ือสรางความเชื่อม่ัน
ศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชน 
  ๖. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ร ัฐ ไมใหเกิดการ
แสวงหาผลประโยชนสวนตนในตำแหนงหนาที ่อันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย ใหยึดมั ่นในคุณธรรม 
จริยธรรมเปนแบบอยางท่ีดียืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม ถูกกฎหมาย โปรงใส และตรวจสอบได 

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

  ๓. การจัดการความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชนทับ 
  จากการวิเคราะหความเสี ่ยงสถานการณการทุจริตเกี ่ยวกับผลประโยชนทับซอน ของ
โรงพยาบาลวังโปง การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในดานตางๆ
มาดำเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO ( The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission )   และตามบร ิบทความเส ี ่ ย ง เก ี ่ ยวก ับผลประโยชน ท ับซ อนของ                
โรงพยาบาลวังโปง จะชวยใหโรงพยาบาลวังโปง ทราบถึงความเสี่ยงของผลประโยชนทับซอนที่จะเกิดข้ึน   
สามารถกำหนดมาตรการสำคัญเรงดวน เชิงรุกในการปองกันการทุจริต การบริหารงานที่โปรงใส ตรวจสอบได 
และการแกไขปญหาการกระทำผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐที่เปนปญหาสำคัญและพบบอย คือความเสี่ยงจากการ
ดำเนินการจัดซ้ือจัดจางพัสดุ เพ่ือเปนการปองกันผลประโยชนทับซอนในการจัดซ้ือจัดจาง ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  โรงพยาบาลวังโปง จึงกำหนดมาตรการปองกันผลประโยชน    
ทับซอนในเรื่องดังกลาว เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ใหมีความระมัดระวังไมใหมีกรณีการแสวงหา
ผลประโยชน การรับผลประโยชน การใชอิทธิพลในฐานะและตำแหนงหนาที่ที ่เกี ่ยวของ ในการจัดหาหรือ    
การใชขอมูลนำไปใชประโยชน รวมทั้งกำหนดแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในของหนวยงานในสังกัด 
ดังนี ้
 
 
 



 
 
  ๑. ประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ภายในระยะเวลา ๓๐ วันทำการ หลังจาก
วันท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
  ๒. เผยแพรขอมูลอยางเปนระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง เพื่อใหสาธารณชน สามารถ
ตรวจสอบขอมูลการจัดซ้ือจัดจางได โดยมีองคประกอบตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ กำหนด 
  ๓. กำหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเก่ียวของระหวางเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือ
จัดจางและผูเสนองาน เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
  ๔. หามมิใหเจาหนาที่จัดซื้อจัดจางและบุคลากรภายในหนวยงาน มีความเกี่ยวของกับผูเสนอ
งานท้ังประโยชนสวนตน และผลประโยชนสาธารณะท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ี 
  ๕. หามมิใหบุคลากรในหนวยงานใชอำนาจในตำแหนงหนาที ่ ดำเนินโครงการที ่ เ อ้ือ
ผลประโยชนกับตนเองท้ังท่ีเก่ียวกับตัวเงินและท่ีไมเก่ียวกับตัวเงิน ทรัพยสิน หรือสิทธิประโยชนทุกรูปแบบ 
  ๖. หามมิใหบุคลากรในหนวยงานดำรงตำแหนงท่ีทำหนาท่ีทับซอน  

๗. เจาหนาท่ีพัสดุมีหนาท่ีตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผูเสนองานตาม
แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผูเสนองาน 

๘. ใหเจาหนาที่พัสดุรายงานผลการดำเนินการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนให
หัวหนาหนวยงานทราบ เปนประจำทุกเดือน  

 วาระอ่ืนๆ        
   
เลิกประชุมเวลา      12.00 น.                                                                                                   

                                                                                                                   

                                                                           ( นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง ) 
                                                                          ผูจดรายงานการประชุม                                                                                                                                                                    
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