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ผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องแจ้งให้ทราบ 
  การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เปิดเผยการด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ต้องแสดงถึง
เจตนารมณ์หรือค าม่ันว่า จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล หน่วยงาน ต้องด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในหน่วยงาน และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นรูปธรรมและอย่างต่อเนื่อง บนพ้ืนฐานการสร้าง
วัฒนธรรมการต่อต้าน การทุจริต การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ที่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข บริบทของสังคมไทย บริบทของหน่วยงาน และสถานการณ์
ปัจจุบัน ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน และการพัฒนาะบบ ส าหรับการพัฒนาคนนั้น เริ่มจากพ้ืนฐานทางจิตใจ 
จิตส านึกเป็นส าคัญ การปรับฐานความคิดและหล่อหลอมพฤติกรรมให้มีจิตส านึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต  
ค่านิยมของบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงานของรัฐ และการ
พัฒนาระบบ มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานที่เหมาะสมกับ  บริบท 
สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน ยั่งยืนด้วยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  พอเพียง 
มาใช้ในการบริหารราชการและการด าเนินชีวิต 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองและติดตามรายงานการประชุม 
- ไม่มี 



ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอ 
  3.1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 
(Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอม
รับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี 1992 โดยที่ผ่านมามีการออกแนวทางด้านการควบคุม ภายในเพ่ิมเติมอีก ๓ 
ครั้ง คือครั้งแรกเมื่อปี 2006 เป็นแนวทางด้านการท ารายงานทางการเงิน Internal Control over Financial 
Report – Guidance for Small Public Companies ครั้งที่ 2 เมื่อปี 2009 เป็นแนวทางด้านการก ากับติดตาม 
Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งที่ 3 ในปี 2013 เป็นแนวทางเพ่ิมเติมด้านการควบคุม
ภายใน Internal Control – Integrated Framework : Framework and Appendices การปรับปรุงในปี 
2013 นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี 1992 ที่ก าหนดให้มีการควบคุมภายในแต่เพ่ิมเติมในส่วนอ่ืนๆ ให้ชัดเจน
ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมเติมเรื่องการสอดส่องในภาพรวมของการก ากับดูแลกิจการ ดังนั้นการควบคุมภายใน
จึงถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งในการที่จะตอบสนองต่อความคาดหวังของกิจการในการป้องกันเฝ้าระวังและ
ตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ 
  ส าหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 
  องค์ประกอบท่ี 1 : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
   หลักการที่ 1 – องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 

หลักการที่ 2 – คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแล 
หลักการที่ 3 – คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการสั่งการชัดเจน 
หลักการที่ 4 – องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
หลักการที่ 5 – องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 

  องค์ประกอบท่ี 2: การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
   หลักการที่ 6 – ก าหนดเป้าหมายชัดเจน 

หลักการที่ 7 – ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม 
หลักการที่ 8 – พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
หลักการที่ 9 – ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน 

  องค์ประกอบที่ 3: กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
   หลักการที่ 10 – ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

หลักการที่ 11 – พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม  
หลักการที่ 12 – ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 

  องค์ประกอบที่ 4: สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
   หลักการที่ 13 – องค์กรมีข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ  

หลักการที่ 14 – มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในด าเนิน  ต่อไป
ได้  

หลักการที่ 15 – มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อ การ
ควบคุมภายใน 

  องค์ประกอบที่ 5: กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
   หลักการที่ 16 – ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  

หลักการที่ 17 – ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและ 
                     เหมาะสม 



  ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & 
Function (มีอยู่จริง และน าไปปฏิบัติได้) อีกทั้งท างานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะท าให้การควบคุม 
ภายในมีประสิทธิผล 
  ส าหรับคู่มือฉบับนี้ จะเน้นตามมาตรฐาน COSO 2013 องค์ประกอบที่ ๒ หลักการที่ ๘ ในเรื่อง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นหลัก 
  กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้ 

 Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิดสิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ท าอย่างไรจะไม่ให้
เกิดข้ึนซ้ าอีก 

 Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ท าอย่างไรจะตรวจพบ ต้อง
สอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยท าการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้
ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร 

 Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิด ใน
ส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ าอีก 
(Known Factor) ทั้งท่ีรู้ว่าท าไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ 
Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก 

 Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปราม 
ล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ 
ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor) 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 

4.1  ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
4.1.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มี 

ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา  
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) 

4.1.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที ่
4.1.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร

จัดการ ทรัพยากรภาครัฐ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
  4.2 จากการลงพ้ืนที่ส ารวจตามจุดให้บริการในโรงพยาบาลบ่อเกลือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
คณะท างานฯ มุ่งเน้นความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ แบ่งเป็น 4 หัวข้อดังนี้ 
        4.2.1 การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะและหรือการจัดท าร่างขอบเขตงาน ที่มีการเอ้ือ
ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง 
       4.2.2 การเรียกร้องรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการจัดหาพัสดุเพื่อประโยชน์ของตนเอง 



       4.2.3 การตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น เพ่ือการ
เอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง 
        4.2.4 กระบวนการบริหารพัสดุ กรณีการเบิกจ่ายและรับพัสดุขาดการควบคุมตามระเบียบ
ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 มติที่ประชุม เห็นชอบให้วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเรื่องดังกล่าวเสนอฯ 
คณะกรรมฯ เพื่อให้เห็นชอบต่อไป 

 ประธานได้สอบถามคณะกรรมการในที่ประชุมว่า มีผู้ใดมีเรื่องจะแจ้งหรือเสนออีกหรือไม่ หรือสอบถาม
เรื่องหนึ่งเรื่องใดที่มีข้อสงสัยหรือไม่ หรือจะน าเรื่องด่วนเข้าสู่การพิจารณา มอบให้ประสานเลขานุการด าเนิน
การศึกษาข้อมูลจัดหาเอกสารและจั ดท าเป็นวาระการประชุมเ พ่ือพิจารณาในการประชุมครั้ งต่อไป  
เมื่อไม่มีคณะกรรมการท่านใดสอบถามหรือเสนอ ประธานจึงขอปิดการประชุม 
 ปิดการประชุมเวลา 16.30 น. 
 
            ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
      ลงช่ือ 
                        ( นายศักรนันทน์ วงศ์จริยะขจร )  
                                                              นักวชิาการพัสดุ 
                                                      คณะท างานและเลขานุการ 

 

            ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 
      ลงช่ือ 
                          (นายฬุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา)  
                                                 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ 
                                                          ประธานคณะท างาน 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
โรงพยาบาลบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลบ่อเกลือ จังหวัดน่าน                                                                     . 
วัน/เดือน/ปี  : 27 มีนาคม 2566                                                                                     . 
หัวข้อ : รายงานการประชุมความเสี่ยงการทุจริต                                                                       .                       
                                                                                                                               . 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 
                    รายงานการประชุม.                                                                                                                            
. 
                                                                                                                              . 
                                                                                                                              . 
                                                                                                                              . 
Link ภายนอก : ไม่มี                                                                                                     . 
หมายเหตุ :                                                                                                                . 
                                                                                                                              . 
                                                                                                                              . 
                                                                                                                              . 
 
 
       ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                     ผู้อนุมัติรับรอง 
 
      ศักรนันทน์ วงศ์จริยะขจร                                                          นิภาพร ใจพล 
  ( นายศักรนันทน์ วงศ์จริยะขจร)                                                   (นางนิภาพร ใจพล) 
           นักวิชาการพัสดุ                                                       นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
  วันที่ 27 มีนาคม 2566                                                         วันที่ 27 มีนาคม 2566 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลเผยแพร่ 
 

กฤตนัย เกตุแก้ว 
(นายกฤตนัย เกตุแก้ว) 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
วันที่ 27 มีนาคม 2566 

 


