
รายงานการประชุม 
เรื่อง คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง (RM) โรงพยาบาลแวงนอย วิเคราะหความเสี่ยง 

เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนของหนวยงาน 
วันศุกร ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. 

ณ หองประชุม ชั้น 2 โรงพยาบาลแวงนอย 
รายชื่อผูเขารวมประชุม 
1. นายนายปณณวิชญ  มีธรรม  ผูอํานวยการโรงพยาบาลแวงนอย  ประธาน 
2. นางภัทราภรณ   นพแกว  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  รองประธาน 
3. นางสุนทราภรณ  ชัยพรมมา  พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางกานตเกษม   พันนา  พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ  กรรมการ 
5. นายสันติภาพ   ชัยนาม  เภสัชกรปฏิบัติการ   กรรมการ 
6. นายวัชรินทร   พุทธศานติบ์ัณฑิต แพทยแผนไทยปฏิบัติการ   กรรมการ 
7. นายณัฐทวรรษ  อาชวานันทกุล  ทันตแพทยปฏิบัติการ   กรรมการ 
8. นางศภุัชญา   ปานสวัสดิ ์  นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ  กรรมการ 
9. นางสาวเยาวลักษณ   ศิลาวรรณ พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ  กรรมการ 
10. นางนงลักษณ  พิมพศร ี  พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ  กรรมการ 
11. นางสาวเปรมมิกา  หมวดศรี  พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ  กรรมการ 
12. นางวิไลลักษณ  สฤษฎกุล  พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ  กรรมการ 
13. นางสาวนวารนิทร   พันธชัยภูมิ นักโภชนาการปฏิบัติการ   กรรมการ 
14. นางจินตนา  วงษาเวียง  เจาพนักงานพัสดุชาํนาญงาน กรรมการและเลขานุการ 
15. นางวราภรณ  แสนปญญา  นักวิชาการพัสดุ   ผูชวยกรรมการและเลขานุการ 

รายชื่อผูไมเขารวมประชุม 
1. นางสุนนันทา  ทินราช   นักรังสีการแพทยชํานาญการ กรรมการ ติดราชการ 
2. นางสาวทิพยวดี  พินิจมนตรี  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรรมการ ติดราชการ 
3. นายดุลยากร  โพธิ์ชัย   นักกายภาพบําบัดชาํนาญการ กรรมการ ติดราชการ 
4. นางสาวนวารนิทร   พันธชัยภูมิ  นักโภชนาการปฏิบัติการ  กรรมการ ติดราชการ 

ประธานเปดการประชุม เวลา 10.30 น. 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

1.1 ตามที่รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ3 (พ.ศ.
2560-2564) และกระทรวงสาธารณสุขไดทําแผนแมบทการปองกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ
กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560- 2564) ท่ีมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐมีการบริหารงานท่ี
โปรงใส โดยเนนการสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต สรางกลไกปองกันการทุจริตและเสริมสรางประสิทธิภาพ
ในการปราบปรามการทุจริต โดยกระทรวงสาธารณสุขกําหนดมาตรการ  3 ป. 1 ค. ในการปองกันการทุจริต 
ประกอบไปดวย  

1. ปลูกจิตสํานึก   2. ปองกัน 
3. ปราบปราม   4. เครือขาย 



ซึ่งมุงเนนกลยุทธการปองกันตามแนวนโยบายรัฐบาล ดําเนินงานผานกระบวนการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐตามหลักธรรมภิบาล ชวยยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส
ของหนวยงานในสังกัดสาธารณสุข คาดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) สูงขึ้น 

โรงพยาบาลแวงนอย เล็งเห็นความสําคัญในการดําเนินงานดานคุณธรรมและความโปรงใสและการ
ปองกันผลประโยชนทับซอน จึงไดเชิญคณะกรรมการทุกทานเขารวมประชุมในวันนี้ 

1.2 มอบนโยบายการดําเนินงาน ITA และใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนสรุปไดดังนี้ 
โรงพยาบาลแวงนอย ไดเล็งเห็นความสําคัญในการปองกันการทุจริตและพฤติมิชอบในภาครัฐตาม

นโยบายดังกลาว จึงไดแปลงนโยบายมาสูการปฏิบัติเพื่อใหหนวยงานโรงพยาบาลแวงนอยเปน “องคกร
คุณธรรมและโปรงใส” โดยมีเปาหมายดังนี้ 

 1. บรหิารทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด ดวยความโปรงใส ใชหลักธรร
มาภิบาล 

 2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีคุณภาพคูคุณธรรม 
 3. เสรมิสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการพัฒนาระบบสุขภาพ 
 4. สงเสริมบุคลากรใหบริการสรางความประทับใจแกผูรับบริการโดยใชหลักกลไกลหลักใน

การขับเคลื่อน ดังนี้ 
1. คานิยมของกระทรวงสาธารณสุข คือ MOPH 
M: Mastery ฝกฝนตนเองใหมีศักยภาพสูงสุด (ควบคุมตนเองใหทํางาน คิดพูด อยางมี สติใชกิริยา

วาจาเหมาะสม มีความซื่อสัตยมีคุณธรรม จริยธรรม รักการ เรียนรูคนหาความรูสม่ําเสมอ มีวินัย ตรงตอเวลา 
รับผิดชอบ) 

O: Originalityสรางสรรคนวัตกรรม สิ่งใหมๆ ที่เปนประโยชนตอระบบสุขภาพ 
P: People-centered approach ยึดประชาชนเปนที่ตั้ง เปนศูนยกลางในการทํางาน 
H: Humilityมีความออนนอมถอมตน การเคารพผูอ่ืน เห็นแกประโยชนสวนรวม รูแพรู ชนะ เปดรับ

ฟงความเห็นตาง จัดการความขัดแยงดวยวิธีสรางสรรคชวย ผูอ่ืนแกปญหาในยามคับขัน 

2. แนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกระทรวงสาธารณสุข 
2.1. ดํารงตนตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 
2.2. ตรงตอเวลา ใชเวลาใหคุมคา/มีประสิทธิภาพ 
2.3. ยึดถือประโยชนสวนรวม ปฏิเสธผลประโยชนทับซอน 
2.4. รวมเปนหูเปนตา ไมอดทนตอการทุจรติทุกรูปแบบ 
2.5. เปนตัวอยางที่ดีดานสุขภาพ ใหกับประชาชน 
2.6. เรงสรางสิ่งใหม ใสใจเรียนรู 
2.7. เขาถึง พึ่งได ใสใจบริการ 
2.8. ใชทรัพยากรอยางรูคณุคา รักษาสิ่งแวดลอม 
2.9. รับฟงความเห็นตาง สรางสัมพันธภาพพี่นอง 

  
 
 
 



3. แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ 5 ดาน 
3. ๑ ดานความโปรงใส  

3.๑.๑ การให เปดเผย และเขาถึงขอมูล (EBIT +EIT)  
3.๑.๒ การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (EBIT +EIT)  

3.๒ ความรับผิดชอบ  
3.๒.๑ ความรับผิดชอบ (IIT+EIT)  
3.๒.๒ เจตจํานงสุจริต (EBIT+IIT+EIT) 

3.3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  
3.๓.๑ การถูกชี้มูลความผิด (เรื่องท่ีชี้มูลความผิด) 
3.๓.๒ การทุจริตตอหนาที่ (IIT+EIT) 
3.๓.๓ ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย (IIT+EIT) 

3.๔ วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร  
3.๔.๑ การสรางวัฒนธรรมสุจริตในหนวยงาน (IIT)  
3.๔.๒ การปองกันผลประโยชนทับซอน (EBIT+IIT) 
3.๔.๓ การปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน (EBIT+IIT)  

3.๕ คุณธรรมในการทํางาน  
3.๕.๑ มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน (EBIT +EIT) 
3.๕.๒ คุณธรรมในการบริหารงาน (IIT+EIT) 

 
 มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว 

- ไมมี   - 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 3.4 วิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน 
 
มติที่ปะชุม : ท่ีประชุมไดรวมกันวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนใน
หนวยงาน พบวามีสาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริต สรุปไดดังน้ี 
 1. โอกาส 

2. สิ่งจูงใจ 
3. การขนาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส 
4. การผูกขาด 
5. การไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสม 
6. การขาดคณุธรรม จริยธรรม 



7. มีคานิยมที่ผิด 
จาการรวมกันวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน 

สรุปประเด็นไดดังนี ้
1. การจัดหาพัสดุไมเปนไปตามระเบียนที่เก่ียวของ มีการแบงซื้อแบงจาง
2. การจัดทําโครงการ ไมเปนไปตามระเบยีนที่เก่ียวของ
3. เบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ คาตอบแทนเจาหนาที่

เปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 

 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืน ๆ 

- ไมมี   -
 
ปดการประชุมเวลา 12.00 น. 
  

    

                                                                                    
                                                                              

                                                                                  

จาการรวมกันวเิคราะหความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน 

การจดัหาพัสดุไมเปนไปตามระเบียนท่ีเกี่ยวของ มีการแบงซ้ือแบงจาง 
การจดัทําโครงการ ไมเปนไปตามระเบียนที่เก่ียวของ 
เบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ คาตอบแทนเจาหนาที่

- 

 
 

        (นางวราภรณ  แสนปญญา
    นักวิชาการพัสดุ
ผูจดรายงานการประชุม

 
 
 

         (นางภัทราภรณ   นพแกว
นกัจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

                 ผูตรวจรายงานการประชุม
 
 
 

 
 

                                                                                    (นายปณณวชิญ  มีธรรม
                                                                              นายแพทยชํานาญการ รักษาการในตาํแหนง

                                              ผูอํานวยการโรงพยาบาลแวงนอย
 

จาการรวมกันวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน 

เบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ คาตอบแทนเจาหนาที่

 

นางวราภรณ  แสนปญญา)  
นกัวิชาการพัสดุ 

ผูจดรายงานการประชุม 

นางภัทราภรณ   นพแกว) 
นักจัดการงานทั่วไปชาํนาญการ 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

นายปณณวิชญ  มีธรรม) 
นายแพทยชํานาญการ รักษาการในตําแหนง 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลแวงนอย 


