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เรื่อง  รายงานผลการจัดประชุมคณะกรรมการ ชมรม STRONG โรงพยาบาลระนอง  

เรยีน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลระนอง 

        1. เรื่องเดิม 
        ตามท่ีโรงพยาบาลระนอง เขารวมประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานหนวยงาน
ภาครัฐ เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานใหเกิดความโปรงใสตรวจสอบไดตามกรอบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอคําถามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ EB 20 หนวยงานมีการจัดการ
ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน โดยการกําหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชนทับซอน และ EB 19 หนวยงานมีการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนของ
หนวยงาน ซึ่งหนวยงานจะตองผานเกณฑการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ         

        2. ขอพิจารณา 
         งานนิติการ กลุมงานบริหารทั่วไป ขอเรียนวา การจัดประชุมคณะกรรมการ ชมรม STRONG 
โรงพยาบาลระนอง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 เสร็จสิ้นแลว จึงขอรายงานผลการจัดประชุมคณะกรรมการฯ 
รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบ  

        3. ขอเสนอ 
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดังตอไปนี้ดวย 
        1. รับทราบรายงานผลการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหนวยงานที่โปรงใส 
         2. อนุญาตใหนํารายงานผลการจัดประชุม ตาม ขอ 1 ข้ึนประกาศบนเว็บไซต โรงพยาบาลระนอง 
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สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 



คํานํา 
 

โรงพยาบาลระนอง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยง
เก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนโดยวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชนทับซอนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizationsof the Tread 
way Commission) เพื่อกําหนดมาตรการสําคัญเรงดวนเซงิรกุในการปองกันการทุจริตการบริหารงานท่ีโปรงใส
ตรวจสอบไดและการแกไข ปญหาการกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐท่ีเปนปญหาสําคัญและพบบอยนอกจากนี้
ยังนาความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนที่ไดนี้มากําหนดเปนคูมือปองกัน
ผลประโยชนทับซอนหนวยงานอีกดวย เพื่อบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖0 - ๒๕๖๔) 
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สวนที่ ๑ บทนํา 

๑. หลักการและเหตุผล 

การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหา 
ประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ไปแทรกแซง 
การใช ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจชองเจาหนาที่ชองรัฐ จนทําใหเกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติ
หนาท่ีสาธารณะ ชาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชน
สาธารณะชองสวนรวม และทํา ใหผลประโยชนหลักชององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป 
โดยผลประโยชนที่สูญเสียไปอาจอยูในรูป ชองผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรม
ในสังคม รวมถึงคุณคาอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตาม
ทามกลางผูที่จงใจกระทําความผิด ยังพบผูกระทําความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปน
จํานวนมาก จนนาไปสูการถูกกลาวหารองเรยีนเรื่องทจุริต หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน หรือ
ความชัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน สวนรวม (Conflict of interest : COI) เปน
ประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันท่ีเปนปอเกิดของปญหา การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่
รุนแรงข้ึน และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศอีกดวย 

โรงพยาบาลระนองดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจ เกิด
ผลประโยชนทับซอนโดยวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนตาม
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เปนกรอบการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 

การวิเคราะหความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงที่เปนระบบในการ
บริหารปจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุชองโอกาสท่ีจะทําใหเกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชนทับซอน 
                     ประเภทชองความเสี่ยงแบงออกเปน ๔ ดาน ดังนี้ 

๑. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk: s) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ
เปาหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงชองสถานการณและเหตุการณภายนอกท่ีสงผลตอกล
ยุทธท่ีกําหนดไวและการปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสมรวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบาย
เปาหมายกลยุทธโครงสราง องคกรภาวการณแชงชันทรัพยากรและสภาพแวดลอมอันสงผลกระทบตอ
วัตถุประสงคหรอืเปาหมายชององคกร 

๒. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk: 0) เก่ียวชองกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในชอง
องคกร/กระบวนการ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช/บุคลากร/ความเพียงพอชองขอมูลสงผลตอประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการดําเนิน โครงการ 

๓. ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk: F) เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณ และการเงินเชนการบริหารการเงินที่ไมถูกตองไมเหมาะสมทําใหชาดประสิทธิภาพและไมทันตอ
สถานการณหรือเปน ความเสี่ยงที่เก่ียวชองกับการเงนิชององคการเชนการประมาณการงบประมาณไมเพียงพอ
และไมสอดคลองกับข้ึนตอน การดําเนินการเปนตน เนื่องจากชาดการจัดหาขอมูลการวิเคราะหการวาง
แผนการควบคุมและการจัดทํารายงาน เพื่อนามาใชในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกลาว 
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๔. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) 
เก่ียวของกับการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆโดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากความไมซัด
เจนความไมทันสมัยหรือ ความไมครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบขอบังคับตางๆรวมถึงการทํานิติกรรม
สัญญาการรางสัญญา ที่ไมครอบคลุมการดําเนินงาน 

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปจจัยหลัก ๒ ปจจัยคือ 
๑) ปจจัยภายใน เซน นโยบายของผูบริหารความซื่อสัตยจริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและ

การ เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผูบริหารและเจาหนาที่
บอยครั้ง การควบคุมกํากับดูแลไมทั่วถึงและการไมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงานเปน
ตน 

๒) ปจจัยภายนอก เซน กฎหมายระเบียบขอบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือสภาพการแขงขันสภาวะแวดลอมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเปนตน 

ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณหรือขอเท็จจริงท่ีบุคคลไมวาจะเปนนักการเมือง 
ขาราชการพนักงานบริษัทหรือผูบริหารซึ่งมีอํานาจหนาที่เจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงหนาที่ที่
บุคคลนั้นรับผิดขอบอยูและสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวมซึ่งการกระทํานั้นอาจจะเกิดขึ้นอยางรูตัวหรือไม
รูตัว ท้ังเจตนาและไมเจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้นแต
รวมถึง ผลประโยชนอ่ืนๆที่ไมใชในรูปตัวเงนิหรือทรัพยสินก็ไดอาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงใน
องคกรตางๆทั้ง ในหนวยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจํากัดหรือการที่บุคคลผูมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจให
ญาติพี่นองหรือบริษัทที่ ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิขอบสงผลให
บุคคลน้ันขาดการตัดสินใจที่ เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติการกระทําแบบนี้เปนการกระทํา ท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห 
ความเสี่ยงที่เปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพี่อลดมูลเหตุชองโอกาส ที่จะทํา
ใหเกิด ความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความซัดแยงระหวางผลประโยชน
สวนตนและ ผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ยิ่งมี
สถานการณหรือ สภาวการณของการซดักันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม มากเทาใด ก็ยิ่ง
มีโอกาสกอใหเกิดหรือ นาไปสูการทุจริตมากเทานั้น 

การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนั้นนาเอาความเสี่ยงในดานตางๆ        
มาดําเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอนา บอน การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนนั้นจะชวยใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
นาบอนทราบถึงความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นและปจจัยเสี่ยงที่อาจเปนเหตุทําให 

๑. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ 
รับผิดชอบไมเพียงพอ 

๒. การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทาใหประซาซนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมี
จรยิธรรม 

๓. การปฏิบัติหนาที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 
และการ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลพรอมกันนี้ ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการปองกัน ยับยั้งการ
ทุจริต ปดโอกาสการทุจริต และเพื่อกําหนด มาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ การกระทําผิดวินยัของเจาหนาท่ีรัฐที่เปนปญหาสาํคัญและพบบอยอีกดวย 
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๒. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อสรางสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิด

ความคิด แยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
๒. เพื่อแสดงความมุงมั่นในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่รัฐไมใหเกิดการ

แสวงหา ผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาที่อันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมายใหยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
เปนแบบอยางที่ ดี ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตองเปนธรรมถูกกฎหมายโปรงใสและตรวจสอบได 

๔. เพ่ือสรางความเชื่อมั่นศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการผูมีสวนไดสวน
เสียและประชาชน 
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สวนท่ี 2 การวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจจะเกดิผลประโยชนทับซอน 

 

            วิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน  
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบตัิงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

ระดับความเสี่ยง  = โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ X ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ 
ซึ่งจัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปน Risk  Profile และแบงพื้นที่เปน 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 

 
 

ผลการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
ของสํานกังานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ประเด็น
ความเสี่ยง 

 
ปจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค 

การประเมินความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 

โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ

ความเสี่ยง 

ลําดับ
ความ
เสี่ยง 

1. การ
จัดหาพัสดุ 

การจัดหาพัสดุไมเปนไป
ตามระเบียบที่เก่ียวของมี
การแบงซื้อแบงจางและ
แสวงหาผลประโยชน
สวนตัวในตําแหนงหนาที่ 

เพื่อใหการจัดหาพัสดุภาครัฐ
โดยการซื้อจาง เชา แลกเปลีย่น 
หรือโดยวิธีอื่นใดใหสอดคลอง
กับประกาศระเบียบ หลักเกณฑ 
วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่
เก่ียวของรวมถึงดาํเนินการตาม
เกณฑการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ  
 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

9 

 
 
 
 

5 
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2. การใช
รถยนต
ราชการ 

2.1. ใชรถยนตราชการ
ไมถูกตองตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรวีา
ดวยรถราชการ พ.ศ.
2523 และแกไข 
เพิ่มเติม 
 

เพื่อใหการใชรถยนตสวน
ราชการเปนไปตามระเบียบที่
เก่ียวของและปองกันการเกิดผล
ประโยชนทับซอน 

1 2 2 7 

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

เพื่อใหการใชรถยนตสวน
ราชการเปนไปตามระเบียบที่
เก่ียวของและปองกันการเกิดผล
ประโยชนทับซอน 

2 3 6 6 

3. การใช
ทรัพยสิน
ของทาง
ราชการ 

นําทรัพยสินของทาง
ราชการไปใชสวนตัว 

เพื่อปองกันการนําทรัพยสิน
สวนราชการไปใชสวนตัว 

 
2 

 
3 

 
6 

 
4 

4. การ
จัดทํา
โครงการ
ฝกอบรม
ศึกษาดูงาน 
ประชุมและ
สัมมนา 

การจัดทําโครงการ
ฝกอบรมศึกษาดูงาน 
ประชุมและสัมมนาไม
ถูกตอง / ไมเปนไปตาม
ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

เพื่อใหการจัดทําโครงการ
ฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม 
และสัมมนาถูกตอง ไมใหเกิด
การแสวงหาผลประโยชน
สวนตัวในตําแหนงหนาที่อันมิ
ควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

12 

 
 

3 

5. การเบิก
คาตอบแทน 

5.1 การใชตําแหนง
หนาที่เอ้ือประโยชนกับ
ตนเอง 
 

เพื่อดําเนินการใหมีการเบิก
คาตอบแทนที่ตรงตามความเปน
จริงและดําเนินการตามเกณฑ
การประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนนิงานของ
หนวยงานภาครัฐ 

3 4 12 2 

5.2 การเบิก
คาตอบแทนท่ีไมตรงตาม
ความเปนจริง 

3 5 15 1 

 
หมายเหตุ : การวิเคราะหความเสี่ยงผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลระนองโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
หนวยงานใหมีการบริหารงานท่ีโปรงใส ไดรวมกันพิจารณาความเส่ียงและจัดลําดับความเสี่ยงซึ่งในสวนของ
คะแนนท่ีซ้ํากันคณะกรรมการฯ ไดลงมติและจัดลําดับจากความเสี่ยงซึ่งอาจสงผลกระทบตอองคกรตามลําดับ
ตามตารางขางตน 
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การจัดทําแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

   
  

     
 

 

 

 
ความเสี่ยงที่ยอมรับได ความเสี่ยงท่ียอมรับไมได 

  

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 

 

 

 

 

 
      

  

โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ความเสี่ยงท่ียอมรับไมได 

  ความเสี่ยงที่ยอมรับได 
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สวนท่ี 3 กรอบแนวทางปองกันผลประโยชนทับซอน 
ในหนวยงาน 

  
   
 
 
 
  
 

ที ่ เร่ือง แนวทางการปองกัน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ผลการดําเนิน 
1 เบิกคาตอบแทน

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

๑.กลุมงานจัดทาํแผนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ลวงหนาอยางนอย  
2.คณะกรรมการตรวจสอบ
หนวยงานใหมีการบริหารงานที่
มีความโปรงใสสุมเลือก
หนวยงานท่ีจะทําการตรวจสอบ 
๔.คณะกรรมการฯลงมือ
ตรวจสอบหนวยงานท่ีสุมเลือก 
๕.กลุมงานท่ีไดรับมอบหมาย
ตรวจสอบการออกการทําโอที 
๖.สรุปรายงานผลการ
ดําเนินการตรวจสอบของ
คณะกรรมการฯ 
๗.กลุมงานนิติการรวบรวม

1. คณะกรรมการตรวจสอบฯ ดําเนนิการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกเวลาของ
เจาหนาที่ที่มชีื่อในการปฏิบัติงานนอก
เวลาวามีการปฏิบัติงานตามเวลาที่กําหนด
ไวจริงหรือไม 
2. คณะกรรมการตรวจสอบฯ แจงผลการ
ตรวจสอบตอหัวหนากลุมงาน ที่ทําการสุม
เลือกเพื่อตรวจสอบ 

2 การจัดทํา
โครงการฝกอบรม
ศึกษาดูงาน
ประชุมและ
สัมมนา 

เพื่อจัดทําโครงการ
ฝกอบรมศึกษาดูงาน
ประชุมและสัมมนา
ถูกตองและเปนไปตาม
ระเบียบท่ีเก่ียวของ 

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

การจัดทําโครงการฝกอบรมศกึษาดูงาน 
ประชุม สัมมนา ถูกตอง ไมเกิดการ
แสวงหาผลประโยชนสวนตัวในตําแหนง
หนาที่อันควรมิไดโดยชอบดวยกฎหมาย 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ  งานนิติการ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลระนอง โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๒๖๓๐-๓ ตอ 5057        
ที ่ รน ๐๐๓๒.๒๐๑/พิเศษ           วันที่ 8 มีนาคม ๒๕64 
เรื่อง  รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน โรงพยาบาล
 ระนอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลระนอง 

  ตามท่ีคณะกรรมการชมรม STRONG โรงพยาบาลระนอง ไดประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 
8 มีนาคม 2564 เพื่อวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนของ
โรงพยาบาลระนอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อกําหนดมาตรการสําคัญเรงดวนเชิงรุกในการปองกัน
การทุจริตและการบริหารงานที่โปรงใสตรวจสอบได การแกไขปญหาการกระผิดวินัยของเจาหนาที่ของรัฐท่ีเปน
ปญหาสําคัญ ซึ่งโรงพยาบาลระนอง ยังไมพบการกระทําความผิดเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน แตเพื่อเปนการ
ปองกันในเรื่องดังกลาว ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลระนองจึงไดจัดทําการวิเคราะหความเสี่ยง
เก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลระนองขึ้น รายละเอียดตามเอกสารที่
แนบมาพรอมนี้ 
   

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
  1. รับทราบรายงานการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับ
ซอนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  2. อนุญาตใหนํารายงานการวิเคราะหฯ ตามขอ 1 ประกาศเผยแพรบนเว็บไซต โรงพยาบาล
ระนอง 
  3. อนุญาตใหนํารายงานการวิเคราะหฯ ตามขอ 1 ประกาศเผยแพรบนบอรดประชาสัมพันธ
ของโรงพยาบาลระนอง  
  4. อนุญาตใหนํารายงานการวิเคราะหฯ ตามขอ 1 แจงเวียนกลุมงานผานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสของโรงพยาบาลระนอง 

               
       
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

คูฉบับ 
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แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการสวนภูมิภาค 

โรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลระนอง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 
สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนวยงาน: โรงพยาบาลระนอง 
วัน/เดอืน/ป: 8 มีนาคม 2564 
หัวขอ: รายงานการประชุมคณะกรรมการชมรม STRONG โรงพยาบาลระนอง ประจาํปงบประมาณ 2564 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรปุหรือเอกสารแนบ) 
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการชมรม STRONG โรงพยาบาลระนอง ประจําปงบประมาณ 2564 
2. การกําหนดกิจกรรม/มาตรการ เก่ียวกับผลประโยชนทับซอนท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดผลประโยชนทับซอน 
Linkภายนอก: ไมมี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ............................................................................... 

 

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรบัรอง 

  
(........................................................) (.....................................................................) 

        ตําแหนง                ตาํแหนง 
วันที ่.......... เดือน......................... .พ.ศ............. วันท่ี.......... เดือน..........................พ.ศ. ............. 

 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

(........................................................) 
                                   ตําแหนง      
                                วันที่ .......... เดือน......................... .พ.ศ. ............ 

 
 

                 เรอืงเดช มิสุด 

               นายเรืองเดช มิสุด 

                  นิติกร 

    8              มีนาคม                2564 

              สาโรจน จันทรแกว 

            นายสาโรจน จันทรแกว 

                  รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

    8              มีนาคม               2564 

                    เยาวล ีเขียวแดง 

               นางสาวเยาวล ีเขียวแดง 

                  นักประชาสัมพันธ 

    8              มีนาคม              2564 


