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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
1. น.ส.วศินี  วีระไวทยะ   รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสามร้อยยอด 

 2. นายแนวหน้า  อัครปฐมกุล  เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
3. นายภพ  วงศ์ประสาร   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
4. นางสาวรจนา  เล้าบัณฑิต  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
5. นางสาวเนตรทราย  ปัญญชุณห์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
6. นางสาวรักชนก  คุ้นวงศ ์  ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
7. นางพาขวัญ  วิชชุตเวส   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
8. นายเฉลิมพล  วาณิชยานันท์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
9. นางสาวคณิสร  ฉายศรี   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 10. นางสาวรพีพรรณ  เอี่ยวลออ  นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 
11. นายคเชนท์  ศรีเที่ยงตรง  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 
12. นางสาวสุพรรณภรณ์ วิชติะกุล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
13. นางวรรณวิมล  ผลรอด  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
14. นางสาวณัฎฐ์ภสัสร สุขประเสริฐ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

 15. นายยุทธนา  วงศ์หงวน  โภชนากร 
16. นางสาววรรณา  ศรีพรหม  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
17. นางประไพ  แสนสุข   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560- 
2564) มีมติให้ใช้ถึงเดือนกันยายน 2565 ได้ก าหนดยุทศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการป้องกันการทุจิตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
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ซึ่งจะเชื่อมโยงการเกณฑ์การประเมิน MOPHITA ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยMOPHITA
จะเป็นกลยุทธ์หนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ซึ่งในปี 2565 ทุกหน่วยงาน
จะต้องประเมินตนเองตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์(MOIT) จ านวน 23 ข้อ  
ที่ประชุม รับทราบ 

1.2 ผลการประเมิน ITA โรงพยาบาลสามร้อยยอด ปีงบประมาณ 2564 (เป้าหมาย90%) 
 -ไตรมาสที่ 1   ผลการประเมิน  ระดับ5 
 -ไตรมาสที่ 2 ผลการประเมิน  70% 
 -ไตรมาสที่ 3 ผลการประเมิน  100% 
 -ไตรมาสที่ 4 ผลการประเมิน  100% 

ที่ประชุม รับทราบ 
1.3 การประเมิน MOPHITA ปีงบประมาณ 2565  ระยะเวลาการประเมินแบ่งเป็น 4 ไตรมาส 

เหมือนเดิม แต่รายละเอียดและวิธีการประเมินตนเองจะปรับเปลี่ยนไม่เหมือนปี 2564 และเนื้อหา
รายละเอียดแต่ละข้อจะแตกต่างจากปี2564  โดยมีเป้าหมายการด าเนินงาน คือ 

 -ไตรมาสที่ 1   ผลการประเมิน  ระดับ5 
 -ไตรมาสที่ 2 ผลการประเมิน  82% 
 -ไตรมาสที่ 3 ผลการประเมิน  87% 
 -ไตรมาสที่ 4 ผลการประเมิน  92% 

ภพ  ในรายละเอียดของแบบประเมินตนเอง MOIT 23 ข้อ จะมีเจ้าภาพในการตอบแบบประเมิน
ตนเอง ส่วนใหญ่จะเป็นของกลุ่มงานบริหารทั่วไป  งานพัสดุ  คณะกรรมการข้อร้องเรียน ซึ่งคู่มือ/แนวทาง
ประเมินสามารถDownloadได้จากเว็บไซด์ของโรงพยาบาล 
ประธาน  ให้ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องในการตอบแบบประเมิน ศึกษาและด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่อง  
   -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ภพ  3.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เป็น
หัวข้อการประเมินข้อที่ 18 ซึ่งหน่วยงานต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง  ซึ่งได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO 2013 (The Committee of 
Sponsoring Organization of the Tread Commission) ซ่ึงขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน มี 9 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การระบุความเสี่ยง 2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 3. เมทริกส์
ระดับความเสี่ยง (หาค่าความเสี่ยงรวม) 4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 5. แผนบริหารความเสี่ยง 6. 
การจัดท ารายงานการเฝ้าระวังความเสี่ยง 7. จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 8. การจัดท ารายงานการ
บริหารความเสี่ยง 9. การรายงานผลการด าเนินงานแผนการบริหารความเสี่ยง 
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 ในการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน มี 7 กระบวนงาน 
                 (1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  
                 (2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดท าโครงการ
ฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา  
                 (3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน  
                 (4) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถทางราชการ  
                 (5) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการน าวัสดุอุปกรณ์ทาง
ราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว  
                (6) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจ่ายยา และ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเกินความจ าเป็น 
                (7) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการสั่งซื้อยาเกินความ
จ าเป็นในการรักษาผู้ป่วย  
ที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบในการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO 2013 
ประธาน  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่ก าหนดใน ITA โดยให้หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
ทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการด าเนินการก ากับติดตาม 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
   -ไม่มี- 
 
ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
 
  

 
(นางประไพ  แสนสุข) 

                ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 

                                                                                           
(นายภพ  วงศ์ประสาร) 

                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


