
 
  

รายงานการประชุมการประชุมคณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
(วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน) อ าเภอปากพะยูน 

วันที่ 3 มีนาคม ๒๕64 เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน 

…………..…………………………….......………..…….. 
   รายช่ือผู้มาประชุม  
ล าดับ         ชื่อ – สกุล              ต าแหน่ง                      สถานที่ปฏิบัติงาน        
 หมายเหตุ 

1. นายสมนึก จันทร์เหมือน  สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน               สนง.สสอ.ปากพะยูน 
2. นายภชภณ  เมืองแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สสอ.ปากพะยูน 
3. นางรัตนภรณ์ ทองช่วย                เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน สนง.สสอ.ปากพะยูน 
4. นางสาวปิยฉัตร ชุมโชติ               เจ้าพนักงานธุรการ   สนง.สสอ.ปากพะยูน 
5. นางนารีรัตน์ ลัมพชวา                 นักวชิาการสาธารณสุข   สนง.สสอ.ปากพะยูน 
6. นางสาวสุนิสา มาเส็ม  นักวิชาการสาธารณสุข   สนง.สสอ.ปากพะยูน 
7. นายพงศ์ศักดิ์  จันทร์ทอง              ผอ.รพ.สต.บ้านพระเกิด                      รพ.สต.บ้านพระเกิด 
8. นายกฤษฎา สังฆโต                    ผอ.รพ.สต.บ้านช่องฟืน                        รพ.สต.บา้นช่องฟืน         
9. นายสุรวุฒิ  นฤภัย                      ผอ.รพ.สต.บ้านเกาะหมาก                    รพ.สต.บ้านเกาะหมาก      
10. นายกิตติพงษ์ กาญจนูปถัมภ์   ผอ.รพ.สต.บ้านควนเคี่ยม            รพ.สต.บ้านควนเคี่ยม    
11. นายสังคม  ชูยิ้มพานิชย์    ผอ.รพ.สต.บ้านบางตาล            รพ.สต.บ้านบางตาล            
12. นายเสงี่ยม  ศรีทวี                      ผอ.รพ.สต.บ้านฝาละมี                        รพ.สต.บ้านฝาละมี       
13. นายก าพล  เศรษฐสุข                   ผอ.รพ.สต.ดอนประดู่                         รพ.สต.ดอนประดู่             
14. นางสุณีย์  นิ่มดวง                      ผอ.รพ.สต.บ้านหัวควน                        รพ.สต.บ้านหัวควน                    
15. นายอ านวย ทองหนูนุ้ย   ผอ.รพ.สต.บ้านห้วยเรือ    รพ.สต.บ้านห้วยเรือ 
16. นายสุหรง  สมแสง      ผอ.รพ.สต.บ้านเกาะนางค า            รพ.สต.บ้านเกาะนางค า      
17. ายสายัน ไข่แก้ว                       ผอ.รพ.สต.บ้านบางขวน                       รพ.สต.บ้านบางขวน   
18. นายนาท  ทองขุนด า                   ผอ.รพ.สต.บ้านควนพระ                       รพ.สต.บ้านควนพระ            
19. นางเจียมจิตต์ ปิยวาจานุสรณ์         ผอ.รพ.สต.บ้านทะเลเมียง                     รพ.สต.บ้านทะเลเหมียง 
20. นางมณฑาทิพย์ ช่วยศรี  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.สต.บ้านควนพระ 
21. นางอารมณ์ สุขศรี  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.สต.บ้านห้วยเรือ 
22. นางสุธาสินี หล าสุบ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.สต.บ้านเกาะนางค า 
23. นางอุไรวรรณ จันทร์ทอง     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                  รพ.สต.บ้านพระเกิด 
24. นางสุกัญญา ไทยกลาง                 เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บ้านทะเลเหมียง 
25. นางสาววรรณศิกา สามารถ            เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บ้านโคกทราย 
26. นางสาวจาริยา เพ็ชรจ ารัส             เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บ้านโคกทราย 

 
 



 
 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๐๐น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายสมนึก จันทร์เหมือน สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน เป็นประธาน  

ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นายสมนึก จันทร์เหมือน สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน ประธานที่ประชุม ได้ให้นโยบายการ 

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และแนวคิดในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ และการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔   

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ไม่มี  การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรก  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  ติดตามมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว 
ไม่มี  การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรก  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เพื่อทราบและพิจารณา 
๑. ประเด็นความเสี่ยงท่ีตรวจพบในงานพัสดุ/กระบวนงานพัสดุ/การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

๔.๑ นางสาวอุษา หมุนนุ้ย ได้ชี้แจงประเด็นความเสี่ยงด้านพัสดุที่ตรวจพบในการตรวจสอบ 
ภายในประจ าปี ๒๕๖๓ ดังนี้ 
  - ด้านการบริหารพัสดุ ประเด็นที่ตรวจพบ 
   ๑. การก าหนดผู้รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้างและงานคลังพัสดุยังเป็นบุคคลเดียวกัน 
   ๒. การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
   ๓. การควบคุมและการเก็บรักษา การจัดท าทะเบียนคุมวัสดุ การจัดท าทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน การจัดท าใบเบิกจ่ายวัสดุ  
   ๔. การตรวจสอบพัสดุประจ าปี การลงจ่ายครุภัณฑ์ออกจากทะเบียน 
   ๕. อ่ืนๆ การมอบหมายรถราชการ การขออนุญาตใช้รถ การบันทึกทะเบียนการใช้รถ
ราชการ   

๔.๒ นายภชภณ เมืองแก้ว ได้ชี้แจงเกี่ยวกับข้อตรวจพบในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านพัสดุในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้  

   ๑. การจัดท าแผนจัดหาพัสดุ 
๑.๑   ไม่แยกวัสดุแต่ละประเภท 
๑.๒   จัดซื้อ/จ้างไม่เป็นไปตามแผนฯ 

   ๒. การจัดท าร่างขอบเขตของงาน(TOR) 
   ๒.๑ งานจัดซื้อวัสดุ/งานจ้างทั่วไป   แต่งตั้งคณะกรรมการคนเดียว พร้อมท าร่าง
ขอบเขตงานมาพร้อมเลย 
   ๒.๒ งานจัดซื้อครุภัณฑ์   แต่งตั้งคณะกรรมการ ๓ คน   



 
 

   ๒.๓ งานก่อสร้าง   แต่งตั้งคณะกรรมการ ๓ คน ให้มีช่างอบต ๑ คน   
                        ๓. การก่อหนี้ผูกพัน 
   ๓.๑ เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนบันทึก e-Gp   

- ไฟล์ สแกน TOR ที่อนุมัติแล้ว (scan.pdf) 
- ใบเสนอราคา พบไม่ลงรับสารบัญของหน่วยงาน  
- เอกสารร้าน เอกสารต้องรับรองส าเนาด้วย  ที่พบ ผู้ขาย/ผู้รับจ้างไม่ได้ 

รับรองส าเนามา  และเอกสารเป็นแบบสแกนลายเซ็นต์   
    - ใบแสดงความบริสุทธิ์ใจ 
    - แผนเงินบ ารุง/โครงการ 
   ๓.๒ การบันทึก e-GP (ตั้งแต่เพ่ิมโครงการ- ประกาศผู้ชนะ) 
    - เพ่ิมโครงการ ที่พบผิดพลาดบ่อย ชื่อโครงการ  งบประมาณท่ีบันทึก รายการ
สินค้าท่ีเลือก  การบันทึกใบแสดงรายการสินค้า   ไม่เปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเป็นไม่ผ่าน GFMIS 
   ๓.๓ การบันทึกขั้นที่ ๑ ในระบบ จุดที่พบผิดพลาดบ่อย 
    - ส่วนราชการ  ใส่ตัวย่อ เช่น รพ.สต.....  ไม่ลงต าบล และอ าเภอ ของ
หนว่ยงาน 
    - เรื่อง ไม่เปลี่ยนชื่อให้เหมือนกับชื่อโครงการตอนแรก   
    - รายละเอียด   เอกสารที่ใช้แนบไม่ใช้ไฟล์ TOR 
    - ก าหนดส่งมอบ  มักจะก าหนดยาวเกินไป บางครั้งแค่จัดซื้อทั่วไปให้แต่งตั้ง
ให้เหมาะสมกับเนื้องาน  
    - การแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ งบประมาณไมเ่กินแสน  ผู้ตรวจรับ ๑ คน  
งบประมาณเกินแสน  ๓ คน 
    - การบันทึกช่องผู้อนุมัติ (บันทึกเลขที่วันที่)  ที่พบบ่อยลงชื่อเจ้าหน้าที่ ไม่ได้
ลงชื่อสาธารณสุขอ าเภอ    
   ๓.๔ การบันทึกขั้นที่ ๒ ในระบบ  การบันทึกข้อมูลผู้ประกอบการ  ไม่ใช้ชื่อร้าน แต่ไป
ใช้ชื่อผู้ประกอบการแทน 
   ๓.๕ การบันทึกขั้นที่ ๓ ในระบบ 
    - บันทึกวันที่ร้านเสนอราคาไม่ตรงกับเอกสารใบเสนอราคา 
   ๓.๖ การบันทึกขั้นที่ ๔ ในระบบ 
    - เพ่ิมเติม ปี ๖๓ ให้บันทึกเลขที่วันที่เลย  
    - พิมพ์ใบประกาศผู้ชนะออกมาใบเดียว   
   ๓.๗ เอกสารทั้งหมดที่พิมพ์ออกมาจากระบบ 
    - ใบแสดงรายละเอียดสินค้า 
    - รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง(จากข้ันที่ ๑)   
    - รายงานผลการพิจารณาสั่งซื่อสั่งจ้าง ๑ ฉบับ (ขั้นที ่๔) 
    - ใบประกาศผู้ชนะ ๒ ฉบับ(ข้ันที่ ๔) 



 
 

๓.๘  การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 
   - บึกทึกเลขที่วันที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างลงนาม ในระบบแต่ไม่บันทึกในเอกสาร 
   - นับวันส่งมอบผิด,ไม่บันทึกวันส่งมอบในเอกสารหลังจากบันทึกในระบบ 

แล้ว 
   - งานจ้างไม่ปิดอากรในใบสั่งจ้าง  ราคา ๑-๑๐๐๐ บาท ปิดอากร ๑ บาท  

ส่วนเกินพันคิดเพ่ิมอีก ๑ บาท 
   - มีการลบหมึกขาวหรือเขียนผิดแล้วเขียนทับไปทับมาในเอกสารใบสั่งซื้อ/สั่ง 

จ้าง  ห้ามแก้ไขใดๆในใบสั่งซื้อ/จ้าง  ถ้าผิดให้พิมพ์จากระบบมาใหม่แล้วเสนอใหม่ 
   - ใบส่งของ  ไม่ลงรับสารบัญของหน่วยงานหรือลงรับแล้วแต่ไม่ลงเลขรับใน 

เอกสารใบส่งของ 
   - ไม่ลงวันที่ในใบส่งของ  ไม่ลงชื่อผู้รับของ  ใช้หมึกขาวลบรายการที่ที่ผิดในใบ 

ส่งของ ถ้าผิดให้ขีดแล้วผู้ขายหรือผู้รับจ้างเซ็นชื่อก ากับ   
  ๔. การตรวจรับ   

- วันที่ตรวจรับไม่สอดคล้องกัน 
  ๔.๓ นายภชภณ เมืองแก้ว ได้แจ้งว่าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานด้านพัสดุบาง รพ.สต. จึงได้แนะน าการบันทึกการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในระบบแก่ผู้เข้าร่วมประชุม 

๒. กระประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
นายสมนึก จันทร์เหมือน ได้แจ้งนโยบายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ  เป็นการประเมินเชิงบวกท่ีครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ
ในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ตลอดจน
การประเมิน ระบบงาน โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใส
รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีมาตรฐานและมีความเป็นธรรม ไม่
เลือกปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณสมบัติที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปถึงการประเมิน วัฒนธรรม ใน
หน่วยงานมุ่งเน้นการสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการประเมินแนวทางในการป้องกัน
การทุจริต และการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก กรอบการประเมินคุณธรรม  ดังนี้ 

EB1 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
Eb2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 
Eb3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2563 
Eb4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหา

พัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
Eb5 หน่วยงานมีการสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
Eb6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
Eb7 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับ

เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 



 
 

Eb8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของ
บุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่นและระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา และรอบปีงบประมาณ 

Eb9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา
ทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย 

Eb10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน 
Eb11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 
Eb12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ตาม

ภารกิจของหน่วยงาน 
Eb13 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน 
Eb14 หน่วยงานมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
Eb15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน 
Eb16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 
Eb17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการ

ส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจ าปีของหน่วยงาน 
Eb18 หน่วยงานมีรายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราบการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 
ประจ าปีของหน่วยงาน 

Eb19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
Eb20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการก าหนดมาตรการและวาง

ระบบเพ่ือจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
Eb21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
Eb22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงด้าน

ทุจริต” 
Eb23 หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG ... 
Eb24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการ

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
 

       มติที่ประชุม  รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
  นายสมนึก จันทร์เหมือน ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยน 
ประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ก่อนที่จะเริ่มท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน  
 
 
 
 



 
 

 
  ๕.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
   สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน ได้ ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้ 
   ๕.๑.๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบฯ เสี่ยงระดับ ๑ 
   ๕.๑.๒ การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์      เสี่ยงระดับ ๒ 
   ๕.๑.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ เสี่ยงระดับ ๓ 
   ๕.๑.๔ การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง  เสี่ยงระดับ ๔ 
  จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง ฯ  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท ามาตรการในการป้องกันความ
เสี่ยง 

๕.๒   จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง และน าความเสี่ยงมาจัดล าดับความส าคัญความเสี่ยง ดังนี้   
๕.๒.๑ เสี่ยงสูงมาก จ าเป็นต้องมีมาตรการจัดการอย่างเร่งด่วน   
๕.๒.๒ เสี่ยงสูง จ าเป็นต้องมีมาตรการจัดการอย่างเร่งด่วน   
๕.๒.๓ ปานกลาง ยอมรับความเสี่ยงได้ แต่ต้องมีมาตรการควบคุม 

ที่ประชุมได้ร่วมกันจัดท าแผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงาน 
สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน และจัดท ามาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ   
ปากพะยูน เพ่ือให้ข้าราชการในสังกัดได้ถือปฏิบัติ 

          เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
  

                                                     
(นางสาวสุนิสา มาเส็ม) 
ผู้จดบันทึกการประชุม 

 
 

                                                         
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

   
 
 

 



 
 

ภาพกิจกรรมการจัดประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน) ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน 

วันที ่๓ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน 

 

 
 

 


