
 

รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ ๒๕๖3 

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ 2563 
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 

************************* 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

๑. นายโยธิน จันทร์ทิพย์  สาธารณสุขอ าเภอลี้   สสอ.ลี้ 
๒. นายพงศกร ตันติวรางกูร   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ       สสอ.ลี้   
๓. นางณัฐวรรณ แก้ววงค์   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน     สสอ.ลี้ 
๔. นายสมศักดิ์ ปาอินท์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ       สสอ.ลี้ 
๕. นายด ารง พิงคะสัน   เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส       รพ.สต.บ้านปาง 
๖. นายชัยวุฒิ  อาจการ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     รพ.สต.บ้านห้วยต้ม 
๗. นางมณีพร เขื่อนค า  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ      รพ.สต.นาทราย 
๘. นายสมพร  จันสุ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ       รพ.สต.ปวงค า 
๙. นางพิเกษร์ แก้วกัน  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน      รพ.สต.ห้วยแหน 
๑๐. นางสมบูรณ์ อาจการ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ       รพ.สต.แม่เทย 
๑๑. นางสาวมยุรี  มูลกันทา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ       รพ.สต.ดงด า 
๑๒. นายนิวัติ  กันธิยะเทพ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ       รพ.สต.แม่ลาน 
๑๓. นายประวิตร ด้วงทรง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน      รพ.สต.ห้วยศาลา 
๑๔. นางรังสรรค์  วัชรกาวิน          นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ        รพ.สต.แม่ตืน 
๑๕. นายรังษิโรจน์ กัญจา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     รพ.สต.บ้านแม่ป๊อก 
๑๖. นายยุทธนา เตมีศักดิ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ        รพ.สต.ก้อ 
๑๗. นางมณีวรรณ  วรรณชัย  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน     รพ.สต.นากลาง 

  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
  เรื่องที่ 1 ด้วยส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้ ก าหนดให้มีการจัดท ารายงานวิเคราะห์ความ เสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพ่ือวัด 
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB 20 
ก าหนดให้หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ดังนั้น ส านักงาน สาธารณสุข
อ าเภอลี้ จึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน ใน
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือช่วยกัน วิเคราะห์ถึงความเสี่ยงและหาแนวทาง
ป้องกันร่วมกัน 
  - มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
  - ไม่มี 
 
 
 
 



 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
  - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ประธาน : เพ่ือป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จึงขอให้ ที่
ประชุม  พิจารณาความเสี่ยง โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตาม 
มาตรฐาน COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
ซึ่งเป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด 
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรร 
มาภิบาล เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ 
ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัด ทา
ในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้ และเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหาร ราชการ
แผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน 
  - มติที่ประชุม  

 ที่ประชุมได้เสนอให้มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ ทับซ้อน ดังนี้ 
  1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางทีจ่ะทาประโยชนใ์ห้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือ มีการเอ้ือ
ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค 
 - กระบวนงานทีมี่ช่องทางเรยีกรอ้งหรอืรบัผลประโยชน์จากผู้ทีมี่ส่วนเกีย่วข้องซ่ึงส่งผลทางลบต่อ 
ผู้อื่นที่เกีย่วข้อง 
  2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดทาบัญชีทางการเงิน 
 - การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ 
 - การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ 
 - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
 - การจัดหาพัสดุ 
 - การจัดทาโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 
 - การเบิกค่าตอบแทน 
  3) ความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
 - สูญเสียงบประมาณ 
 - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 
 - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน



 

  4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
   (1) การเสริมสร้างจิตสานึกให้บุคลากรของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้ รังเกียจการ 
ทุจริต ทุกรูปแบบ เช่น 
 - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
 - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ 
 - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี 
   (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
 - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
 - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
 - การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด อย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง 
 - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 เมื่อที่ประชุมพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรง
ของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ได้ก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีโอกาสเกิด
ไปมากท่ีสุด จ านวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
  1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
  2. การบันทึกบัญชีรบั–จ่าย/การจัดท าบัญชีทางการเงิน 
  3. การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
  4. การจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา  
  ที่ประชุมจึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ 
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรมหรือภารกิจของหน่วยงาน ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความ เสี่ยง 
เพ่ือท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน ซึ่งจากผลการพิจารณา ได้ ล าดับ
ความเสี่ยงดังนี้ 
  ล าดับที่ 1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามขัน้ตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ล าดับที่ 2 การบันทึกบัญชีรับ–จ่าย/การจัดท าบัญชีทางการเงิน 
  ล าดับที่ 3 การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
  ล าดับที่ 4 การจัดท าโครงการฝึกอบรมศกึษาดูงานประชุมและสัมมนา 

 ที่ประชุมได้พิจารณามาตรการจัดการความเสี่ยงของแตล่ะปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยงไว้ดังนี้ 
  1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
 - ควบคุม ก ากับ ดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.การจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 - ให้มีการจัดท าระบบควบคุมภายใน 
 - จัดท าแผนการออกตรวจสอบภายใน 
 - การจัดอบรมชี้แจงให้ความรู้ 
  2. การบันทึกบัญชีรบั–จ่าย/การจัดท าบัญชีทางการเงิน 
 - ควบคุม กากับ ดูแลให้บุคลากรให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการ ทุจริตของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
 - ให้มีการจัดท าระบบควบคุมภายใน 
 - จัดทาแผนการออกตรวจสอบภายใน 
 - การจัดอบรมชี้แจงให้ความรู้  
   
 



 

  3. การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
 - ด าเนินการตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้าย ข้อบังคับกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ ในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2544 
  4. การจัดท าโครงการฝึกอบรมศกึษาดูงานประชุมและสัมมนา 
 - ด าเนินการตามระเบียบระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอจากคณะท างาน 
  คณะท างานเสนอให้จัดท าบันทึกข้อสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ใน
หน่วยงาน เป็นแบบรูปเล่มรายงาน โดยมอบหมายให้เลขานุการเป็นผู้จัดท ารายงาน 
  - มติที่ระชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
  - ไม่มี 
 
ปิดการประชุม เวลา 16.00 น. 
 

     
ลงชื่อ..................................................ผู้บันทึกการประชุม 

(นายสมศักดิ์   ปาอินทร์) 
                  เลขานุการ 
 

  
ลงชื่อ....................................................ผู้ตรวจรายงาน/รับรองการประชุม 

( นายโยธิน  จันทร์ทิพย์ ) 
   สาธารณสุขอ าเภอลี้



 



 



 

 


