
     บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว  กลุ่มบริหารงานท่ัวไป   โทร. ๐ ๕๖๓๘ ๓๕๖๒ ต่อ 10๓ 

ที ่ นว ๐๐๓๒.๓๐๑ /พิเศษ                          วนัที ่ ๒๔  กุมภาพันธ ์ 2565 

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

เรียน คณะท างานป้องกันแก้ไขปัญหาความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซ้อน 
 

เพ่ือให้การด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในการตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence Based) ประเด็นค าถาม Moit 18 “หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซ้อน
ในหน่วย” เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ 

โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จึงขอเชิญคณะท างานฯ ร่วมประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือความโปร่งใสของหน่วยงาน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ 
ห้องประชุมโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 
   
(นายวศิน  ทองทรงกฤษณ์) 

           นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระการประชุม 
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖5 ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 เวลา ๑๕.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

.............................................. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
                              -  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของ
ข้าราชการ       
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   .........................................................................................  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
   (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ/พิจารณา 

                     ๔.๑    การประเมินความโปร่งในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2565 

           4.2  รายการเอกสารแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ MOIT 18 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
                               5.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงภายในหน่วยงาน   
 
เลิกประชุมเวลา  .................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖5 ในวันที่ ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖5 เวลา ๑๕.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
 

ผู้มาประชุม 
๑. นางจิตพร จันทยา   ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

๒. นางมาริสา เขียวสด  ต าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ 

๓. นางประเทือง  แจ่มสอน  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน   

๔. นางสาวเพชรรุ่ง  ทองชุบ  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๕. นางอรุณวรรณ  สกุลยืนยง  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๖. นางสิริพร  ธนลาภอนันต์  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
  1.นางสาวพิชญา  เมืองเปลี่ยน ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ 

2.นางสาววรรณิสา  เกษตรชัย  ต าแหน่ง  พนักงานพัสดุ 
    3.นางสาวสุภาภรณ์  แสงเทียรมงคล ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

    4.นางสาวอุรชา  สกุลณี  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

    5.นางสาวกาญจนา  ไกรนิตย์ ต าแหน่ง  พนักงานธุรการ 

 
 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
สถานการณ์/สภาพปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็น
ปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ  ซึ่งประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้ก าหนด
มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการในการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการ
ปฏิบัติราชการหลายประการ  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  (ไม่มี) 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4… 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือทราบ/พิจารณา 
๔.๑   ปฎิทินการประเมินความโปร่งในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2565 
ประธานกรรมการ          กลา่วว่า ตามที่ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ได้ก าหนดปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ขณะนี้หน่วยงานที่
รับประเมินอยู่ระหว่างจัดส่งแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ MOIT ต่าง ๆ จึงเสนอที่ประชุมทราบ 
                                 มติที่ประชุม  รับทราบ            
                                4.2 ค าอธิบาย แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ MOIT 18 โดยศูนย์ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประธานกรรมการ กล่าวว่าตามที่ศูนย์ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งในในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ก าหนดค าอธิบายแบบส ารวจส ารวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์ MOIT 18 โดยศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมี
ประเด็นค าถาม คือหน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน มีหลักฐานต้องมี
ดังนี้ 
                                1.หนังสือหลักฐานการจัดประชุมเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ในหน่วยงาน 
                                2. สรุปรายงานการประชุมฯ 
                                3. รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในหน่วยงาน 
                                4. หนังสือเสนอผู้บริหารเพ่ือทราบ/สั่งการ และขออนุญาตน าเผยแพร่บนเวบไซต์ของ
หน่วยงาน 
                                5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website ของหน่วยงาน      จึง
เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
                               มตทิี่ประชุม  รับทราบ        
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  

5.1 พิจารณาและวิเคราะห์ความเสี่ยงและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ปีงบประมาณ 2565 ประธานกล่าวว่า การตอบแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ประเด็นค าถาม Moit 18 
หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีของหน่วยงานอย่างไร นันในประเด็นค า
ภามก าหนดว่า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2565(Integrity 
and Transparency Assessment : ITA)   ประเด็นค าถาม Moit 18 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล   และการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนมาเพ่ือ
ร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งทีประชุมได้ร่วมกัน
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีปัจจัยเสี่ยงสรุป ดังนี้ 
               1. การ ใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 
               2. การใช้ต าแหน่งช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย 
               3. การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต าแหน่งหน้าที่การงาน 
               4.การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 

 
5.การปิดบัง… 
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               5.การปิดบังความผิด 
               6.การหาประโยชน์ให้ตนเอง 
               7.การรับประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่ 
               8.การให้ของขวัญ ของก านัล เพื่อหวังความก้าวหน้า 
               9.การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง 
จากนั้น ที่ประชุมได้วิเคราะห์การตอบสนองความเสี่ยง พร้อมเสนอแนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง โดยใช้
เกณฑ์เคราะห์ความเสี่ยงจากคณะท างานขับเคลื่อนตัวชี้วัด  ดังนี้  
นิยาม 

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่มีความแน่นอนท่ีอาจเกิดข้ึนได้ในอนาคต และอาจส่งผลกระทบ
เชิงลบ สร้างความสูญเสีย (ทั้งท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ปัจจัยหรือสาเหตุที่ไม่พึงประสงค์อันส่งผลกระทบเชิงลบหรือลด
โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุเหตุการณ์เสี่ยง (Risk 
Identification) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) และการประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Evaluation)
โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงนั้นๆ   

โอกาส (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์

ความเสี่ยง 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน

โอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ 
                         มติทีป่ระชุม  เห็นชอบ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว และน าข้อมูลจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน   
 

เลิกประชุม เวลา  ๑6.3๐ น. 
 

 
 

 (นางสาวมาริสา  เขียวสด)          (นายวศิน  ทองทรงกฤษณ์) 
  ผู้จดรายงานการประชุม         นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 

  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 


