
การประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
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ณ ห้องประชุมพระยาพิชัยดาบหัก โรงพยาบาลพิชัย 
............................................................................. 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 8 คน 
1.นายภพบดี   พรหมน้อย   นักเทคนิคการแพทย์ช านากการ    เป็นประธานกรรมการ 
2.นายวุฒิเนตร    โกฏแสง   เภสัชกรช านายการพิเศษ    กรรมการ 
3.นางภิกกาพัชก์   ทรัพย์มีดา   พยาบาลวิชาชีพช านากการ    กรรมการ 
4.นายอานนท ์   ทองแย้ม   เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน    กรรมการ 
5.นส.ชลธิชา    เริ่มศิริประเสริฐ  ทันตแพทย์ช านากการพิเศษ    กรรมการ 
6.นางรัชนี   ภูริสัตย์   พยาบาลวิชาชีพช านากการพิเศษ   กรรมการ 
7.นายณรงค์    พิมพา            นักวิชาการสาธารณสขุช านากการ   กรรมการ 
8.นางฐิติกานต์    แป้นจุ้ย   พยาบาลวิชาชีพช านากการ   กรรมการ 
9.นางภาวนา    โล่ประเสริฐ   พนักงานพิมพ์ ส.3     เลขานุการ 
เปิดประชุมเวลา 9.30น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินง านของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ตัวชี้วัดที่ ๘ การป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน ก าหนดให้หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ตาม
แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment) ใน ส่วนของ 
MOIT ๑๘ หน่วยงานจะต้องมีก าหนดจัดประชุมเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนใน หน่วยงาน 
และก าหนดจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานที่ชัดเจน 
ระเบียบวาระการประชุม / เรื่องที่เสนอให้ทราบและพิจารณา  

๑. พิจารณากิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงในการปรับปรุงการบริหารงาน  ตามมาตรการการ
ป้องกันการทุจริต และการแก้ไขการกระท าความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในโรงพยาบาลพิชัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ แนวทางหรือระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งนโยบายต่างๆ ที่โรงพยาบาลพิชัยได้ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นมาตรการ ป้องกันและปราบปรามกาทุจริต ตาม
หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๓๒/ว ๑๗๑ ลง วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการ
ป้องกันการทุจริตและการแก้ไขก ารกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ รัฐในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๔ มาตรการ คือ 

๑. มาตรการใช้รถราชการ 
          ๒. มาตรการเบิกเงินค่ าตอบแทน  
          ๓. มาตรการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
          ๔. มาตรการจัดห าพัสดุ  



                     ๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงสถานการณ์การทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ 

มาด าเนินก ารวิเคราะห์ต ามกรอบมาตรฐาน COSO ( The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission ) และตามบริบทความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลพิชัย การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงพยาบาลพิชัย ทราบถึงความเสี่ยงของ
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้น สามารถก าหนด มาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การ
บริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการ แก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญ
และพบบ่อย  

วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่ านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ตลอดจน

การก าหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
   ๒. เพ่ือใช้ก าหนดเป็นแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานที่เป็น รูปธรรม
และชัดเจน ผ่านกลไกการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการก ากับติดตามอย่าง ต่อเนื่อง  

๓. เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใน 
หน่วยงาน เพ่ือพัฒนาไปสู่การก าหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ของหน่วยงาน  

๔. เพ่ือตรวจสอบก ารบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ไม่ให้เกิดการแสวงห า 
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย  

๕. เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในก ารบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น 
ศรัทธาต่อก ารบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประช าชน  

๖. เพ่ือตรวจสอบก ารบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการ แสวงห า
ผลประโยชน์ส่วนตนในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมเป็น
แบบอย่างที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 เมื่อพิจารณานาโอกาส ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ปัจจัยเสี่ยงแล้วให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ 
ผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่าที่พบว่ามีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ ทับ
ซ้อน ดังนี้  

๑. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดห าพัสดุ  
๒. การจัดท าโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา 
๓. การเบิกค่ าตอบแทน  
๔. การใช้รถราชการ  
 
 
 
 
 



๓. การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
   จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสถานการณ์การทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาล
พิชัย การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้ งนี้น าเอา ความเสี่ยงในด้านต่างๆมาด าเนินการ
วิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO ( The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission ) และตามบริบทความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลพิชัย จะช่วยให้
โรงพยาบาล ทราบถึงความเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้น สามารถก าหนดมาตรการส าคักเร่งด่วน เชิง
รุกใน การป้องกันการทุจริต ก ารบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปักหาก ารกระท าผิดวินัยของ 
เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปักหาส าคักและพบบ่อย คือความเสี่ยงจากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เพ่ือเป็นการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนาการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบักกัติการจัดซื้อจัดจ้างและก ารบริหารพัสดุ ภาครัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกาคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและก ารบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
โรงพยาบาลพิชัย จึงก าหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องดังกล่าว เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้มีความระมัดระวังไม่ให้มีกรณีการแสวงห าผลประโยชน์ การรับ ผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในฐานะและ
ต าแหน่งหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ในการจัดห าหรือการใช้ข้อมูลน าไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งก าหนดแนวทางการตรวจสอบ 
บุคลากรภายในของหน่วยงานในสังกัด ดังนี้  

๑. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา ๓๐ วันท าการ หลังจากวันที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

 ๒. เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้สาธารณชน สามารถ 
ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบตามที่กฎหมาย ระเบียบก าหนด  

๓. ก าหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อ จัด
จ้างและผู้เสนองาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
   ๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรภายในหน่วยงาย มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
ทัง้ประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่  

๕. ห้ามมิให้บุคล ากรในหน่วยงานใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ ด าเนินโครงการที่เอ้ือ ผลประโยชน์
กับตนเองทั้งท่ีเกี่ยวกับตัวเงินและท่ีไม่เกี่ยวกับตัวเงิน ทรัพย์สิน หรือสิทธิประโยชน์ทุกรูปแบบ  

๖. ห้ามมิให้บุคล ากรในหน่วยงานด ารงต าแหน่งที่ท าหน้าที่ทับซ้อน  
๗. เจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานตาม

แนวทางการตรวจสอบบุคล ากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน 
   ๘. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานผลการด าเนินการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้ 
หัวหน้าหน่วยงานทราบ เป็นประจ าทุกเดือน 
 
 
ปิดการประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
-ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอในที่ประชุม 
-ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
-ไม่มี – 
 
 
 
 

ลงชื่อ                      ผู้จดบันทึกการประชุม 
       (นางภาวนา  โล่หป์ระเสริฐ) 

                      พนักงานพิมพ์ ส. 3 
 
 

ลงชื่อ          ผู้ตรวจการบันทึกการประชุม 
        (นายอานนท์  ทองแย้ม) 
   เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน 

 
  
 
 
 
 


