
รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
โรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
............................................................................  

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น. 
รายช่ือผู้มาประชุม 
 ๑. นายประวิทย์  เสรีขจรจารุ  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์   
 ๒. นายนพพร  สุทธิพันธ์  ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการพิเศษ 
 ๓. นางสาวธีร์ชญาน์  วงษ์ขันธ์ ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 ๔. นางพนิดา  ศรีส าราญ  ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
 ๕. นางเสาวนีย์  บุพตา  ต าแหน่งทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ  
 ๖. นางเพ็ญประภา  ศรีฤทธิประดิษฐ์  ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
 ๗. นายยุทธนา  อินทนนท์  ต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ   
 ๘. นางสาวธีร์ชญาน์  วงษ์ขันธ์  ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ   
 ๙. นางวิภานันท์  ทันวัน ต าแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน   
 ๑๐. นางพัชรา  วงศ์หมั้น  ต าแหน่งโภชนากรช านาญงาน  
 ๑๑. นางสมจันทร์  บัวเขียว ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
 ๑๒. นายทัศนัย  แสงเพ็ง  ต าแหน่งพนักงานพัสดุ ส.๒   
 ๑๓. นางสาวสินีนาถ  แสงงาม  ต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ 
 ๑๔. นางสาวสุจี  อ่อนค า  ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
 ๑๕. นางจันทร์สุดา  มะณ ี ต าแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน  
 ๑๖. นายพิทักษ์  บุญใบ  ต าแหน่งพนักงานพัสดุ   
 ๑๗. นางสาวภัทร์สุดา บุญเย็น  ต าแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ   
 ๑๘. นางปาริชาติ  แพงมาก  ต าแหน่งพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ ส.๒   
 ๑๙. นายภราดร  ประชุมฉลาด  ต าแหน่งโภชนากรปฏิบัติงาน  
 ๒๐. นายเอียม  ดวงอินทร์  ต าแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   

วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ 
 ตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน  
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการ 
ประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน ๕ ดัชนี  
ได้แก่ (๑) ดัชนีความโปร่งใส (๒) ดัชนีความพร้อมรับผิด (๓) ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
(๔) ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร และ (๕) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน โดยได้น าหลักการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของส านักงาน ป.ป.ช. มาประยุกต์ใช้ในการ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการส่วนภูมิภาค ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ 
ความเป็นเลิศด้านการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 



วาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 
- ไม่มี 
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
-ไม่มี 
วาระท่ี ๔ เสนอเพื่อทราบ 
 ให้โรงพยาบาลขุขันธ์ โดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดท าเอกสารคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อใช้ 
เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
มติที่ประชุม  
 รับทราบ ได้วิเคราะห์ร่วมกันแล้วการปฏิบัติงานอันอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
ที่ควรเร่งด าเนินการมีดังนี้ 
 ๑. การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไป ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 ๒. รับผลประโยชน์ทับซ้อน คือ การรับสินบน รับของขวัญ หรือของก านัลที่มีค่าอ่ืนๆ ซึ่งส่งผลต่อ  
การปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๓. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือตนเอง เช่น  
ข้าราชการใช้อ านาจหน้าที่ท าให้บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ เป็นคู่ค้าทางธุรกิจกับรัฐ หรือฝากลูกหลาน 
เข้าท างาน 
วาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๑. ตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวง  
สาธารณสุข (ราชการส่วนภูมิภาค) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ก าหนดให้ส่งแบบประเมินหลักฐานเชิง 
ประจักษ์ฯ ( EBIT) ตามแบบฟอร์มที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ก าหนด รายไตรมาส 
 ๒. จัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีแนวทางในการป้องกัน  
ปัญหา เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๓. จัดให้มีประชุม/สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกัน  
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ๔. จัดท ากรอบแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ด าเนินการจัดประชุม/จัดท า/เผยแพร่/จัดส่งเอกสาร ให้ทันตามก าหนดเวลา 
วาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 -ไม่มี 
ปิดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
 
 
 
 
 



 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมอาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลขุขันธ์ 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
๑ นายประวิทย์  เสรีขจรจารุ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ 
๒ นายนพพร  สุทธิพันธ์   เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
๓ นางสาวธีร์ชญาน์  วงษ์ขันธ์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
๔ นางพนิดา  ศรีส าราญ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๕ นางเสาวนีย์  บุพตา     ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
๖ นางเพ็ญประภา  ศรีฤทธิประดิษฐ์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
๗ นายยุทธนา  อินทนนท์   นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 
๘ นางสาวธีร์ชญาน์  วงษ์ขันธ์     นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
๙ นางวิภานันท์  ทันวัน   เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน 

๑๐ นางพัชรา  วงศ์หมั้น   โภชนากรช านาญงาน 
๑๑ นางสมจันทร์  บัวเขียว  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๑๒ นายทัศนัย  แสงเพ็ง   พนักงานพัสดุ ส.๒ 
๑๓ นางสาวสินีนาถ  แสงงาม   นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ 
๑๔ นางสาวสุจี  อ่อนค า   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
๑๕ นางจันทร์สุดา  มะณ ี  เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน 
๑๖ นายพิทักษ์  บุญใบ   พนักงานพัสดุ   
๑๗ นางสาวภัทร์สุดา  บุญเย็น  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ   
๑๘ นางปาริชาติ  แพงมาก   พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ ส.๒   
๑๙ นายภราดร  ประชุมฉลาด   โภชนากรปฏิบัติงาน  
๒๐ นายเอียม  ดวงอินทร์   ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   

 


