
 

รายงานการประชุมคณะท างานติดตามตัวชี้วัด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)โรงพยาบาลบางสะพานน้อย 

วันพุธ ที ่ 1  กรกฎาคม  ๒๕๖3 เวลา 13.30 – 16.30 น. 

 ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลบางสะพานน้อย  

ผู้ประชุม 

๑. นายสมพงษ์  พัฒนกิจไพโรจน์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
๒. นายปิยะวัตร  ตั้งสุขสันต์  ทันตแพทย์ช านาญการ 
๓. นางนันทวัน  สืบสายเผ่าพันธุ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  
๔. นางสิริกัญญา นิรมิตรานนท์  เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
๕. นางณิกษา  บุบผะเรณู  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๖. นางสาวนันทนา ก าบัง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๗. นางชุติมา  ตั้งเขาทอง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๘. นางสาวดารารัตน์ อรุณศิริวัฒนา  นักรังสีการแพทย์ช านาญการ 
๙. นางสาวศุภลักษณ์ ไตรรัตนกุล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๑๐. นายรัฐพงค์  ฟูเฟ่ือง   แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
๑๑. นางสาวรัตนกานต์   ดีทอง   นักกายภาพบ าบัดช านาญการ 
๑๒. นางระวิวรรณ หิรัญ   เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาวดารณี ครองบุญ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

           ๒/เร่ิมประชุม... 
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เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น 
นายสมพงษ์  พัฒนกิจไพโรจน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางสะพานน้อย ประธานการประชุม กลา่วเปิดการประชุม 

และด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 
ประธาน : สอบถามเรื่องก าหนดส่ง ITA ในรอบถัดไปเพ่ือแนบผลงานให้ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดร้อยละ100 ตามท่ีก าหนด 
คุณดารณี : ก าหนดแนบหลักฐานส่ง ITA ไตรมาส4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 4 กันยายน 2563 
ประธาน : ให้ผู้เกี่ยวข้องช่วยตอบโจทย์ ITA ทั้ง 26 EB ให้ทันตามก าหนดต่อไป 

: วันนี้ได้เชิญคณะท างานติดตามตัวชี้วัด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  
ภาครัฐ (ITA) โรงพยาบาลบางสะพานน้อย ทุกท่าน เข้าประชุมเพ่ือประชุมหารือ การประเมินITA ในหัวข้อEB20 
เรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนตามเกณฑ์ ITA ปี 2563 

          ข้อ EB20 เรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนตามเกณฑ์ ITA  
ปี 2563 ข้อ EB20-22 ได้ก าหนดให้ส่ง ITA ไตรมาส 2 ในระบบ MITAS ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563  
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 

- ไม่มีวาระเดิม เนื่องจากเป็นวาระพิเศษ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  
คุณดารณี : ขอชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ EB 20 ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบคือคณะท างาน 
     ติดตามตัวชี้วัด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
     โรงพยาบาลบางสะพานน้อย การด าเนินงานในส่วนนี้ต้องส่งรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการ 
     ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ซึ่งต้องประกอบด้วย รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยง 
     เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เนื่องจากพบว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

    มีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพราะเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ 
    เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ 

ประธาน :  ขอความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมว่าหน่วยงานมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ 
    ทับซ้อนอะไรบ้าง 
คุณดารณี : เนื่องจากส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความส าคัญเป็นมาตรการเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกัน 
     การทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ 
     ที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย 4 เรื่อง ดังนี้ 
  1. การใช้รถทางราชการ 
  2. การจัดท าโครงการฝึกอบรม ประชุม ดูงาน และสัมมนา 
  3. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
  4. การจัดหาพัสดุ 
               2/ยกตัวอย่างเช่น... 
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ยกตัวอย่างเช่น 
  1. การใช้รถทางราชการ เช่น การน ารถราชการไปร่วมงานศพ งานแต่งงานของเจ้าหน้าที่ กิจกรรมที่ 
      ไม่ใช่งานทางราชการ 
  2. การเบิกค่าตอบแทน เช่น เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ 
      และในวันหยุดราชการ เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบ  
  3. การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และสัมมนา เช่นการเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
      เป็นเท็จ และเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการไม่ตรงตามความเป็นจริง 
  4. การจัดหาพัสดุ เช่น การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
      เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอื่นๆ มีการจัดซื้อพัสดุเอง โดยไม่มีการแจ้งให้งานพัสดุทราบ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
 ประธาน : ในปี 2563 เห็นสมควรน ามาตรการ 4 เรื่องนี้ มาวิเคราะห์เพ่ือหาความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ 
    ทับซ้อน เพ่ือจะได้หาแนวทางและมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและขอให้คณะท างานฯ 
    ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักของ COSO 2013 และรายงานผลให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
    ทราบต่อไป 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ/รับทราบ 
 ประธาน : กล่าวปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
 

           
ลงชื่อ  นางสาวดารณี  ครองบุญ     ลงชื่อ   นางสาวนันทนา  ก าบัง 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน          พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
ผู้บันทึก/จัดพิมพ์รายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


