
รายงานการกรรมการบริหารโรงพยาบาลโพทะเล 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. 

ห้องประชุมเพชรไพลิน 
 

ผู้เข้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

๑ นายพนม ปทุมสูติ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อ านวยการ รพ.  

๒ นายช านาญ ชัยดา ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 

๓ นางผ่องศรี หนูทวน พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

๔ นางปณตพร วะระขะจี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๕ นางสุดารัตน์ จังอินทร์ เภสัชกรช านาญการ 

๖ นางประภาพรรณ ปทุมสูติ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๗ นางสุพัตรา หาลาภ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 

๘ นางสุญานี ศักดี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๙ นายภวัต ชาติวรกิจ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

๑๐ นางสิริรัตน์ เนียมเปรม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๑๑ นางสาวธัญญลักษณ์ เกตุทนง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๑๒ นางการะเกศ สายสุจริต แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 

๑$ นางสาวอารีย์รัตน์ แก้วลิลา นักกายภาพบ าบัด  ช านาญการ 

๑๔ นางสาวเบญจมาศ เมืองเหลือ นักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ) 

๑๕ นางสาวชลจิตร สิงห์เรืองรัตนสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ 

๑๖ นางสาวเจริญรัตน์  ระโส เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

๑๗ นางสาวพิชชาพร  จันทร์ด้ง ทันตแพทย์ปฎิบัติการ 



 

ผู้ไม่เข้าประชุม 

๑ พญ.ศิริวรรณ จิตตปราณีรัชต์ นายแพทย์ปฏิบัติการ 

๒ นางสาวพรพิมล กัลยาณวิสุทธิ์ นักรังสีการแพทย์ช านาญการ 

๓ นางปาณิตา พรมหาญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๔ นางชุณห์ณิชาภา  ธันย์ธาดาสุขขจร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๕ นางสาวชลจิตร สิงห์เรืองรัตนสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ 

๖ นางสาวอุไรวรรณ กระแสสินธุ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๗ นางราตรี กองไทยส่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๘ นางสาวชุลีรัตน์ นิลสนธิ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัตงิาน 

๙ นายนรินทร์  ใจวงโลก พนักงานขับรถ  ส.2 

 

 

เริ่มประชุม 13.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ  

 

- กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการเชิญประชุมครั้งนี้  

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดัชนีชี้วัดที่ ๘ หน่วยงานมีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment) ในส่วนของ EB ๑๙ หน่วยงานเปิดเผย
การด าเนินการของหน่วยงานเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ การประเมินความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน การจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน อย่างเป็นระบบ และการให้องค์ความรู้
แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน เพ่ือเป็นการปลูกฝังและปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้มี
ความตระหนัก และสามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัวออกจากเรื่องประโยชน์ส่วนรวมได้ ประกอบด้วย  

๑. มีการก าหนดสมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน  
๒. วัตถุประสงค์เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส  
๓. มีการก าหนดระเบียบหรือแนวทางการด าเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน  



๔. หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามท่ีจะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มี
ความโปร่งใสยิ่งขึ้น ทั้งนี ้การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
ดังกล่าว จะต้องมีกิจกรรมการด าเนินการต่าง ๆ ที่มีความต่อเนื่อง  
๕. สะท้อนความคิดริเริ่มของกลุ่ม เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และพัฒนาความ

โปร่งใส ระเบียบวาระการประชุม / เรื่องท่ีเสนอให้ทราบและพิจารณา  
 
 
๑. พิจารณากิจกรรมในการปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น                            

การป้องกันการทุจริต และการแก้ไขการกระท าความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในโรงพยาบาลโพทะเล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ แนวทางหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งนโยบายต่างๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๓๒/ว ๑๗๑ ลง
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและการแก้ไขการกระทะผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๔ มาตรการ คือ  
๑. มาตรการใช้รถราชการ  
๒. มาตรการเบิกเงินค่าตอบแทน  
๓. มาตรการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา  
๔. มาตรการจัดหาพัสดุ 
  
๒. การเสริมสร้างคุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม  

หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน โดย
กลุ่มงานบริหารทั่วไปได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการองค์กรคุณธรรม ขับเคลื่อนภารกิจองค์กรคุณธรรม 
โดยชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลโพทะเล  

 
๒.๑ ปัจจัยท่ีท าให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม เป็นผลมาจาก

การไม่สามารถแยกแยะระหว่างบทบาทหน้าที่ในเรื่องส่วนตัว และเรื่องส่วนรวมออกจากกันได้ชัดเจนและมี
สาเหตุมาจากพ้ืนฐานความคิดแบบดั้งเดิมของคนไทยและมีปัจจัยที่เอื้อให้เกิดพฤติกรรมทุจริต ดังนี้  

 
มีฐานคิดในลักษณะบูรณาการ คือ คนไทยไม่สามารถแยกแยะระหว่างเรื่องส่วนตัวกับ เรื่องส่วนรวม

ออกจากกันได้อย่างสิ้นเชิง ดังนี้  
๒.๑.๑) คนไทยมีฐานความเชื่อในอดีตที่เห็นว่า ขุนนางค้าขายได้โดยไม่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ  
๒.๑.๒) ต าแหน่งหน้าที่ราชการสามารถน ามาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัว จึงไม่มีการแยกแยะระหว่าง

ประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวม  
๒.๑.๓) ทัศนคติและแนวความคิดของคนในสังคมไทยยังเป็นระบบคิดแบบฐานสิบ (คือไม่แยกแยะ

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้มีอ านาจกับผลประโยชน์ส่วนรวม) จึงพัฒนาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ไม่ทันกับพ้ืนฐานแนวคิดของระบบกฎหมายสากลที่เป็นระบบคิดแบบฐานสอง (คือแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัว ออกจากผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างชัดเจน)  



(๒.๒) มีฐานคิดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณ โดยเฉพาะบุญคุณทางการเมือง เช่น การเอ้ือประโยชน์ให้ผู้
เคยสนับสนุน คะแนนเสียง หรือตอบแทนต าแหน่งให้โดยจะไม่ใช่การตอบแทนด้วยตัวเงินเป็นหลักแต่เป็นการ
ตอบแทนในลักษณะผลประโยชน์อย่างอ่ืน เช่น การให้ผลประโยชน์หรือต าแหน่งทางการเมือง เป็นต้น  

(๒.๓) มีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินที่สุรุ่ยสุร่าย ท าให้รายรับไม่สมดุลกับรายจ่าย ท าให้มีพฤติกรรมที่ต้อง
เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระท าผิดโดยสมัครใจหรือมีพฤติกรรมที่ยักยอกประโยชน์ส่วนรวมเข้าเป็นประโยชน์
ส่วนตัวเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตัว  

(๒.๔) โครงสร้างการบริหาร และการมีระบบการตรวจสอบถ่วงดุล ซึ่งฝ่ายตรวจสอบ ยังขาดความเข้าใจ
และยังไม่มีประสิทธิภาพ จึงเอื้อต่อการมีพฤติกรรมที่เป็นไปในลักษณะการมีผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุด  

(๒.๕) ปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดจากปัจจัยด้านกฎหมาย ดังจะเห็นได้ว่าตัวบทกฎหมายยังไม่
ตอบสนองต่อสภาพปัญหาและทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน กล่าวคือบทลงโทษทางกฎหมายยังไม่เพียงพอต่อการ 
“ป้องกัน”และ“ป้องปราม”ผู้ที่จะกระท าหรือคิดที่จะกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเท่าที่ควร  

 



3.การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน                                                         
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาด าเนินการ
วิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO ( The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread 
way Commission ) และตามบริบทความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลโพทะเล การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ โรงพยาบาลโพทะเล ทราบถึงความเสี่ยง ของ
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้น สามารถก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการ ทุจริต การ
บริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่ เป็นปัญหาส าคัญ
และพบบ่อย  

วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ตลอดจนการ
ก าหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

๒. เพ่ือใช้ก าหนดเป็นแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานที่เป็น รูปธรรมและ
ชัดเจน ผ่านกลไกการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการก ากับติดตามอย่าง ต่อเนื่อง  

๓. เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใน 
หน่วยงาน เพ่ือพัฒนาไปสู่การก าหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ของหน่วยงาน  

๔. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ไม่ให้เกิดการแสวงหา 
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย  

๕. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการ แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตนในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมเป็น
แบบอย่างที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  

เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของแต่ปัจจัยเสี่ยงแล้วให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ ผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ที่พบว่ามีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน 
ดังนี้  

 
 

 



เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
ระดับ  

 

โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
๔ สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง  
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง  
๒ น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง  
๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก  
 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน

(บุคลากร) 

ระดับ  
 

โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง  
๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
๓ ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม  
๒ น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง  
๑ น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง  

 
ระดับ ระดับความเสี่ยง 

 
ช่วงคะแนน 

1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)  ๑๕ – ๒๕ คะแนน  
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)  ๙ – ๑๔ คะแนน  
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)  ๙ – ๑๔ คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่า (Low Risk : L)  ๑ – ๑๔ คะแนน 

 
๑. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  
๒. การจัดท าโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา  
๓. การเบิกค่าตอบแทน  
๔. การใช้รถราชการ  
 
๔. การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ  
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสถานการณ์การทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของ โรงพยาบาล

โพทะเล การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มา
ด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO ( The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission ) และตามบริบทความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของ โรงพยาบาลโพทะเล 
จะช่วยให้ ทราบถึงความเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดข้ึน สามารถก าหนด มาตรการส าคัญเร่งด่วน 
เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไข ปัญหาการกระท าผิดวินัย
ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย คือความเสี่ยงจากการด าเนินการ   



จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เพ่ือเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โรงพยาบาลโพทะเล จึงก าหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ในเรื่องดังกล่าว เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความระมัดระวังไม่ให้มีกรณีการแสวงหาผลประโยชน์ 
การรับผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในฐานะและต าแหน่งหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ในการจัดหาหรือการใช้ข้อมูล
น าไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งก าหนดแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในของหน่วยงานในสังกัด ดังนี้  

๑. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา ๓๐ วันท าการ หลังจากวันที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ  

๒. เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้สาธารณชน สามารถตรวจสอบข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบตามที่กฎหมาย ระเบียบ ก าหนด  

๓. ก าหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเก่ียวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และผู้เสนองาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรภายในหน่วยงาน มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานทั้ง
ประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่  

๕. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ ด าเนินโครงการที่เอ้ือผลประโยชน์กับ
ตนเองทั้งที่เก่ียวกับตัวเงินและที่ไม่เกี่ยวกับตัวเงิน ทรัพย์สิน หรือสิทธิประโยชน์ทุกรูปแบบ  

๖. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานด ารงต าแหน่งที่ท าหน้าที่ทับซ้อน  
๗. เจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานตามแนว

ทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน  
๘. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานผลการด าเนินการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้หัวหน้า

หน่วยงานทราบ เป็นประจ าทุกเดือน  
 
วาระอ่ืนๆ  
สรุปประเด็นในการปรับปรุงการบริหารของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส  
เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสในหน่วยงาน ได้พิจารณาจากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามมาตรการการ

ป้องกันการทุจริต และการแก้ไขการกระท าความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัด โรงพยาบาลโพทะเล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ แนวทางหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งนโยบายต่างๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และพัฒนาความโปร่งใส ดังนี้  

๑. เสนอให้มีการก าหนดรูปแบบคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องรองเรียน เพ่ือมีหน้าที่กลั่นกรองข้อ
ร้องเรียนต่างๆของ โรงพยาบาลโพทะเล โดยให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเป็นประธานคณะกรรมการ เพ่ือ
พิจารณากลั่นกรองเรื่องร้องเรียนให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส แก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง และเป็นไปตาม
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน และการกระท าผิดของ
เจ้าหน้าที่รัฐต่อหน่วยงานของรัฐ และการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนทั่วไปที่เกิดจากการให้บริการประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานของรัฐ  

๒. ให้พิจารณาทบทวนการจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร ของหน่วยงาน โรงพยาบาลโพทะเล ให้เป็นไป
ตามความเหมาะสม รูปแบบ ควรจะให้มีหลากหลายมากกว่าการท าบุญ  ตักบาตร ฟังเทศน ์
เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 



ประเด็นความเสี่ยงในภารกิจท่ีอาจเกิดขึ้นในลกัษณะผลประโยชน์ทับซ้อน  

 ความเสี่ยง  1.การจัดหา พัสดุใน หน่วยงาน 

 ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้น                                                                                                                    
การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างมีความ เสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับ บริษัท 
ห้างฯ ร้าน ในการจัดซื้อหรือ จัดจ้าง                                                                                                           
- การเสนอราคา               - การก าหนดราคากลาง                        - การเปิดเผยข้อมูล จัดซื้อจัดจ้าง    
- การตรวจรับพัสดุ            - ความสัมพันธ์กับบริษัท ห้างฯ ร้าน 

การปรับปรุง/แนวทางแก้ไข   

1. จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี งบประมาณ 2564                                                                              
2. ก าหนดราคาโดยผู้เชี่ยวชาญในรูป คณะกรรมการ                                                                                
3. การรายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                   
4. มีข้ันตอนการตรวจสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา                                                                         
5. การรายงานการให้หรือรับ ผลประโยชน์อื่นๆ 

ผู้รับผิดชอบ  เจ้าหน้าที่/หัวหน้า 

ก าหนดแล้ว เสร็จ 

เจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2564 รายงานทุก 6 เดือน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความเสี่ยง   2.การเบิกจ่าย ค่าตอบแทน  

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น                                                                                                                
- การเบิกจ่ายค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ                                                        
- การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติกับหน่วยงานบริการใน สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและ อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง    

การปรับปรุง/แนวทางแก้ไข   

- ประกาศโรงพยาบาลโพทะเล เรื่องมาตรการป้องกันการ ทุจริต  เจ้าหน้าที่ พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อของ
หน่วยงาน  

ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป  

ก าหนดแล้ว เสร็จ 

ปีงบประมาณ 2564 รายงานทุก 6 เดือน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความเสี่ยง   3.การจัดท า โครงการ ฝึกอบรมศึกษา ดูงานประชุม และสัมมนา 

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น                                                                                                                
- การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุม และสัมมนา เป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบ ที่เก่ียวข้อง  

การปรับปรุง/แนวทางแก้ไข   

- ประกาศโรงพยาบาลโพทะเล เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต เจ้าหน้าที่ พร้อม ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของ
หน่วยงาน  

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป  

ก าหนดแล้ว เสร็จ 

ปีงบประมาณ 2564 รายงานทกุ 6 เดือน 
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