
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โทรศัพท์. 0 3744 9777 ต่อ 13 

ที่    สก 0032.301.09.01/0294                   วันที่   28 มกราคม 2565 

เรื่อง   รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และขอน าเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์  

 1.เรื่องเดิม 
  ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขได้มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กร เกี่ยวกับวัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ซึ่งการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ MOIT 18 
หน่วยงานต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน นั้น 
 

 ๒.ข้อเท็จจริง 
    กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ได้จัดจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากร และร่วมกัน

วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ในวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. และได้
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน เรียบร้อยแล้วนั้น  

 

 ๓.ข้อพิจารณา   
     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
    3.๑ หากเห็นชอบขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 
       

 4.ข้อเสนอ  
                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา                              
 
                         
                                (นางสาวกันยกร เพ็ชรจรูญ) 
                            นักวิชาการพัสดุ           
                                                                                           
 
 
                                                                              (นางสาวสุเนตร  บัลลอืพรมราช) 
                                                                นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                                          
 

อนุญาต 

 
นายยุทธพงษ์  ศรีมงคล) 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
             ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 
 



รายงานผลการประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรและร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ของโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 

วันที่  13  มกราคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น.  
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ อ าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 
.........................................................................................................................  

การประชุมให้ความรู้แก่บุคลากร และร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน แบ่งการ
ประชุมออกเป็น 2 ช่วง  ช่วงที่ 1 เป็นการบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวังสมบูรณ์    และช่วงที่ 2 เป็นการร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของโรงพยาบาล  

จากบุคลากรทั้งหมดในโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ จ านวน 102 ราย เข้าร่วมประชุม จ านวน 62 ราย คิด
เป็นร้อยละ 60.78 ของผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ช่วงที่ 1 บรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตามหัวข้อส าคัญดังนี้  

1. ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. ตัวอย่างเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนจนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
5. แนวทางปฏิบัติ 10 ข้อตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  
6. ข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข พ.ศ.2560 
6. แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กระทรวงสาธารณสุข (Moph Code of Conduct) 

ช่วงที่ 2 ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน  

 จากการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ได้น า
ประเด็นส าคัญที่ คณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ร่วมประชุมและได้
ประเด็นความเสี่ยง 4 ประการ ดังนี้ 
 1. การจัดหาพัสดุ 
 2. การจัดท าโครงการฝึกอบรม ประชุม 
 3. การเบิกค่าตอบแทน 
 4. การใช้รถราชการ 
แนวทางในการด าเนินงาน มีดังนี้ 
 1. การจัดหาพัสดุ 

  1.1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง 
การจัดซื้อจัดจ้าง โดยเคร่งครัด 

  1.2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดท ารายงานสรุปการ
จัดซื้อจัดจ้างรายเดือนเสนอให้หัวหน้าหน่วยราชการทราบทุกครั้ง 

  1.3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 



  1.4. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคคลากรด้านงานพัสดุ ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การ
จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 
 2. การจัดท าโครงการฝึกอบรม ประชุม 

 2.1. ควบคุมก ากับดูแล ให้ผู้ด าเนินโครงการปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนในการด าเนิน
โครงการ 

 2.2. มีใบทางเดินเอกสารงานโครงการให้แก่ผู้ด าเนินโครงการ เพ่ือให้สามารถตรวจและ
ปฏิบัติตามข้ันตอนได้อย่างถูกต้อง 

 2.3. มีการตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานการเบิก-จ่าย เช่น ใบค าขออนุมัติ เอกสารการ
จัดซื้อจัดจ้าง เอกสารใบส าคัญต่างๆ อย่างละเอียดให้ถูกต้องตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 3. การเบิกค่าตอบแทน 

 3.1. ควบคุมก ากับดูแลการจัดท าเอกสาร หลักฐานการเบิก-จ่าย โดยละเอียด 
 3.2. ตรวจสอบเอกสารการขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจะต้องมีการขออนุมัติ และขอ

อนุมัติเปลี่ยนแปลงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 3.3. ต้องมีการใส่ภาระงานที่ได้จากการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ 
 3.4. การเบิกค่าตอบแทนต่างๆ ต้องเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ 

 4. การน าทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว 
 4.1. จัดท าทะเบียนคุมการเบิก-จ่าย วัสดุครุภัณฑ์ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน 
 4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุคงคลัง และลงตรวจสอบทุกเดือน 
  

. 

 
             (นางสาวกันยกร เพ็ชรจรูญ) 

นักวิชาการพัสดุ 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นางสาวสุเนตร บัลลือพรมราช) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


