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รายงานการประชมุ คณะกรรมการชมรม STRONG โรงพยาบาลระนอง โรงพยาบาลระนอง 

ครั้งที่ 1/2565 

เมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2565 

ณ หองประชุมวัชรคุปต  โรงพยาบาลระนอง 

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

ผูมาประชุม 

 1.1. นายสาโรจน จันทรแกว รองผูอํานวยการฝายบริหาร ประธาน 
 1.2. นายบัญชา ภูริปาณิก ชางกายอุปกรณชํานาญงาน รองประธาน 
 1.3. นางพิมพใจ เหลืองออน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ กรรมการ  
 1.4.  น.ส. สุมา  แดงตั๋น  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรรมการ 
 1.5.  น.ส. เกศณ ี วงศศิลป  เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  กรรมการ 
 1.6. นายเรืองเดช มิสุด  นิติกร    กรรมการและ
เลขานุการเริ่มประชุมเวลา 14.00 น.  
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  

 ดวยการตอบแบบหลักฐานเชิงประจักษ EB 18 นั้นจะตองทํากิจกรรมในนามของชมรม STRONG 

โรงพยาบาลระนอง งานนิติการ จึงแตงตั้งคําสั่ง ชมรม STRONG โรงพยาบาลระนอง ภายใตพันธะสัญญา

รวมกันคือ (สาธารณสุข ซื่อสัตย โปรงใส ตื่นรู สูทุจริต จิตพอเพียง) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบ

หนวยงานใหมีการบริหารงานที่โปรงใส  

 ซ่ึงการประชุมในครั้งนี้ เปนการประชุมครั้งแรก นับแตวันที่แตงตั้งคําสั่ง โดยทั้งนี้เหตุผลท่ีเรียก

ประชุมก็เพื่อการดําเนินการตามวัตถุประสงคของชมรม STRONG โรงพยาบาลระนอง กลาวคือการการ

วิเคราะหความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนหรือการปองกันทุจริตในหนวยงาน เพื่อนํามากําหนด

กิจกรรมการสงเสริมการบริหารงานที่โปรงใส ทั้งนี้กิจกรรมดังกลาวนั้นเปนการปองกันการทุจริตใน

หนวยงาน  

มติที่ประชมุ : รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 

มติทีป่ระชุม –ไมม-ี  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ  

มติที่ประชมุ –ไมม-ี 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องนําเสนอเพื่อพจิารณา   

ขอคําถาม EB 18 หนวยงานมีการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 

นายเรืองเดช: หลักฐานเชิงประจักษในขอคําถามที่ 18 จะตองมีการวิเคราะหความเสี่ยง
เก่ียวกับผลประโยชนทับซอน ซึ่งในปงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลระนองไดรวมกันวิเคราะหความเสี่ยง 
เพ่ือที่จะคิดวิเคราะหการกําหนดกิจกรรมเพ่ือสรางความโปรงใสในหนวยงาน 
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ประธาน: ตามที่นิติกรไดเสนอนั้น ขอใหคณะทํางานและผูเขารวมประชุมทุกทานรวม
วิเคราะหความเสี่ยง โดยขอใหทุกทานไดรวมกันเสนอความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ในโรงพยาบาล
ระนอง โดยอางอิงจากขอมูลในปงบประมาณ 2564 

วิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน  
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

ระดับความเสีย่ง  = โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ X ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ 
ซึ่งจัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปน Risk  Profile และแบงพ้ืนที่เปน 4 สวน (4 Quadrants) ใชเกณฑ
ในการจัดแบง ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับ 
ความเสี่ยง 

 

มาตรการกําหนด การแสดงสี
สัญลักษณ 

ต่ํา (Low) 1-3  คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว   
ปานกลาง (Medium) 
 

4-8  คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต 
มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง 

สีเหลือง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14  คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีสม 
เสี่ยงสูงมาก 
(Extreme) 

15-25  คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ํา 
หรือถายโอนความเสี่ยง 

สีแดง 
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ผลการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

ประเด็น
ความเสี่ยง 

 
ปจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค 

การประเมินความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ

ความเสี่ยง 

ลําดับ
ความ
เสี่ยง 

1. การ
จัดหาพัสดุ 

การจัดหาพัสดุไมเปนไป
ตามระเบียบที่เก่ียวของมี
การแบงซื้อแบงจางและ
แสวงหาผลประโยชน
สวนตัวในตําแหนงหนาที่ 

เพ่ือใหการจัดหาพัสดุภาครัฐ
โดยการซื้อจาง เชา แลกเปลี่ยน 
หรือโดยวิธีอ่ืนใดใหสอดคลอง
กับประกาศระเบียบ หลักเกณฑ 
วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีท่ี
เก่ียวของรวมถึงดําเนินการตาม
เกณฑการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ  
 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

9 

 
 
 
 

5 

2. การใช
รถยนต
ราชการ 

2.1. ใชรถยนตราชการ
ไมถูกตองตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยรถราชการ พ.ศ.
2523 และแกไข
เพ่ิมเติม 
 

เพ่ือใหการใชรถยนตสวน
ราชการเปนไปตามระเบียบที่
เก่ียวของและปองกันการเกิดผล
ประโยชนทับซอน 

1 2 2 7 

2.2. ผูใชรถราชการ
ละเลยการปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยรถ
ราชการ พ.ศ.2523 
และแกไขเพิ่มเติม 

เพ่ือใหการใชรถยนตสวน
ราชการเปนไปตามระเบียบที่
เก่ียวของและปองกันการเกิดผล
ประโยชนทับซอน 

2 3 6 6 

3. การใช
ทรัพยสิน
ของทาง
ราชการ 

นําทรัพยสินของทาง
ราชการไปใชสวนตัว 

เพ่ือปองกันการนําทรัพยสิน
สวนราชการไปใชสวนตัว 

 
2 

 
3 

 
6 

 
4 

4. การจัดทํา
โครงการ
ฝกอบรม
ศึกษาดูงาน 
ประชุมและ
สัมมนา 

การจัดทําโครงการ
ฝกอบรมศึกษาดูงาน 
ประชุมและสัมมนาไม
ถูกตอง / ไมเปนไปตาม
ระเบียบที่เก่ียวของ 

เพ่ือใหการจัดทําโครงการ
ฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม 
และสัมมนาถูกตอง ไมใหเกิด
การแสวงหาผลประโยชน
สวนตัวในตําแหนงหนาที่อันมิ
ควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

12 

 
 

3 
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5. การเบิก
คาตอบแทน 

5.1 การใชตําแหนง
หนาที่เอ้ือประโยชนกับ
ตนเอง 
 

เพ่ือดําเนินการใหมีการเบิก
คาตอบแทนที่ตรงตามความเปน
จริงและดําเนินการตามเกณฑ
การประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ 

3 4 12 2 

5.2 การเบิก
คาตอบแทนที่ไมตรงตาม
ความเปนจริง 

3 5 15 1 

 
หมายเหตุ : การวิเคราะหความเสี่ยงผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลระนองโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
หนวยงานใหมีการบริหารงานที่โปรงใส ไดรวมกันพิจารณาความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงซึ่งในสวนของ
คะแนนที่ซ้ํากันคณะกรรมการฯ ไดลงมติและจัดลําดับจากความเสี่ยงซึ่งอาจสงผลกระทบตอองคกรตามลําดับ
ตามตารางขางตน 
 

การจัดทําแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

   
  

    
 

 

 

 
ความเสี่ยงที่ยอมรับได ความเสี่ยงที่ยอมรับไมได 

 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa

ct
) 

5 5 10 
15 

ขอ 5.2 
20 

25 
  

4 4 8 
12 

ขอ 5.2 
16  

 
20 

 
 

 

 

3 3 
6 

ขอ 2.2,3 

9  
ขอ 1 

  

12  
 ขอ 4,  

15 

 

2 
2 

ขอ 2.1 
4 6 8 

10 
 

1 1 2 3 4 5 
 

  
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 
      

  
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 

  ความเสี่ยงท่ียอมรับไมได 

  ความเสี่ยงท่ียอมรับได 
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มตทิี่ประชุม : รับทราบ 
ประธาน : ท่ีประชุมไดมีการวิเคราะหความเสี่ยง และความเสี่ยงท่ีสูง คือ การเบิกคาตอบแทน

นอกเวลาราชและการจัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาใหคณะทํางานและผูเขารวม
ประชุมเลือก 1 กิจกรรมที่คิดวาเปนความเสี่ยงในหนวยงานที่ควรจะมีการปรับปรุงและวางเปนมาตรการ
ปองกันและวางแนวทางเพ่ือปรับปรุงเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

น.ส. สุมา :  จาการท่ีประชุมวิเคราะหความเสี่ยงแลวนั้นเห็นวาการเบิกคาตอบแทนนอกเวลา
ราชการนั้น มีการเบิกจายที่สูงขึ้น ซึ่งเห็นสมควรที่จะมีการกําหนดมาตรการการควบคุมหรือตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

นางพิมพใจ: จากมาตรการการควบคุมการใชรถราชการของปงบประมาณ 2564 ซึ่งไดรับ
การรวมมือจากหนวยงานเปนอยางดี สงผลใหความเสี่ยงของการใชรถราชการไปใชในกิจการสวนตัวลดลง     
จึงเห็นสมควรกําหนดกิจกรรมเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 

4.6 กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน สอดคลองตามบทวิเคราะห
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน 

 
ประธาน :  เมื่อที่ประชุมมีมติให การเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติราชการ เปนความเสี่ยงสูง 

จึงตองมีการวางแนวทางเพ่ือปรับปรุงเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
ที่ประชุม : รวมวางแนวทางเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน ดังนี ้

ที ่ เรื่อง แนวทางการปองกัน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการดําเนิน 
1 เบิกคาตอบแทน

นอกเวลาราชการ 
1. ควบคุมการเบิกจาย
คาตอบแทนนอกเวลา
ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวา
ดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พ.ศ.2550 

๑.กลุมงานจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ลวงหนาอยางนอย  
2.คณะกรรมการตรวจสอบ
หนวยงานใหมีการบริหารงานที่
มีความโปรงใสสุมเลือก
หนวยงานที่จะทําการตรวจสอบ 
๔.คณะกรรมการฯลงมือ
ตรวจสอบหนวยงานที่สุมเลือก 
๕.กลุมงานที่ไดรับมอบหมาย
ตรวจสอบการออกการทําโอที 
๖.สรุปรายงานผลการ
ดําเนินการตรวจสอบของ
คณะกรรมการฯ 
๗.กลุมงานนิติการรวบรวม

1. คณะกรรมการตรวจสอบฯ ดําเนินการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกเวลาของ
เจาหนาที่ที่มีชื่อในการปฏิบัติงานนอก
เวลาวามีการปฏิบัติงานตามเวลาที่กําหนด
ไวจริงหรือไม 
2. คณะกรรมการตรวจสอบฯ แจงผลการ
ตรวจสอบตอหัวหนากลุมงาน ที่ทําการสุม
เลือกเพื่อตรวจสอบ 

มตทิี่ประชุม : เห็นชอบ 
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  4.7 การรวมกลุมเพื่อตรวจสอบหนวยงานใหมีการบริหารงานที่โปรงใส ตอบ EB 18  

ประธาน :  ใหคณะทํางานและผูเขารวมประชุมคณะทํางานตรวจสอบหนวยงานใหมีการ
บริหารงานที่โปรงใส รวมกําหนดกิจกรรมที่จะแสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของ
หนวยงานใหมีความโปรงใสยิ่งขึ้น และกําหนดใหเปนมาตรการปองกันการทุจริต และแกไขการกระทําผิดวินัย
ของเจาหนาที่ของรัฐฯ 

 
นายเรืองเดช : กิจกรรมท่ีควรจะปรับปรุงการบริหารงานและนํามากําหนดเปนมาตรการ

ปองกันการทุจริตดังกลาว ในหนวยงานโรงพยาบาลระนอง ควรเปนกิจกรรมที่ไดจากการวิเคราะหความเสี่ยง 
คือ การเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 

ที่ประชุม : ใหมีกิจกรรมการเฝาระวังการเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ซึ่งไดจากการวิเคราะหความเสี่ยง กิจกรรมดังกลาวถือวาเปนการปองกันการทุจริตได โดยใหมีการเฝาระวัง
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยรวมกันระดมความคิดเพ่ือสรางกิจกรรมการตรวจสอบความโปรงใสของการเบิก
คาตอบแทนนอกเวลาราชการ 

 
น.ส.สุมา : เห็นดวยกับการทํากิจกรรม เพราะการที่จะไปตรวจทุกหนวยงานอาจจะทําใหตอง

ใชเวลาเนื่องจากโรงพยาบาลมีหลายหนวยงาน จึงเห็นสมควรท่ีจะทํากิจกรรมเพ่ือใหแตละหนวยดําเนินการ
ตรวจสอบและใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเปนไปตามความเปนจริง 
มตทิี่ประชุม  : รับทราบ 

 
ประธาน : ใหคณะทํางานและผูเขารวมประชุม วางรูปแบบในการตรวจสอบฯ 

2 การจัดทํา
โครงการฝกอบรม
ศึกษาดูงาน
ประชุมและ
สัมมนา 

เพ่ือจัดทําโครงการ
ฝกอบรมศึกษาดูงาน
ประชุมและสัมมนา
ถูกตองและเปนไปตาม
ระเบยีบที่เกี่ยวของ 

1. จัดประชุมชี้แจงเจาหนาที่
ของหนวยงานรับทราบเรื่องการ
จัดทําโครงการ การเบิก
คาใชจายฝกอบรมศึกษาดูงาน 
ประชุม สัมมนา 
2. มีการตรวจสอบเอกสารการ
จัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษา
ดูงาน ประชุมและสัมมนา ให
ถูกตองตามระเบียบทุกครั้งกอน
อนุมัติเบิกจาย 

การจัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดูงาน 
ประชุม สัมมนา ถูกตอง ไมเกิดการ
แสวงหาผลประโยชนสวนตัวในตําแหนง
หนาที่อันควรมิไดโดยชอบดวยกฎหมาย 
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นายเรืองเดช :  ในกิจกรรมนั้นควนจะมีวัตถุประสงค การควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ และประกอบดวยหลักฐานการปฏิบัตินอกเวลาราชการ 
มตทิี่ประชุม : เห็นชอบ 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 

ประธาน : คณะกรรมการฯทานใดมีเรื่องอ่ืนๆ เสนอที่ประชุมเพ่ิมเติมหรือไม หากไมมี 
ขอขอบคุณทุกทานที่ไดรวมประชุมวันนี้ และขอปดประชุม 
เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
    
   ............................... ..................................ผูจดรายงานการประชุม 
     (นายเรืองเดช มิสุด)  
              นิตกิร 
 

.................................................................ผูตรวจรายงานการประชุม 
 (นายสาโรจน จันทรแกว) 
         รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

             
 


