
รายงานการประชมุแลกเปลีย่นเรียนรูก้ารป้องกนัผลประโยชนท์ับซ้อน 
ส าหรับเจา้หน้าทีโ่รงพยาบาลด่านมะขามเตีย้ 

วนัที ่10 มนีาคม 2565 เวลา 13.30-16.00 น. 
ณ หอ้งประชมุดวงแกว้ โรงพยาบาลดา่นมะขามเตี้ย อ าเภอดา่นมะขามเตีย้ จงัหวดักาญจนบรุี 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 49  คน 

1. นางลักขณา  คงทับ      ทันตแพทย์ช านาญการ 
2. นางนิด   ภู่ทอง   นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
3. นางสาวนพรัตน์  จบไพร   พนักงานธุรการ 
4. นางสาวกิ่งกาญจน์  เขียวเปลื้อง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
5. นางอุบล   ศรีชัยรัตนกูล  นักวิชาการการเงินและบัญชี 
6. นางสาวอารีย์  เกิดป้อม   นักวิชาการพัสดุ 
7. นางสาวสุพัตรา  ผึ่งผาย   เจ้าพนักงานพัสดุ 
8. นางสาวชฎาพร  หิริโสภาพร  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
9. นางสาวอารยา  สุขจิตต์   เจ้าพนักงานธุรการ 
10.  นางสาวณัฐฐินี  แดงเรื่อ   เจ้าพนักงานพัสดุ 
11.  นางสาวปรางค์ทิพย์ แสงน้อย   พนักงานบริการ 
12.  นายจันทร์  เดือนแจ้งรัมย์  พนักงานบริการ 
13.  นางสาวเพ็ญ  ด้วงสวัสดิ ์  พนักงานบริการ 
14.  นายนิเชน  มณฑาทอง  พนักงานขับรถยนต์ 
15.  นายบุญเลิศ    ชินวัฒนกุล  พนักงานขับรถยนต์ 
16.  นายสุวรรณ์  ปั้นหยา   พนักงานบริการ 
17.  นางสาวศิปาง  เพ็งน้อย   แพทย์แผนไทย 
18.  นายมนตรี  เทพไพศาล  เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน 
19.  นางเพ็ญนภา  เครือไชย  เภสัชกรปฏิบัติการ 
20.  นางลัดดาวัลย์  เตี้ยเนตร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
21.  นางสาวจิราภรณ์  ทรัพย์หมื่นแสน  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
22.  นายสุรัตน์    น้อยแก้ว  พนักงานขับรถยนต์ 
23.  นายธนาวุฒ ิ  ยุมังกูร   เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
24.  นางเบ็ญจา  ใจสบาย   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
25.  นายจิรายุ   พุ่มฉายา   พนักงานบริการ 
26.  นางสาววาสนา  มูลทรัพย์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
27.  นางสาวอารีย์  นิลนพคุณ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
28.  นางสาวเด่นเดือน  ภูศร ี   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
29.  นางรัตนาพร  แผลงศร   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
30.  นางสาวสมฤด ี  บุญรอด   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
31.  นางสาวกรรณิการ์  กิจเจริญพรวัฒนา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
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32.  ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัณณ์ จิรเจริญพันธ์  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 
33.  นางสาวจิดาภา  แจ่มศรี   นักโภชนาการปฏิบัติการ 
34.  นางสาวปิยากร  แก้วบุญชู  นักวิชาการพัสดุ 
35.  นายชิต   พันเพชร   พนักงานขับรถยนต์ 
36.  นายมณเทียร  ขาวสมเกียรติ  นายช่างเทคนิค 
37.  นายรัชชานนท์  เอ่ียมส าอางค์  พนักงานขับรถยนต์ 
38.  นางสาวน้ าทิพย์  เสาสีสวัสดิ ์  พนักงานบริการ 
39.  นางสาวสยามล   ช่างเจริญ  พนักงานบริการ 
40.  นางสาวจิรัตตรา  แก้วเพ็ชร  พนักงานบริการ 
41.  นางสาวปิยพร  ดวงดาว   พยาบาลวิชาชีพ 
42.  นางสาวจารุวรรณ  คุสุวรรณ์  พยาบาลวิชาชีพ 
43.  นางสาวพนิดา  คาบงูเหลือม  นักวิชาการสาธารณสุข 
44.  นางสาวรติมา  แซ่เฮ้า   นักวิชาการสาธารณสุข 
45.  นางสาววิจิตรา  ต่วนเครือ  นักวิชาการสาธารณสุข 
46.  นางสาวพัชราภา  บุญมาก   นักวิชาการสาธารณสุข 
47.  นางสาวชนิกานต์  ปิ่นม่วง   นักวิชาการสาธารณสุข  
48.  นางสาวอินทิรา  เขียวมณี   พยาบาลวิชาชีพ 
49.  นายเหมรัศมิ์  สัตย์จริง   พนักงานบริการ 
50. นายเจน   เกาหอม   พนักงานบริการ 
51. นายสานิตย์  เชื้อดี   พนักงานบริการ 
52. นางสาวสุพัตรา  วิทยากูล   เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน 

ระเบยีบวาระที ่1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    ไมม่ ี  
 

ระเบยีบวาระที ่2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พจิารณา 
 2.1 ประกาศโรงพยาบาลด่านมะขามเตีย้เรื่อง การประกาศเจตนารมณป์อ้งกันและปราบปรามการทจุรติ
และประพฤตมิชิอบ 
 โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี จึงได้ประกาศเจตนารมณ์การบริหารงานเพ่ือป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตเพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรของ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ถือปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนด
ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใส 
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งสนองความต้องการบริการแก่ประชาชนอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 
 2. ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ไม่ยอมรับ และ
ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
 3. ไม่กระท าการใด ๆ ที่จะน ามาซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อน หรือส่งผลต่อการทุจริต การให้หรือการรับ
ประโยชน์จากผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การให้หรือรับของขวัญของก านัล การเลี้ยงรับรอง การให้หรือรับสินบน หรือการ
ให้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงหรือทางอ้อม 



 4. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่
รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  
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 5. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในทุกรูปแบบและทุกช่องทาง 
 6. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคลากรหรือบุคคลอ่ืนใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่หึความร่วมมือในการให้ข้อมูลหรือหลักฐานต่าง ๆที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

 2.2 ประกาศ โรงพยาบาลดา่นมะขามเตีย้ จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันทุจริต และแก้ไขการ
การะท าผิดวินัย 
  ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศมาตรการเร่งด่วนเชิงรุก เพ่ือการป้องกันการ
ทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการบรรลุ
เป้าหมายตามนโยบายส าคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 4 มาตรการส าคัญ คือ (1) มาตรการ
การละทิ้งหน้าที่ ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ ไปท าประโยชน์ส่วนตน (2) มาตรการเจ้าหน้าที่ประชุมไม่ตรงตามเวลา                
ที่ก าหนด (3) การใช้ยานพาหนะทางราชการ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จึงออกประกาศ เพ่ือให้บุคลากรของ             
ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. มาตรการการละทิง้หน้าที ่ทอดทิง้หน้าทีร่าชการ ไปท าประโยชนส์ว่นตน 
      1.1 การขาดราชการโดยไม่มีการลาตามระเบียบราชการ 
      1.2 การมาสาย กลับก่อนเวลาราชการ 
      1.3 การใช้เวลาราชการ ท าประโยชน์ส่วนตัว 
  2. มาตรการเจา้หน้าทีป่ระชมุไมต่รงตามเวลาทีก่ าหนด 
      2.1 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติราชการที่ดี 
  3. มาตรการการใชย้านพาหนะทางราชการ 
      3.1 การจัดท าแผนและการขออนุมัติใช้รถราชการประจ าเดือน 
      3.2 การควบคุมปริมาณการใช้น้ ามันในแต่ละเดือน 
      3.3 การให้ความรู้ สร้างจิตส านึกให้บุคลากรมีระเบียบวินัย 
 

ระเบยีบวาระที ่3 เรื่องอืน่ ๆ  
   ไม่ม ี
 
ปดิประชุม เวลา 16.00 น. 
 
 
 
          (นางสาวชฎาพร  หิรโิสภาพร) 
                    นักจัดการงานทั่วปฏิบัติการ 


