
รายงานการประชุม 
วิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกดิผลประโยชนทับซอน 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง 
วันที่  ๒๗ กุมภาพันธ 256๓  เวลา 09.00 น. 

ณ  หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 

ผูมาประชุม 
1. นายศรีพรหม  กาสกูล               สาธารณสุขอําเภอปาซาง 
2. นายไกรศิลป  ศิริวิบูรณ     นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ 
3. นายธีระ  ภูเพ็ง                   ผอ.รพ.สต.บานหวยไฟ 
4. นายมนัส  ลาวใส      ผอ.รพ.สต.บานหวยออ  
5. นายนายณัฐวรรษ  ปานแกว              ผอ.รพ.สต.บานเรือน 
6. นายปฤษฏางค  จนิา               ผอ.รพ.สต.บานดอนหลวง              
7. นางคมคาย  อินเทศน     ผอ.รพ.สต.มวงนอย 
8. นางจนัทรศรี  มูละวงศ     ผอ.รพ.สต.ปาซาง 
9. นางนิลวรรณ  ไชยมาลา    ผอ.รพ.สต.แมแรง 
10. นางนิภาวรรณ  อภิวงคงาม    ผอ.รพ.สต.น้ําดิบ 
11. นางอภิชญา  ประกายวิทย    พยาบาลวชิาชีพ  ชาํนาญการ 
12. นางพิกุลทอง  แนวราช    พยาบาลวชิาชีพ  ชาํนาญการ 
13. นางคะนึงนิตย  ไชยประสพ    พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ 
14. นางอังคนา  ปาปวน    พยาบาลวชิาชีพ  ชาํนาญการ 
15. นางสาววไิลพร  อันตนาบรรเทา   พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ 
16. น.ส.ศิริรัตน  กัญจา    นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ 
17. นางจนัทรจิรา  วิรัช    พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ 
18. นางยุพนิ  นาํปนูศักดิ ์    เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 
19. นางพวงทอง  พรวิเศษศิริกุล   พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ 
20. นางสมจิต  ตันแปง   พยาบาลวชิาชีพ  ชาํนาญการ 
21. นางสุนีรัตน  วัชรเนตร    พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ 
22. นางจนัทรเพ็ญ  เตโช    พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ 
23. น.ส.อัญชลี  พรหมณะ    พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ 
24. นางยุวรี  นิ้มเจริญ     นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ 

 
เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
ประธานในทีป่ระชุม  นายศรีพรหม  กาสกูล   สาธารณสุขอําเภอปาซาง 
 
ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ 

ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่แลว 
ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม คร้ังที่แลว 
ไมมี 



  

 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอที่ประชุมทราบและพิจารณา 
4.1 การจัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทบัซอน 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.256๓ 

ดวยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดดําเนิน

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) ซึ่งเปนการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน มีกรอบการ

ประเมินใน 5 ดัชนี ไดแก (1) ดัชนีความโปรงใส (2) ดัชนีความพรอมรับผิด (3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการ

ปฏิบัติงาน (4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร และ (5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน   กระทรวงสาธารณสุข โดย

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ไดนําหลักการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐของสํานักงาน ป.ป.ช. มาประยุกตใชในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่ง

ตัวชี้วัดที่ 10 : การปองกันผลประโยชนทับซอน EB 20 กําหนดใหหนวยงานมีการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับ

ซอนในหนวยงาน  

 
สรุปผลการวิเคราะหความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง  ประจําป พ.ศ. 
256$ 
 ที่ประชุมไดกําหนดความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชนทับซอน จํานวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจาง 

2. การบันทึกบัญชีรับ–จาย/การจัดทําบัญชีทางการเงิน 

3. การเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงาน 

4. การจัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 

 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว จึงนําผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ 
ของความเสี่ยงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวา กอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่ง
จะทําใหทราบวามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดที่จะตองบริหารจัดการกอน 

ลําดับ ปจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ลําดับ 

ความเสี่ยง 
1 กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามข้ันตอนฯ 4 5 20 (1) 
2 การจัดทําบญัชีทางการเงิน 2 5 10 (2) 
3 การเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงาน 2 4 8 (3) 
4 การการจัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดูงานฯ 2 3 6 (4) 

แผนจัดการความเสี่ยงปองกันผลประโยชนทับซอน                                                                                                                     

ปจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง 

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจางไม
เปนไปตามระเบยีบ 

1. ควบคุม กํากับ ดูแลใหบุคลากร ปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนวทาง การจัดซื้อจัดจาง 
ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2. ใหมีการจัดทําระบบควบคุมภายใน 
3. จัดทําแผนการออกตรวจสอบภายใน 



  

4.การจัดอบรมชี้แจงใหความรู 
 

2. การบันทึกบัญชีรับ–จาย/
การจัดทําบญัชีทางการเงิน 

1. ควบคุม กํากับ ดูแลใหบุคลากรใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข ปญหาการ
ทุจริตของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซางอยางเครงครัด 
2. ใหมีการจัดทําระบบควบคุมภายใน 
3. จัดทําแผนการออกตรวจสอบภายใน 
4.การจัดอบรมชี้แจงใหความรู 

3.การเบิกคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงาน 

ดําเนินการตาม หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจายเงินคาตอบแทนแนบทาย
ขอบังคับกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการจายเงินคาตอบแทนเจาหนาทีท่ี่ปฏิบัติงาน
ใหกับหนวยบริการ 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 

4.การจัดทําโครงการฝกอบรม
ศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 

ดําเนินการตามระเบียบระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แกไขเพิ่มเติม 

 

ระเบียบวาระที่ 7   เร่ืองอ่ืนๆ  
ไมมี 

เลิกประชุมเวลา  1๒.๐0 
 
 

     

     (ลงชื่อ)         
               (นางยุวรี  นิ้มเจริญ)                                      
              ผูบันทึกการประชุม     

    

      (ลงชื่อ)                 รับทราบ  
      (นายศรีพรหม  กาสกูล)    

                                       สาธารณสุขอําเภอปาซาง 
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