
รายงานการประชุมคณะกรรมการเพื่อเสรมิสร้างการบริหารงานทีโ่ปร่งใส 
โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชปัว  

ครั้งที่  1  / 2564 
วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

 
เวลาประชุม    13.00 น.     
ผู้เข้าประชุม 
 1.  นายกิติศักดิ์  เกษตรสินสมบัติ  ผู้อำนวยการ 
 2.  นางกอบกุล  ยศณรงค์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
 3.  นางมยุเรศ  เกษตรสินสมบัติ  ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ 
 4.  นางธิดารัตน ์ เกียรติวรพันธุ์  นายแพทย์ชำนาญการ 
 5.  นางพิมลพรรณ คุณสิทธิ์   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
 6.  นางเจียมจิตร มากเมือง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
 7.  นางสาวจุฬาลักษณ์ ยะวิญชาญ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
 8.  นางสุปรียา  สิริโชคชัยวรกุล  เภสัชกรชำนาญการ 
 9.  นายอำนวย  อนันต์   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
 10.  นางจินตนา  ทองดี   นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 
 11.  นางสาวจินตนา รัตนวิฑูรย์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
 12.  นางสาวสุรีย์พรรณ วังแสง   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
   
ผู้ไม่เข้าประชุม 
 1.  นางอัญชลี  วงค์ใน   นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
 2.  นางจรวยพร  แก้วตา   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

3.  นางนันทนา  มิ่งปรีชา   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวฐิติพร รัศมี   ทันตแพทย์ชำนาญการ 
2. นางกรองกาญจน์ ปะทิ   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
3. นางมารศรี  เพชรสุทธิ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
4. นางสาวทองทิพย์ ใจมา   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
5. นางวนิชชา  มานะกิจ   โภชนากรชำนาญงาน 
6. นางสุภาพ  ศิริอังกุล   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
7. นางวิไลรัตน์  มะโนราช  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
8. นางเบญจพร  ศศิวัจน์ไพสิฐ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
9. นางสาวสุภัคชญา เชียงหนุ้น  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
10.  นางดุษฎี  ล่องแดง   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
11.  นางรัญจิโรจน์ โรจน์ฤทธากร  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
12.   นางจามจุรีย์ ทนุรัตน์   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
13.   นายรังสฤษฏ์ สินสกุลวิวัฒน ์  เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 
14.   นางพันธ์ทิพย์ อยู่เอนก   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 



15.   นางเกศสุดา รักษ์รงค์   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
16.   นางสาวสุรีย์พร คุณสิทธิ์   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องแจ้งให้ทราบ 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ในส่วน 
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ภายในหน่วยงาน จึงเป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกั นการทุจริตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และหน่วยงานจะต้องส่งเสริม ปลูกฝังพฤติกรรมปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และไม่ทนต่อการ
ทุจริต และพัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมของหน่วยงาน นอกจากนี้การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส ถือเป็นกลไกที่สำคัญในการตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารงานของหน่วยงาน 
รวมทั้งยังสะท้อนถึงการริเริ่มเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมในการดำเนินงาน และการพัฒนาการดำเนินงานให้มีความ
โปร่งใส  
มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองและติดตามรายงานการประชุม 

- ไม่มี 
      
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอ 

1. การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
• กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวก

พ้อง 
• กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือ 
• มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค 
• กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบ

ต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง 
มติที่ประชุม รับทราบ 

2. กระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
• การรับ – จ่ายเงิน 
• การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน 
• การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ 
• การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 
• การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ 
• การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
• การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
• การจัดหาพัสดุ 
• การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 
• การเบิกค่าตอบแทน 
• การใช้รถราชการ 
• ฯลฯ 

มติที่ประชุม รับทราบ 



3. ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
• สูญเสียงบประมาณ 
• เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วย

หน้าที่ 
• เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
4. เรื่องแนวทางการดำเนินการเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใส ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ

หน่วยงาน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว 4 ประเด็นหลักคือ 
   1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
   2. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
   3. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
   4. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 มติที่ประชุม ประธานแจ้งให้จัดทำแนวทางการป้องกันหัวข้อดังกล่าว เพื่อให้ถือปฏิบัติ 
5. การจัดทำกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพ่ือเผยแพร่  

ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
มติที่ประชุมรับทราบ ประธานแจ้งให้ผู้รับผิดชอบ ITA ดำเนินการ 

6. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนส่งเสริมคุณธรรมของ
ชมรมจริยธรรมในหน่วยงาน เพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรมและอย่างต่อเนื่อง 

มติที่ประชุมรับทราบ ประธานแจ้งให้ผู้รับผิดชอบ ITA ดำเนินการ 
7.  ส่งเสริมให้มีการร่วมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส ภายใต้แนวคิด “จิต

พอเพียงต้านทุจริต” โดยใช้โมเดล STRONG ในการขับเคลื่อนความคิดของบุคลากรเก่ียวกับ
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ให้สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 

 มติที่ประชุมรับทราบ ประธานแจ้งให้ผู้รับผิดชอบ ITA ดำเนินการ 
ระเบียบวาระท่ี 4 อ่ืนๆ 

- ไม่มี 
-  

ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
 
                                                               (ลงชือ่) ............................................ ผู้จดรายงานการประชุม 
                (นางสาวจีรวรรณ  ชา่งเหล็ก) 
                      เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 
 

        (ลงชื่อ) .......................................... ผู้ตรวจรายงาน 
                                                                        (นางสาวสุรีย์พรรณ  วังแสง) 
                                                                       นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 



 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใส 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

ครั้งที่  1  / 2564 
วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

เวลา 13.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมพญาผานอง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562 

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน                                                      .                                                                     
วัน/เดือน/ปี  : 12 มีนาคม 2564                                                                                      . 
หัวข้อ : เรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน                                                         .                       
                                                                                                                               . 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1) รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน                                          .                                                                                          
.        2)  รายงานการประชุม                                                                                          .                                                                                                                            
. 
                                                                                                                              . 
                                                                                                                              . 
                                                                                                                              . 
Link ภายนอก : ไม่มี                                                                                                     . 
หมายเหตุ :                                                                                                                . 
                                                                                                                              . 
                                                                                                                              . 
                                                                                                                              . 
       ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                   ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
         (นางโชติกา   ติฉัน)                                                  (นายกิติศักดิ์   เกษตรสินสมบัติ) 
           นักวิชาการพัสดุ                                           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
      วันที่ 12 มีนาคม 2564                                                   วันที่ 12 มีนาคม 2564 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลเผยแพร่ 
 
 

(นางโชติกา   ติฉัน) 
นักวิชาการพัสดุ 

วันที่ 12 มีนาคม 2564 
 

 
 
 


