
รายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

โรงพยาบาลกงไกรลาศ 
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. – 16.๓0 น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒  
----------------------------------- 

ผู้มาประชุม  
1) นายกฤษณะ  แก้วมูล        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ ประธานกรรมการ 

 2) นายกิตติพงษ์  เทียนประทีป นายแพทย์ช านาญการพิเศษ       รองประธานกรรมการ 
 3) นางสาวหทัยนุช  ภู่เพ็ง       พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 4) นางนภา  สุวรรณนพรัตน์ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

5) นางสาววิลาสินี  มากจุ้ย เภสัชกรช านาญการ   กรรมการ 
 6) นางวัชราภรณ์  โวหาร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
 7) นางณัฏฐ์กานดา  แป้นโพธิ์กลาง นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ  กรรมการ 
 8) นางสาวสุธาสินี  ทรัพย์สังข์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  กรรมการ 
 9) นายกิตติ  ขาวนวล  นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ  กรรมการ 
 10) นางสาวอรชลิดา  พรหมปั้น นักกายภาพบ าบัด   กรรมการ 
 11) นายศรัณยพงศ์  คร้ามมี เจ้าพนักงานสาธารณสุข(อายุรเวท)  กรรมการ 

12) นายศุภชัย  บุญผสม  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  กรรมการและเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

วาระที่ 1  ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

 1.1 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) 
ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิง
รุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ และตามตัวชี้ วัดในการตรวจราชการของส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 ตัวชี้วัดที่ 44 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA ร้อยละ 90 จากหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด 1,850 แห่ง โดยทุกหน่วยงานจะต้องประเมินตนเองตามแบบประเมินหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (EBIT) จ านวน 26 ข้อ เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

 1.2 ผลการประเมิน ITA โรงพยาบาลกงไกรลาศ ปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ 
  - ไตรมาสที่ 1 /256๒ : ระดับ 3 
  - ไตรมาสที่ 2 /256๒ : ระดับ 100% 

- ไตรมาสที่ 3 /256๒ : ระดับ 100% 
- ไตรมาสที่ 4 /256๒ : ระดับ 100% 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
1.3 ผลการประเมิน ITA โรงพยาบาลกงไกรลาศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 - ไตรมาสที่ 1 /2563 : ระดับ 5 
 - ไตรมาสที่ 2 /2563 : ส่งภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563 

- ไตรมาสที่ 3 /2563 : ส่งภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2563  
- ไตรมาสที่ 5 /2563 : ส่งภายในวันที่ 4 กันยายน  2563 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 



 
 

1.4 พิจารณาผู้รับผิดชอบตอบแบบประเมนิ EBIT แต่ละข้อ EB โรงพยาบาลกงไกรลาศยังคงยดึมติที่ประชุมจากครั้งที่
ผ่านมาในการประเมิน ITA  จ านวน  26 ข้อ ตามส่วนงานที่เก่ียวข้องโดยอาศัยคู่มือการประเมิน ITA  ของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 วาระที่ 3  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

วาระที่ 3  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 3.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน 
  - วิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อนตามมาตรฐาน COSO 2013 
(The Committee of Sponsoring Organization of the Tread Commission) เน้นองค์ประกอบที่ 2 : การประเมินความ
เสี่ยง หลักการที่ 8 : พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต เพื่อให้สอดคล้องกับ EB 20 
  - ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทบัซ้อนกระบวนงานที่จะประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนท์ับซ้อนจากภาระงานด้านภารกิจสนับสนนุตามอ านาจหนา้ที่ของโรงพยาบาลกงไกรลาศ 
จ านวน 7 กระบวนงาน 
  (1) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบตัิงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจา้ง 
  (2) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบตัิงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อนด้านการจัดท าโครงการฝึกอบรม ประชุม 
ศึกษา ดูงาน และสัมมนา 

(3) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบตัิงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อนด้านการเบิกจา่ยค่าตอบแทน 
(4) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบตัิงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อนด้านการใช้รถทางราชการ 
(5) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบตัิงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อนด้านการน าวสัดุอุปกรณ์ทางราชการไป

ใช้ในกิจการส่วนตวั 
(6) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบตัิงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อนด้านการจา่ยยา และเวชภณัฑ์ที่มิใช้ยา

เกินความจ าเปน็ 
(7) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบตัิงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อนด้านการสั่งซื้อยาเกินความจ าเป็นในการ

รักษาผู้ป่วย 

 มติที่ประชุม   เห็นชอบ ท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ตามมาตรฐาน COSO 2013 ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร 

 3.2 การจัดท าคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

  - น าคู่มือผลประโยชนท์ับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาเพิ่มเติมกรอบแนวทางการป้องกนัผลประโยชน์
ทับซ้อนของหน่วยงานให้สอดคล้องกับบริบทวิเคราะห์ความเสีย่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนท์ับซ้อนในข้อ EB 
20 

  - ก าหนดการรายงานผลการก ากับ ติดตาม อย่างชัดเจน 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ มอบหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปด าเนินการ และรายงานผลตามกรอบที่ก าหนดไว้ 

วาระที่ 4  เรื่องอื่นๆ   

เลิกประชุม  16.30  น. 

 

             นางสาววิภารัตน์ มนัเทศ  ผู้จดรายงานการประชุม 
           นายศุภชัย บุญผสม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


