
 
 

 
รายงานการประชุมจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต 

วันที่    9 มีนาคม  2566 
ณ  ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาหม่ืน  จังหวัดน่าน 

 
 

******************************** 
 
 
 

เริ่มประชุมเวลา   09.00 น. 
 
 

ผู้เข้าประชุม 
1. นายชวลิต   รวมศิลป์  สาธารณสุขอ าเภอนาหมื่น   สสอ.นาหมื่น 
2. นายรัฐศาสตร์ ขันยอด  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.นาหมื่น 
3. นางนันทวรรณ   ธุปะละ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  สสอ.นาหมื่น 
4. นายวรพจน์    บุญเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สสอ.นาหมื่น 
5. นางสาวรจนา  ธิเขียว  เจ้าพนักงานธุรการ   สสอ.นาหมื่น 
6. นางสาววราพรรณ   จันตา พนักงานการเงินและบัญชี   สสอ.นาหมื่น 
7. นางศิรินาวิน มะราช  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.สต.นาทะนุง 
8. นางสาวสุพัตรา  งึ้มนันใจ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  รพ.สต.นาทะนุง 
9. นางสาวฬุริญา  สมค า  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน   รพ.สต.นาทะนุง 

 
 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายชวลิต   รวมศิลป์ สาธารณสุขอ าเภอนาหมื่น ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิด
การประชุมในเวลา 09.00 น. และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  

ตามท่ีมีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergirity& Transparency Assessment : ITA ) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นไปอย่างจริงจังต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
นโยบายนายกรัฐมนตรีและกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นให้ทุกหน่วยในสังกัดด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ทุก
หน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมย่อยๆมีดังนี้ 

- หน่วยงานต้องมีแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยจัดท าเป็น
รูปเล่มรายงานที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ๘ ขั้นตอน  

 
มติที่ประชุม    ทราบ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม  

- ไม่มี 
 
 

 



 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  ติดตามการประชุมครั้งก่อน 
 - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอเพื่อทราบ 
ที่มาและความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาหมื่น ได้ด าเนินการจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 ตามบทบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชีการ
รายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และ
การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนดมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรฐาน 

ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมี 
การสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 

ข้อ ๒.๗ ต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนบริหาร 
จัดการความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติข้อ ๙ จัดท ารายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง 
สม่ าเสมอเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ก ากับดูแล พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง การบริหารความเสี่ยง
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการขององค์กร ซึ่งมีความส าคัญต่อการด าเนินงานในการบรรลุเป้าหมายของ
องค์กรโดยเชื่อมโยงสัมพันธ์กับภารกิจขององค์กร นโยบาย แผนปฏิบัติการ และกิจกรรมขององค์กร ซึ่ง อาจมี
สถานการณ์ที่คาดไม่คิด หรือปัญหา อุปสรรคที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือภารกิจของ
องค์กรโดยรวม จึงต้องมีการน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ เพ่ือช่วยป้องกันหรือควบคุมความเสียหายใน
การด าเนินงานที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่การระบุความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยงและการก าหนดมาตรการ
ในการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระตับที่องค์กรยอมรับ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการด าเนินงานขององค์กรสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และภารกิจที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ การบริหารความเสียงเป็นกระบวนการที่ คณะกรรมการผู้บริหารและ
บุคลากรทุกคนในองค์กรจะต้องท าความเข้าใจและให้ความส าคัญเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึง
การบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กรภารกิจตามนโยบายและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
๑. วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 

1. เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบที่จะท าให้เกิดความเสียหายต่อการด าเนินงานที่อาจจะเกิดขึ้นใน 
อนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และสามารถควบคุมได้ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ 

๒. เพ่ือก าหนดมาตรการ กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยงและมีการติดตามประเมินอย่างต่อเนื่อง 
3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบริหารงานขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการบรรลุ 

ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
๔. เพ่ือให้บุคลากรได้รับรู้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถบริหาร

จัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบในทิศทางเดียวกันการพิจารณาความเสี่ยงการก าหนดประเด็นความเสี่ยงและ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ 

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้ 
1. การระบุความเสี่ยง 
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
5. แผนบริหารความเสี่ยง 



 
 

6. การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
7. จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 
8. การจัดท าการรายงานการบริหารความเสี่ยง 
๙. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
 

การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 
สถานะสีเขียว   :  เป็นความเสี่ยงระดบัต่ า 
สถานะสีเหลือง  :  เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง

ปฏิบัติงานตามปกติการควบคุมดูแล 
สถานะสีส้ม  : เป็นกระบวนการความเสี่ยงระดับสูงเป็นกระบวนงานที่มีผู้มาเกี่ยวข้องหลายคนหลาย

หน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่
ปกต ิ

สถานะสีแดง  : เป็นความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ ไม่รู้จักไม่
สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่ าเสมอ 

 
การประเมินการควบคุมการเสี่ยง 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาหมื่น ได้น าค่าความเสี่ยงรวม (ความจ าเป็น xความรุนแรง) มาท าการ
ประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการ
จัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการ จัดการ จะแบ่งเป็น๓ ระดับ 
คือ 

ระดับดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่ มี
ผลเสียทางการเงิน 

ระดับพอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งที่ยังจัดการไม่ใด้กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน
องค์กรแต่ยอมรับได้มีความเข้าใจ 
 ระดับอ่อน : จัดการไม่ใด้ หรือได้เพียงส่วนน้อยการจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่ายมีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/
ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 

โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต 
 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know  factor 
ความเสี่ยงที่เคยเกิด 

Unknow  factor 
ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิด 

การใช้ทรัพย์ของทางราชการเพ่ือประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 
-น ารถยนต์ราชการของ สสอ.ไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง 
นอกเหนือจากงานของ สสอ.บ่อยครั้งซึ่งต้อง 
รับผิดชอบจ่ายค่าน้ ามันด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิก 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและท าการเบิกกว่าความเป็นจริง 
 

  
 

การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน 
- การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพ่ือช่วยให้บุคคลนั้น 
ได้ผลประโยชน์จากองค์กร 
 

  



 
 

 

โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต 
 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know  factor 
ความเสี่ยงที่เคยเกิด 

Unknow  factor 
ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิด 

การท าธุรกิจส่วนตัว 
- เจ้าหน้าที่เก่ียวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างท า 
สัญญาซื้อของจากร้านหรือบริษัทของครอบครัว 
ตนเองหรือบริษัทท่ีตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ 
 

  
 

การท างานพิเศษ 
- การที่เจ้าหน้าทีไ่ม่ท างานที่ได้รับมอบหมายจาก 
สสอ.อย่างเต็มที่แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอ่ืนๆที่อยู่ 
เหนืออ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 
 

  
 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
- การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ 
ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องไต้เปรียบหรือชนะการ 
ประมูล 
- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น 
การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสารล่าช้า 
 

  
 

 
ประธาน :  ผมขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านตระหนักว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส าคัญและขอให้ศึกษาระเบียบการท าจัดซื้อ 
จัดจ้างให้ถูกระเบียบและรอบคอบทุกครั้ง 
 
มติที่ประชุม :  รับทราบและเห็นด้วยพร้อมกัน 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 - ไม่มีเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
 

เลิกประชุม เวลา 16.00 น. 
 

  ผู้บันทึกการประชุม                                     ผู้รับรองรายงานการประชุม  
 

                        
      (นางสาวรจนา   ธิเขียว)    (นายรัฐศาสตร์  ขันยอด) 

                  เจ้าพนักงานธุรการ          นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 


