
       บันทึกขอ้ความ 
สว่นราชการ โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โทร. ๐ ๕๖๓๘ ๓๕๖๒ ต่อ 1๐๓ 

ที ่ นว ๐๐๓๒.๓๐๑ /พิเศษ   วนัที ่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

เรือ่ง   รายงานผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและขออนุญาตเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลฯ 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

 เรื่องเดมิ  
ด้วย กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ได้ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และได้ด าเนินการประชุม
แล้วเสร็จไปแล้วนั้น 

 ข้อพิจารณา 
  กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ได้สรุปรายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หน่วยงานในโรงพยาบาลฯ ตามรายงานการประชุม
ที่แนบมาพร้อมนี้ 

 ข้อเสนอ 

๑. รับทราบผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

๒. ขออนุญาตเผยแพร่ ผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลฯ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต 

 
 
                                                                      (นายอลงกรณ์  วจีสัจจะ) 

    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 

                  อนุญาต 
 

 
 
     (นางจิตพร  จันทยา) 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

 
 
 
 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่้อมลูผ่านเวบ็ไซด์ของหนว่ยงานในราชการภมูภิาค 

โรงพยาบาลเก้าเลีย้ว ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดันครสวรรค์ 
ตามประกาศส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ขอ้มลูตอ่สาธารณะผ่านเวบ็ไซดข์องหนว่ยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ส าหรับหนว่ยงานในราชการบรหิารสว่นภูมภิาค ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมลูผา่นเวบ็ไซดข์องหนว่ยงานในสงักดัส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 
วัน/เดือน/ปี :  ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 

หัวข้อ : รายงานผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

รายละเอียดข้อมูล  - รายงานผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
Link ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ............................................................................................................................................................. .............. 
...........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................ ... 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
 

 (นายอลงกรณ์  วจีสัจจะ) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
วันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

 
ผู้อนุมัติรับรอง 

 
 
 

 (นางจิตพร  จันทยา) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
วันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

 (นายทรงยศ  แจ่มสอน) 
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
วันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

.............................................. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   .........................................................................................  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
   (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ/พิจารณา 

๔.๑  คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔.๒  แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
เลิกประชุมเวลา  ................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
 

ผูม้าประชมุ 
๑. นางจิตพร จันทยา   ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
๒. นายอลงกรณ์  วจีสัจจะ  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
๓. นางประเทือง  แจ่มสอน  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน   
๔. นางสาวเพชรรุ่ง  ทองชุบ  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๕. นางอรุณวรรณ  สกุลยืนยง  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๖. นางสิริพร  ธนลาภอนันต์  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
๗. นางสาวพิชญา  เมืองเปลี่ยน ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ 
๘. นางสาววรรณิสา  เกษตรชัย  ต าแหน่ง  พนักงานพัสดุ 
๙. นางสาวสุภาภรณ์  แสงเทียรมงคล ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
๑๐. นางสาวอุรชา  สกุลณี  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๑๑. นางสาวกาญจนา  ไกรนิตย์ ต าแหน่ง  พนักงานธุรการ 

 

ผูเ้ขา้รว่มประชุม  ไม่มี 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  
 

ระเบยีบวาระที ่๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของค าว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน” 

หมายถึงสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร) มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จน
ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้น การกระท า
ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็น
การปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็น
การกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ที่ต้องค านึงถึงประโยชน์
สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง เช่น 

- การน ารถราชการไปใช้ส่วนตัว 
 - การใช้ทรัพย์สินของทางราชการท างานส่วนตัว 

- การรับของขวัญของก านัลของเจ้าหน้าที่ 
มตทิีป่ระชมุ รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที ่๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี) 
 

ระเบยีบวาระที ่๓ เรื่องสืบเนื่อง  (ไม่มี) 
 

 
/ระเบียบวาระท่ี ๔... 

 
 



-๒- 
 
 
ระเบยีบวาระที ่๔ เรื่องเพ่ือทราบ 

๔.๑  คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
จากการที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้จัดท าเอกสารคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และได้
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถศึกษาได้จากเอกสารคู่มือ
หรือศึกษาได้ที่เว็บไซต์ของโรงพยาบาลฯ 

มตทิีป่ระชมุ รับทราบ 
 

๔.๒  แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน  แม้ไม่มีการ

ร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน แต่เป็นการป้องกันความ
เสี่ยงในการด าเนินงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นได้ จึงเห็นควรก าหนดแนว
ทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังต่อไปนี้ 

1. การใช้หลักให้ผู้เกี่ยวข้องงดเว้น (Recusal) การเข้าร่วมพิจารณาเพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น ถ้าคณะกรรมการของหน่วยงานรัฐก าลังพิจารณา
ว่าจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาประมูลรับงาน และมีกรรมการบางคนที่มีหรือเคยมี
ความสัมพันธ์กับทางบริษัท กรรมการผู้นั้นต้องงดเว้นไม่เข้าร่วมการพิจารณา เพ่ือ
ป้องกันการล าเอียงจากการหาผลประโยชน์ทับซ้อนรวมทั้งในการพิจารณาจ้างคน 
กรรมการที่มีญาติ พ่ีน้อง    ของตนลงร่วมสมัครก็ต้องงดเว้น ไม่เข้าร่วมใน
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 

2. การก าหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมส าหรับข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์สาธารณะ เพ่ือเป็นแนวทางให้บุคคลที่ด ารงต าแหน่งหน้าที่ที่ต้องดูแล
ผลประโยชน์สาธารณะควรจะท าอะไรหรือไม่ควรท าอะไร เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน และให้สาธารณชนได้รับทราบและตรวจสอบ   ซึ่งเจ้าหน้าที่
ของรัฐจะน ามาอ้างภายหลังว่าไม่รู้เรื่องผลประโยชน์ทบซ้อนหรือเรื่องทุจริตไม่ได้ 
เช่น เจ้าหน้าที่รัฐไม่ควรรับของขวัญ ของก านัลที่มีราคาจากบุคคลภายนอกที่มี
โอกาสมีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้ประโยชน์จากหน่วยงานรัฐ เป็นต้น 

มตทิีป่ระชมุ รับทราบ/เห็นชอบ 
 
ระเบยีบวาระที ่๕ เรื่องอ่ืน ๆ  

(ไม่มี) 
 
เลิกประชุม เวลา  ๑๕.๓๐ น. 

 
 
 (นางสิริพร  ธนลาภอนันต์)    (นางจิตพร  จันทยา) 
  ผู้จดรายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 



 
 
 
 
 



ภาพการประชมุแลกเปลีย่นเรยีนรู้เพื่อป้องกนัผลประโยชนท์ับซ้อน 

 
 


