
วาระการประชมุวเิคราะห์ความเสีย่งเกีย่วกบัผลประโยชนท์ับซอ้น 
ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอพมิาย 

ปงีบประมาณ ๒๕๖๔ 
วนัที ่๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ณ หอ้งประชมุส านกังานสาธารณสุขอ าเภอพมิาย 
 
ระเบยีบวาระที ่๑ ประธานในทีป่ระชมุแจง้ให้ทราบ 
  
ระเบยีบวาระที ่๒ รว่มกนัวเิคราะหร์ะดบัความเสีย่งและแนวทางแกไ้ขปญัหาเรือ่งการปฏิบตังิานทีท่ าใหเ้กดิผล
ประโยชน์ทบัซอ้น ในหวัขอ้ตอ่ไปนี ้

๑. การรับผลประโยชน์ต่างๆ 
๒. การท าธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา 
๓. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ โดยใช้อิทธิพล 
๔. การท างานพิเศษโดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ีราชการสร้างความน่าเช่ือถือ 
๕. การรับรู้ข้อมูลภายในแล้วน าข้อมูลไปหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น 
๖. การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
๗. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกต้ังเพื่อประโยชน์ทางการเมือง 
๘. การใช้ต าแหน่งหน้าท่ีแสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง 
๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

 
ระเบยีบวาระที ่๓ เรือ่งอืน่ๆใหพ้จิารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชมุ 
การวเิคราะห์ผลประโยชน์ทบัซอ้น 

วนัที ่๕ มกราคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 



ณ หอ้งประชมุส านกังานสาธารณสุขอ าเภอพมิาย 
................................................... 

ผู้ร่วมประชุม 
 ๑.  นายคมกริช ฤทธิ์บุรี    สาธารณสุขอ าเภอพิมาย 
 ๒.  นายสุริยา   จันทา   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ 
 ๓.  นายกิติภูมิ   สุวรรณกุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลชีวาน 
 ๔.  นางภัสราวรรณ   ธัชพงศ์ธาริน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองจิก 
 ๕.  นางกัญจน์มิตา ธัญวัฒน์ธีรากุล      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนิคมฯ๒ 
 ๖.  นายนิยม  วรรณโพธิ์กลาง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงน้อย 
 ๗.  นายสันต์   ใจซื่อ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านซึม 
 ๘.  นายนพคุณ   แทนผักแว่น  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลลุงตามัน 
 ๙.  นายอ านาจ  สว่างจิตร  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองระเวียง 
 ๑๐.นางภัทรา   ร่มเย็น   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าหลวง 
 ๑๑.นายวิโรจน์   ศรีอภัย   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมะค่าระเว 
 ๑๒.นางบุศรินทร์  แช่มพุทรา  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมะกอก 
 ๑๓.นายปรัชญา  ศรีสว่าง   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหญ้าขาว 
 ๑๔.นายสงัด   โชติกลาง   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้ายเตย 
 ๑๕.นางวิไลวรรณ  ประกอบผล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนพุทรา 
 ๑๖.นางถนอม  เปรี่ยมสุข   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลรังกาใหญ่ 
 ๑๗.นายสุชาติ   บุณยภากร  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองขาม 
 ๑๘.นายถวัลย์  ชูแสง   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจารย์ต ารา 
 ๑๙.นายชัชนัย  ติยะไทธาดา  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสัมฤทธิ์พัฒนา 
 ๒๐.นางฐัชภรณ์  อภัยบุรี   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนิคมฯ๑ 
 ๒๑.นางภาสินี  ช่วยกลาง   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงใหญ่ 
  
 
 
 
 
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ระเบยีบวาระที ่๑ เรือ่งประธานแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ 
 ๑.๑ การวิเคราะห์ความเส่ียงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และ ก าหนดกรอบแนวทางการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (EB๑๙ – ๒๑) ประจ าปี 
๒๕๖๔ 
 มติิทีป่ระชมุ  รับทราบ และด าเนินการตามท่ีประธานแจ้ง 



 
ระเบยีบวาระที ่๒ วิเคราะห์ความเสีย่งเกีย่วกบัการปฏิบตังิานทีอ่าจเกิดผลประโยชนท์ับซอ้นในหนว่ยงาน                   
ในประเด็น ดังต่อไปนี ้

เรือ่ง 
 

ความเสีย่ง ปัจจยัเสีย่ง ล าดับความเสีย่ง 

๑.การรับผลประโยชน์ต่างๆ การด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างแล้วได้รับของแถม 
ของก านัลหรือเงิน
สวัสดิการจากบริษัทคู่ค้า 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ หรือ
ผู้ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างบางครั้งอาศัย
ความสะดวก ความ
สนิทสนมส่วนตัว 

๒ 

๒.การท าธุรกิจกับตัวเองหรือเป็น
คู่สัญญา 

การจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า
มีร้านคู่สัญญาท่ีมี
ความสัมพันธ์ทางเครือ
ญาติกับเจ้าหน้าท่ี 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ หรือ
ผู้ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างบางครั้งอาศัย
ความสะดวก ความ
สนิทสนมส่วนตัว 

๑ 

๓.การท างานหลังจากออกจาก
ต าแหน่งสาธารณะ หรือหลังเกษียณ
โดยใช้อิทธิพล 

ไม่พบความเส่ียง ไม่พบปัจจัยเส่ียง ๓ 

๔.การท างานพิเศษโดยอาศัย
ต าแหน่ง หน้าท่ีราชการสร้างความ
น่าเช่ือถือ 

ไม่พบความเส่ียง ไม่พบปัจจัยเส่ียง ๓ 

๕.การรู้ข้อมูลภายในแล้วน าข้อมูลไป
หาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผุ้อื่น 

ไม่พบความเส่ียง ไม่พบปัจจัยเส่ียง ๓ 

๖.การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของ
หน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน 

ไม่พบความเส่ียง ไม่พบปัจจัยเส่ียง ๓ 

๗.การน าโครงการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ทางการเมือง 

ไม่พบความเส่ียง ไม่พบปัจจัยเส่ียง ๓ 

๘.การใช้ต าแหน่งหน้าท่ีแสวงหา
ประโยชน์แก่ญาติหรือพวกพ้อง 

ไม่พบความเส่ียง ไม่พบปัจจัยเส่ียง ๓ 

๙.การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการ
ตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
 

ไม่พบความเส่ียง ไม่พบปัจจัยเส่ียง ๓ 

 
 
 



 
มติทีป่ระชมุ  รับทราบ และเห็นชอบจากคณะกรรมการทุกท่าน โดยให้กรรมการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อหา
แนวทางในการแก้ปัญหา ปละน าเสนอต่อไป และให้แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทราบทุกคน 
  
ระเบยีบวาระที ่๓ เรือ่งอืน่ๆ    
   ไม่มี 

 
 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 

 

      (นายสุริยา  จันทา)                                 (นายคมกริช  ฤทธิ์บุรี) 

 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


