
  
รายงานการประชุม 

เรื่อง  การประชุมข้าราชการยุคใหม่ ใส่ใจความโปร่งใส 
วันที่  17 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมแม่ทาพิมาน โรงพยาบาลแม่ทา 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นพ.เทพฤทธ์   พัฒนรังสรรค์   นายแพทย์ช านาญการ 

๒. นางอัญชลี   ชูทองรัตน์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

๓. นางวิภารัตน์  กันทาทรัพย์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๔. นางบุศรินทร์   สีมา   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

๕. นางบุณฑริกา   สุภานันท์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๖. นายสุจิน   อาจหาญ  นายช่างเทคนิคช านาญงาน 

๗. นางจิราภรณ์   คงเสถียรพงษ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๘. น.ส.รุ่งทิวา   เขื่อนศรี   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๙. นางรัตติยา   ปิกวงค์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๑๐. นายสุดอ านาจ   ธรรมชัย   ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 

๑๑. นางยุพเรศ   ญาณมงคลศิลป์  เภสัชกรช านาญการพิเศษ 

๑๒. นางการเกต    รังรองธานินทร์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

 

ผู้ไม่เข้าประชุม 

1. นางอัตถภรณ์  สุธรรมยะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ติดราชการ 

2. นางสาวจุฑารินทร์ ศรีเจริญ  ทันตแพทย์ช านาญการ  ติดราชการ 

3. นางอัญชลี  รัตนภิญโญพงษ์ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ ติดราชการ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น.  นพ. เทพฤทธิ์ พัฒนรังสรรค์  เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม 

  โรงพยาบาลแม่ทา ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามคู่มือประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต (FRAs: FRAUD RISK-ASSESSMENTS) โดยก าหนดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต   
๙ ขั้นตอน ได้แก่ การระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมทริกส์ระดับความเสี่ยง การประเมินการควบคุมความ
เสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง การจัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง การ
จัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง และการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยสรุปผลการ



วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลแม่ทา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2 ได้ ๓ ประเด็นหลัก 
ดังนี้ 

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 

๒. การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม/การให้บริการประชาชน/การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
หรือการรับของขวัญ 

๓. การลงเวลาในการปฏิบัติงาน 

ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นของโรงพยาบาลแม่ทา 

ที ่ รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

๑ การจัดซื้อจัดจ้าง 

- หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซ้ือของจากร้านที่ตนเอง
ติดต่อได้สะดวก 

คู่มือ แนวทางปฏิบัติงานเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒ การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม/การให้บริการ
ประชาชน 

- เจ้าหน้าที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือหรือให้บริการ
แก่บุคคลที่เป็นญาติหรือบุคคลใกล้ชิดก่อน 

๑. จัดระบบตามคิวก่อน-หลัง เพื่อลดปัญหา 

๒. ใช้กฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด 

๓ การลงเวลาในการปฏิบัติ 

- ขาดการควบคุมก ากับการลงเวลา 

๑. แนวทางการลงเวลาในการปฏิบัติงานตามระเบียบ
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๑ 

๒. ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ 

๓. ขออนุญาตออกนอกพ้ืนที่จากผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง 

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จึงถูกน ามาสู่การจัดท าโครงการแผนจัดการความเสี่ยงป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพ่ือลดโอกาส ผลกระทบ และระดับความเสี่ยง รวมถึงการป้องกัน
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลแม่ทา ตามรายละเอียดแนบท้าย   

 

 
     (นางบุศรินทร์  สีมา)       (นางการเกต  รังรองธานินทร์) 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน    พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
   ผู้จดรายงานการประชุม       ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

 

 

        (นายสันติ  วงศ์ฝั้น) 
                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา 

   



โครงการแผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 

ปัจจัยท่ีจะเกิดความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ม.ค
๖๓ 

ก.พ
๖๓ 

มี.ค
๖๓ 

เม.ย
๖๓ 

พ.ค
๖๓ 

มิ.ย. 
๖๓ 

ก.ค. 
๖๓ 

ส.ค. 
๖๓ 

ก.ย. 
๖๓ 

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง - ให้ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ 

- เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้างให้
มากขึ้น 

- มีการสืบราคาอย่างน้อย 2 – 3 ร้านค้า 

     

 

    - ก.บริหารทั่วไป 

- ก.การพยาบาล 

- ก.เทคนิคการแพทย์ 

- ก.เภสัชกรรม 

๒. การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา
ทางสังคม/การให้บริการประชาชน 

- จัดระบบตามคิวก่อน – หลัง เพื่อลดปัญหา  

ใช้กฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด 

         - ก.บริหารทั่วไป 

- ทุกฝ่าย/กลุ่มงาน 

๓. การลงเวลาในการปฏิบัติงาน - แนวทางการลงเวลาในการปฏิบัติงานตาม
ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 
๒๕๓๔ ข้อ ๑๑ 

- ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ 

- ขออนุญาตออกนอกพ้ืนที่จากผู้บังคับบัญชา
ทุกครั้ง 

         - ก.บริหารทั่วไป 

- ก.พัฒนาบุคลากร 

- ทุกฝ่าย/กลุ่มงาน 

 
    
            (นางการเกต  รังรองธานินทร์)           (นายแพทย์สันติ  วงศ์ฝั้น) 
           หัวหน้าพยาบาลรักษาการหัวหน้าบริหารทั่วไป       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
            ผู้เสนอแผน                       ผู้อนุมัต ิ
 



ภาพวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

วันที่  17  มกราคม  2563 
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