
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โทร ๐ ๔๕๖๘ ๑๑๖๗ 

ที่   ศก ๐๕๓๒/๑๒๕       วันที่   ๘ มีนาคม  ๒๕๖๖ 

เร่ือง  สรุปรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

เรียน  สาธารณสุขอำเภอราษีไศล 
 

  ที่มา 
  ตามที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดการประชุมเพ่ือจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน

สาธารณสุขอำเภอราษีไศล เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดที่ ๗  ด้านการดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต

  ข้อเท็จจริง 

  กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทำสรุปผลการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงาน

สาธารณสุขอำเภอราษีไศล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายงานการประชุมและ

รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  

รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

  ข้อพิจารณา 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ขออนุญาตนำสรุปรายงานการประชุมและแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ต่อไป   

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
        

 

 (นางสาวนิภา อินทนิล) 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

ทราบ/ดำเนินการ 

 

 (นายประดิษฐ์  ไชยสังข์) 
สาธารณสุขอำเภอราษีไศล  



 
ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน   
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล 

เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล 

 
ผู้เข้าร่วมการประชุม 

๑. นายประดิษฐ์ ไชยสังข์  สาธารณสุขอำเภอราษไีศล 
๒. นางสาวนิภา อินทนิล  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอราษีไศล 
๓. นายเชิดชาย   อสิพงษ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
๔. นางญาณี   สีหบุตร  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
๕. นางสาวมลฤดี พุฒพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
๖. นายคำสอน   โพธิวัฒน์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
๗. นางประเพียร   อสิพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๘. นายจตุรงค์   สุภาทิพย์  ผอ.รพ.สต.โกทา 
๙. นางพรรณวดี   สุภาทิพย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๑๐. นายสำรอง   สมหมาย ผอ.รพ.สต.กระเดา 
๑๑. นายสุจินต์   งามแสง  ผอ.รพ.สต.บัวหุ่ง 
๑๒. นางพชรพรรณ  พรมศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๑๓. นายทองคำ   กมล  ผอ.รพ.สต.ไผ่ 
๑๔. นางสาววรางคณา ชราศรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
๑๕. นายสาธิต   สุทธิสนธิ ์ ผอ.รพ.สต.ด่าน 
๑๖. นางอนุศรา  กองทำ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
๑๗. นายวิทยา  อินคำแหง ผอ.รพ.สต.ส้มป่อย 
๑๘. นางพัทยา   โพธิวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๑๙. นายนิรันทร์   ดาวเรือง ผอ.รพ.สต.หว้านคำ 
๒๐. นางเขมิกา   บุญอินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๒๑. นายเพียร  สาวันด ี  ผอ.รพ.สต.ปลาขาว 
๒๒. นางอุทัยวรรณ  เพียนอก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
๒๓. นางปุณณภา  หัสโน  ผอ.รพ.สต.ดู่ 
๒๔. นางฉวีวรรณ   ทองสุทธิ์ ผอ.รพ.สต.เมืองแคน 
๒๕. นายลำไพร ธรรมวัตร  ผอ.รพ.สต.เมืองแคน 
๒๖. นางนิ่มนวล ทรวงโพธิ์ ผอ.รพ.สต.หนองหมี 
๒๗. นายสุจินต์   ศรีสมุทร ผอ.รพ.สต.ดอนม่วง 
๒๘. นางอนงค์   คำจันทร์  ผอ.รพ.สต.จิกสังข์ทอง 



-๒- 
 
ระเบยีบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุม 

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค เป็นตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารด้วยความเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Glovemance Excellence) 
แผนงานที่ ๑๑ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ได้ 
กำหนดเป็นตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
MOPH ITA (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๙๒ สิ้นสุดในไตรมาส ๔) 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล พิจารณาแล้วเพ่ือให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณ (MOPH 
Open Data Integrity & transparence Assessment : MOIT)  ตัวชี้วัดที่ ๗  ด้านการดำเนินการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต จึงได้จัดประชุมเรื่อง การจัดทำแผนบริหารความสี่ยงการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

๓.๑ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
ตัวชี้วัดที่ ๗  ด้านการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต MOIT๑๗  ได้กำหนดให้หน่วยงาน

มีประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อย่างเป็นระบบ 
โดยในระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System)  -

ข้อ MOIT๑๗   หน่วยงาน ต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานหรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริต โดยทำลิ้งค์จากระบบไปที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน มีรายละเอียด
ดังนี้ 

ไตรมาสที่ ๒ 
๑. หลักฐานการจัดประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน และรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ
หน่วยงาน 

๒. หลักฐานรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ของหน่วยงานที่ชัดเจน โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริต ทั้ง ๘ ขั้นตอน  

๓. ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้นำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงานไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 



 
-๓- 

 
ไตรมาสที่ ๔ 
๑. หนว่ยงานดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงาน ที่ได้จากการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในรอบไตรมาสที่ ๒ 
๒. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๖ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
๓. นำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๖ ตามข้อ ๒  ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

๓.๒ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน 
ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
ขั้นตอนที ่๓ เมทรกิส์ระดับความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
ขัน้ตอนที ่๕ แผนบริหารความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 
ขัน้ตอนที ่๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา  

การวิเคราะห์ความเสี่ยง  ที่ประชุมได้ร่วมวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นความเสี่ยงจากการออก
ตรวจสอบภายใน ในวันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เครือข่ายบริการสุขภาพ
อำเภอราษีไศล พบว่า ประเด็นที่เป็นความเสี่ยง มีดังนี้ 

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามข้ันตอน และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
๒. การใช้รถราชการ ยังไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
๓. การจัดทำรายงานการเงินและบัญชียังไม่เป็นปัจจุบัน 
๔. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ยังไม่ถูกต้อง

ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอราษีไศล ได้ร่วมจัดทำตาราง

วิเคราะห์ความเสี่ยง เมทริกส์ระดับความเสี่ยง การประเมินการควบคุมความเสี่ยง และแผนบริหารความสี่ยงการ
ทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏในรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล 



-๔- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

กำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๖ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล ตามขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร 
ความเสี่ยง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ภายใน
เดอืนกันยายน ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๔) 

ปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
          ผู้บันทึกการประชุม 
   (นางสาวนิภา อินทนิล) 
                                     นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

 
 


