
รายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

 ด้วย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ใน เรื่อง
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการ แสวงหาประโยชน์ส่วน
บุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจ ต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงหน้าที่การ
ท างาน จึงท าให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน และเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้เป็นไปตาม
นโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการก าหนดมาตรการป้องกันการปราบปรามทุจริต จึงได้เชิญคณะกรรมการ
ชมรม STRONG ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ร่วมกันวิเคราะห์ ความเสี่ยง ในด้านการปฏิบัติงาน การ
ให้บริการ ที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน ในองค์กร เพ่ือ ป้องกันการทุจริต ในด้านการปฏิบัติงาน การ
ให้บริการ การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว 

 จากรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอกงหรา ครั้งล่าสุด พบปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยง ๖ อันดับ โดยพบในเรื่องปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบสูงสุด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้ง ไม่ใช่
เจ้าหน้าที่ด้านพัสดุโดยตรง และขาดการประชุมอบรมทางด้านพัสดุ ท าให้ขาดความเข้าใจในข้อระเบียบและ
กฎหมาย โดยความเสี่ยงที่พบนี้ อาจก่อให้เกิดเจอการบริหารงานไม่โปร่งใส ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อภาครัฐ ที่
เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหราได้จัดแนวทางในการป้องกันและการ
จัดการความเสี่ยง เพ่ือให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงซ้ า และความเสียหายลดลง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ การวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 
6 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

 1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 

  2. การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 

  3. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

  4. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 

  5. การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว 

  6. การเบียดบังเวลาราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 

 

 



ระเบียบวาระท่ี ๔ แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

    (1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  เช่น 

        - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร 

        - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่ 

        - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ 

        - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี 

 (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงานเช่น 

        - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

        - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

        - การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหราอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

        - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของความเสี่ยงต่อ
กิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท า
ให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

 มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ด าเนินการ ติดตามและรายงานความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนใน หน่วยงานเป็นไตรมาส 

 ปิดการประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น 
 

 

   (นายชาคริต   ด าชื่น) 
                                                                                นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 
  อนุมัติ 

 

  (นายประจวบ   รามณีย์) 
  สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 

 

 

 

 

 



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม เรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อน 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ 

ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 

1 นายประจวบ  รามณีย   สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 

2 นายชาคริต  ด าชื่น  นวก.สาธารณสุขช านาญการ 

3 นางอาภรณ์  จันวนา   จพ..สาธารณสุขช านาญงาน 

4 นายปรีชารีพ  ยีหรีม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

5 นางดวงพร  ถวัลย์ชัยวัฒน์  จพ..สาธารณสุขช านาญงาน 

6 นางสาวพรภรัตน์ชา  หอยสกุล  จพ..สาธารณสุขปฏิบัติงาน 

7 นายกฤษณัฏฐ์  นนทแก้ว  นวก.สาธารณสุข 

8 นางสาวอมลรดา  คงสุทธิ์  เจ้าพนักงานธุรการ 

9 นายจิระพันธ์  จันทร์เทพ  นวก.สาธารณสุขช านาญการ 

10 นายประเทือง  อมรวิริยะชัย  นวก.สาธารณสุขช านาญการ 

11 นายคอง พุมนวล  จพ..สาธารณสุขช านาญงาน 

12 นายธีรพจน์  พงศ์ดารา  จพ..สาธารณสุขอาวุโส 

13 นางโสภิต ไชยสุนทรกิตติ  นวก.สาธารณสุขช านาญการ 

14 นายธนิต  มูสิกปาละ  จพ..สาธารณสุขอาวุโส 

15 นางสุวรรณี  นวลเกลี้ยง  นวก.สาธารณสุขช านาญการ 

16 นายไสว  จันวนา  นวก.สาธารณสุขช านาญการ 

17 นางเรณู  สะแหละ  นวก.สาธารณสุขช านาญการ 

18 นางสาวสกุณา ชูสีอ่อน  พยาบาลวิชาชีพช านาญงาน 

19 นางวรรณา  เสตะพันธ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

20 นางชลธิรา  ด าชื่น  จพ..สาธารณสุขช านาญงาน 

21 นางภาขวัญ เศรษสุข  นวก.สาธารณสุขช านาญการ 

22 นางสารภี หรนจันทร์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

23 นางนาทยา  สะแหละ  จพ.สาธารณสุขช านาญงาน 

 

 

 



ภาพประกอบการประชุม 

 
 

 

 

 

 

 

 


