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ผูเ้ขา้รว่มประชุม 

1.นายประวัติ กิจธรรมกูลนิจ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย 

2.นางเบ็ญจา ใจสบาย                          พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

3.นางลักขณา คงทับ                            ทันตแพทย์ช านาญการ 

4.นางสาววาสนา มูลทรัพย์                    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

5.นางอารมย์ โคกแก้ว                  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

6.นางลัดดาวัลย์ เตี้ยเนตร                  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

7.นางสาวณัฐชยา สมจริยา                   นักรังสีการแพทย์ช านาญการ 

8.นางนิด ภู่ทอง      นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

9.นางสาวชฎาพร หิริโสภาพร  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 

ผู้ไมเ่ขา้รว่มประชุม 
1.นายมนตรี เทพไพศาล                      ติดราชการ 

2.นางสาวเพ็ญนภา เครือไชย               ติดราชการ 

เริ่มประชมุ เวลา 13.30 น. 
ระเบยีบวาระที ่1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วันนี้เป็นการประชุมของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ซึ่งจะมีวาระประชุมตามที่ฝ่ายเลขานุการฯได้แจกให้กับคณะกรรมการฯและจะมี
วาระเรื่องของการด าเนินงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนส านักงานสาธารณสุขจังห วัด
กาญจนบุรี ดังนี้ ด้วยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือให้การปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐสามารถ น าไปส่าการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาสอดคล้องกับการเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอานาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจกาบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ยุทธศาสตร์
ชาติว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับ     
การบริหาญจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและปราบปารามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ รวมถึง ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้มีค าสั่งให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ก าหนดมาตรการหรือ แนวทางป้องกันและ แก้ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการของหน่วยงาน
ของรัฐโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง
เพ่ือสกัด กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบายคณะรัฐมนตรีที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  
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นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 เรื่องการส่งเสริมการบริหาร
ราชการ แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลรวมถึงมาตรการกระทรวงสาธารณสุข 3 ป 1 ค (ปลูกจิตส านึก ป้องกัน 
ปราบปราม เครือข่าย) 
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ     

ระเบียบวาระที่ 2 รบัรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

มติที่ประชุม ไม่มี 
 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

แจ้งที่ประชุมตามรายละเอียดตามวาระโดยฝ่ายเลขาฯดังนี้ 
นางสาวชฎาพร หิริโสภาพร แจ้งที่ประชุมดังนี้ 
     1. การบริหารจัดการตามหลัก 4 ประการ ส าหรับจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย  

      1. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายตาม
ขอบเขตหน้าที่รับผิชอบโดยไม่ให้มีผลชอบโดยไม่ให้มีผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง 

      2. สนับสนุนความโปร่งใส่และความพร้อมรับผิด : ก าหนดขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน และเปิดเผยให้
ประชาชนทราบ รวมถึงเปิดโอกาสให้ตรวจสอบ  
      3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : เจ้าหน้าที่ต้องระบุผลประโยชน์
ทับซ้อนในการปฏิบัติและจัดการกับเรื่องส่วนตัวเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาให้มากที่สุดโดยฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการสร้างระบบป้องกัน พร้อมก าหนดนโยบาย 

      4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร : ผู้บริหารต้องสร้างภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการตัดสิ้นใจ
ในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึน 

2.แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย  

 1. ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดที่อาจเกิดข้ึนในองค์กร กลุ่มภารกิจ กลุ่มงาน 

 2. พัฒนานโยบาย และกลยุทธ์การจัดการปัญหา 

 3. ให้ความรู้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเชียงดาวรวมถึงคณะผู้บริหาร 

 4. ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
 5. สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนหน่วยงาน และประชาชนทราบถึงความมุ่งมั่นต่อ
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

 6. บังคับใช้นโยบายที่ก าหนด 

 7. มีการทบทวนมาตรการ นโยบาย ที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ 

3. แนวทางการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 1. ปรับปรุงนโยบาย มาตรการให้รัดกุม ชัดเจน ลดโอกาสที่จะใช้อ านาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน 

 2. คอยสังเกต ประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเป็นระบบในกรณีที่
มีเหตุการณ์เกิดข้ึนอาจใช้ทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิด และการใช้สายสืบภายใน 

 3. ลดโอกาสการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิธีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพ่ือป้องกันการ
รวมกลุ่ม 

 4. ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเกิดผลประโยชน์สูง 

 5. มีระบบพิจารณาคัดเลือกผู้ท าหน้าที่ดูแลเรื่องการเงินทุกระดับเป็นพิเศษ และควรให้ตรวจสอบ
พฤติกรรมร่ ารวยผิดปกติ 
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 6. ควรมีการศึกษาวิจัยอย่างแท้จริงในกลุ่มงานที่มีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนสูง 

 7. ควรมีการทดสอบเรื่องความซื่อตรงของข้าราชการ บุคลากร ในหน่วยงานเป็นครั้งคราว 

 8.ท าการส ารวจทัศนคติของประชาชน และผู้รับบริการ เพ่ือประเมินผลการท างาน และการ
คอร์รัปชั่น 

ปัญหาอุปสรรค 

  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะ
เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ 

แจ้งเจ้าหน้าที่ประชุมถึงรายละเอียดของการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน โดยเสนอ ใน 4 หัวข้อ ดังนี้ 
 1. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติตัวไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดหรือระเบียบในทางที่ราชการ
ก าหนด 

 2. เจ้าหน้าที่มาเข้าร่วมประชุมไม่ตรงเวลาที่ก าหนด 
 3. การน าทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว รถราชการ (รถส่วนกลาง) 
 4. ขาดจิตส านึกในเรื่องการสังคมแห่งคุณธรรม เบียดบังเวลาราชการไปท าการอ่ืน ๆ เพ่ือประโยชน์
ส่วนตน ไม่รับผิดชอบงานอ านาจหน้าที่ ไม่มีวินัยในการปฏิบัติงาน ไม่อุทิศเวลาให้แก่ราชการ หรือละทิ้ง หน้าที่
ราชการเมื่อออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ แล้วไม่ปฏิบัติงานจริงตามท่ีก าหนดถือโอกาส ไม่กลับเข้ามา
ปฏิบัติงานส่งผลเสียต่อราชการ และมี,กระทบต่อการให้บริการประชาชน 

 แนวทางการด าเนนิการ 

1.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

2.จัดท าคู่มือในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

3.ก าหนดมาตรการในการป้องกันการน าทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว 

4.ส่งเสริม ปลูกฝังค่านิยม จิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม วินัย ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ มอบหมายหน้าที่และ
ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม 
 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 - ไม่มี 

เลิกประชุม เวลา 16.00 น. 
 

      ลงชื่อ..........................................ผู้จดรายงานการประชุม 

                                                                    (นางสาวชฎาพร  หิริโสภาพร)                                                                               
                                                                   นกัจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   
              
                 ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                   (นายประวัติ   กิจธรรมกูลนิจ) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
   รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย 


