
บันทึกขอความ 
สวนราชการ  งานนิติการ กลุมงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลระนอง        โทร. 5057          
ที ่รน ๐๐๓๒.๒๐๑/พิเศษ     วันท่ี 8 มีนาคม ๒๕64 

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 
 
 
    
       
 

คูฉบับ 
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รายงานการประชุม คณะกรรมการชมรม STRONG โรงพยาบาลระนอง โรงพยาบาลระนอง 

ครั้งที่ 1/2564 

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 

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  นักทรพัยากรบุคคลชํานาญการ กรรมการ 
 1.5.  น.ส. เกศณี วงศศิลป  เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  กรรมการ 
 1.6. นางเพ็ญรักษิณา ออนรูที่  จพ. การเงินและบัญชีชํานาญงาน กรรมการ 
 1.7. นายเรืองเดช มิสุด  นิติกร    กรรมการและเลขานุการ
เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น.  
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ระธานแจงใหที่ประชุมทราบ  

 ดวยการตอบแบบหลักฐานเชิงประจักษ EB 19 นั้นจะตองทํากิจกรรมในนามของชมรม STRONG 

โรงพยาบาลระนอง งานนิติการ จึงแตงต้ังคําสั่ง ชมรม STRONG โรงพยาบาลระนอง ภายใตพันธะสัญญา

รวมกันคือ (สาธารณสุข ซื่อสัตย โปรงใส ตื่นรู สูทุจริต จิตพอเพียง) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบ

หนวยงานใหมีการบริหารงานที่โปรงใส  

 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เปนการประชุมครั้งแรก นับแตวันที่แตงตั้งคําส่ัง โดยทั้งน้ีเหตุผลที่เรียก

ประชุมก็เพื่อการดําเนินการตามวัตถุประสงคของชมรม STRONG โรงพยาบาลระนอง กลาวคือการการ

วิเคราะหความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนหรือการปองกันทุจริตในหนวยงาน เพื่อนํามากําหนด

กิจกรรมการสงเสริมการบริหารงานที่โปรงใส ทั้งนี้กิจกรรมดังกลาวน้ันเปนการปองกันการทุจริตใน

หนวยงาน  

มติที่ประชุม : รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม –ไมมี-  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ  

มติที่ประชุม –ไมมี- 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา   

ขอคําถาม EB 19 หนวยงานมีการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 

นายเรืองเดช: หลักฐานเชิงประจักษในขอคําถามท่ี 19 จะตองมีการวิเคราะหความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน ซึ่งในปงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลระนองไดรวมกันวิเคราะหความเสี่ยง 
เพื่อที่จะคิดวิเคราะหการกําหนดกิจกรรมเพื่อสรางความโปรงใสในหนวยงาน 
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ประธาน: ตามที่นิติกรไดเสนอนั้น ขอใหคณะทํางานและผูเขารวมประชุมทุกทานรวม
วิเคราะหความเสี่ยง โดยขอใหทุกทานไดรวมกันเสนอความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ในโรงพยาบาล
ระนอง โดยอางอิงจากขอมูลในปงบประมาณ 2563 

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 
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ผลการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
ของสํานกังานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

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 

2. การใช
รถยนต
ราชการ 

2.1. ใชรถยนตราชการ
ไมถูกตองตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวา
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. การจัดทํา
โครงการ
ฝกอบรม
ศึกษาดูงาน 
ประชุมและ
สัมมนา 

การจัดทําโครงการ
ฝกอบรมศึกษาดูงาน 
ประชุมและสัมมนาไม
ถูกตอง / ไมเปนไปตาม
ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

เพื่อใหการจัดทําโครงการ
ฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม 
และสัมมนาถูกตอง ไมใหเกิด
การแสวงหาผลประโยชน
สวนตัวในตําแหนงหนาที่อันมิ
ควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

12 

 
 

3 
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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 
 

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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มติที่ประชุม : รับทราบ 
ประธาน : ที่ประชุมไดมีการวิเคราะหความเสี่ยง และความเสี่ยงท่ีสูง คือ การเบิกคาตอบแทน

นอกเวลาราชและการจัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาใหคณะทํางานและผูเขารวม
ประชุมเลือก 1 กิจกรรมท่ีคิดวาเปนความเสี่ยงในหนวยงานที่ควรจะมีการปรับปรุงและวางเปนมาตรการ
ปองกันและวางแนวทางเพื่อปรับปรุงเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

น.ส. สุมา :  จาการที่ประชุมวิเคราะหความเสี่ยงแลวนั้นเห็นวาการเบิกคาตอบแทนนอกเวลา
ราชการนั้น มีการเบิกจายท่ีสูงขึ้น ซึ่งเห็นสมควรที่จะมีการกําหนดมาตรการการควบคุมหรือตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

นางพิมพใจ: จากมาตรการการควบคุมการใชรถราชการของปงบประมาณ 2563 ซึ่งไดรับ
การรวมมือจากหนวยงานเปนอยางดี สงผลใหความเสี่ยงของการใชรถราชการไปใชในกิจการสวนตัวลดลง     
จึงเห็นสมควรกําหนดกิจกรรมเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 

4.6 กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน สอดคลองตามบทวิเคราะห
ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน 

 
ประธาน :  เมื่อที่ประชุมมีมติให การเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติราชการ เปนความเสี่ยงสูง 

จึงตองมีการวางแนวทางเพื่อปรบัปรุงเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 
ที่ประชุม : รวมวางแนวทางเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน ดังนี้ 

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 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 
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  4.7 การรวมกลุมเพื่อตรวจสอบหนวยงานใหมีการบริหารงานที่โปรงใส ตอบ EB 19  

ประธาน :  ใหคณะทํางานและผูเขารวมประชุมคณะทํางานตรวจสอบหนวยงานใหมีการ
บริหารงานที่โปรงใส รวมกําหนดกิจกรรมที่จะแสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของ
หนวยงานใหมีความโปรงใสยิ่งข้ึน และกําหนดใหเปนมาตรการปองกันการทุจริต และแกไขการกระทําผิดวินัย
ของเจาหนาท่ีของรัฐฯ 

 
นายเรืองเดช : กิจกรรมที่ควรจะปรับปรุงการบริหารงานและนํามากําหนดเปนมาตรการ

ปองกันการทุจริตดังกลาว ในหนวยงานโรงพยาบาลระนอง ควรเปนกิจกรรมที่ไดจากการวิเคราะหความเสี่ยง 
คือ การเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 

ที่ประชุม : ใหมีกิจกรรมการเฝาระวังการเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ซึ่งไดจากการวิเคราะหความเสี่ยง กิจกรรมดังกลาวถือวาเปนการปองกันการทุจริตได โดยใหมีการเฝาระวัง
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยรวมกันระดมความคิดเพ่ือสรางกิจกรรมการตรวจสอบความโปรงใสของการเบิก
คาตอบแทนนอกเวลาราชการ 

 
น.ส.สุมา : เห็นดวยกับการทํากิจกรรม เพราะการที่จะไปตรวจทุกหนวยงานอาจจะทําใหตอง

ใชเวลาเนื่องจากโรงพยาบาลมีหลายหนวยงาน จึงเห็นสมควรที่จะทํากิจกรรมเพื่อใหแตละหนวยดําเนินการ
ตรวจสอบและใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเปนไปตามความเปนจริง 
มติที่ประชุม  : รับทราบ 

 
ประธาน : ใหคณะทํางานและผูเขารวมประชุม วางรูปแบบในการตรวจสอบฯ 

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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นายเรืองเดช :  ในกิจกรรมนั้นควนจะมีวัตถุประสงค การควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ และประกอบดวยหลักฐานการปฏิบัตินอกเวลาราชการ 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 

ประธาน : คณะกรรมการฯทานใดมีเรื่องอ่ืนๆ เสนอที่ประชุมเพิ่มเติมหรือไม หากไมมี 
ขอขอบคุณทุกทานที่ไดรวมประชุมวันนี้ และขอปดประชุม 
เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
    
   ............................... ..................................ผูจดรายงานการประชุม 
     (นายเรืองเดช มิสุด)  
              นิติกร 
 

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

             
 



 
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 


