
 
ระเบียบวาระการประชุม 

วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
.............................................. 

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

๔.๑  การวิเคราะหค์วามเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
 - การน ารถราชการไปใช้ส่วนตัว 
 - การใช้ทรัพย์สินของทางราชการท างานส่วนตัว 
 - การรับของขวัญของก านัลของเจ้าหน้าที่ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
 

ผูม้าประชมุ 
๑. นางจิตพร  จันทยา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  กลุ่มงานพยาบาล 
๒. นายอลงกรณ์  วจีสัจจะ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
๓. นางอรุณวรรณ  สกุลยืนยง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  งานห้องผ่าตัด 
๔. นางสิริพร  ธนลาภอนันต์  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน  งานพัสดุและบ ารุงรักษา 
๕. นางสาวศิริวรรณ  ศรีศักดิ์เพชร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 
๖. นางสาวเพชรรุ่ง  ทองชุบ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  งานผู้ป่วยนอก 
๗. นางสาวสุภาภรณ์  แสงเทียนมงคล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน งานการเงินและบัญชี 

 

ผูเ้ขา้รว่มประชุม  ไม่มี 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  
 

ระเบยีบวาระที ่๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
สถานการณ์/สภาพปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็น
ปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ  ซึ่งประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้ก าหนด
มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการในการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการ
ปฏิบัติราชการหลายประการ  

มตทิีป่ระชมุ รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที ่๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี) 
 

ระเบยีบวาระที ่๓ เรื่องสืบเนื่อง  (ไม่มี) 
 

ระเบยีบวาระที ่๔ เรื่องเพ่ือทราบ/พิจารณา 
๔.๑  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
 - การน ารถราชการไปใช้ส่วนตัว 
 - การใช้ทรัพย์สินของทางราชการท างานส่วนตัว 
 - การรับของขวัญของก านัลของเจ้าหน้าที่ 

ประธาน   ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของค าว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง
สถานการณ์หรือการกระท าของบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงาน
บริษัท ผู้บริหาร) มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ
หรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้น การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว 
ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิด
แต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ที่ต้องค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติ
หน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

/ประธาน... 



-๒- 
 
 

จากค านิยามศัพท์ สามารถแยกแยะกิจกรรมทั้งภารกิจหลักและภารกิจ
สนับสนุนในหน่วยงานโรงพยาบาลฯ ที่มีความเสี่ยงอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

1. การน ารถราชการไปใช้ส่วนตัว 
2. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการท างานส่วนตัว 
3. การรับของขวัญของก านัลของเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
จากผลการด าเนินงานของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวในปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน     
(วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31มีนาคม 2562) พบว่าไม่มีการร้องเรียนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน แม้ไม่มีการร้องเรียน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน แต่เป็นการป้องกันความเสี่ยงในการ
ด าเนินงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นได้ จึงเห็นควรก าหนดแนวทางการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังต่อไปนี้ 

1. การใช้หลักให้ผู้เกี่ยวข้องงดเว้น (Recusal) การเข้าร่วมพิจารณาเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น ถ้าคณะกรรมการของหน่วยงานรัฐก าลังพิจารณาว่าจ้าง
บริษัทเอกชนเข้ามาประมูลรับงาน และมีกรรมการบางคนที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์กับ
ทางบริษัท กรรมการผู้นั้นต้องงดเว้นไม่เข้าร่วมการพิจารณา เพ่ือป้องกันการล าเอียงจาก
การหาผลประโยชน์ทับซ้อนรวมทั้งในการพิจารณาจ้างคน กรรมการที่มีญาติพ่ีน้อง    
ของตนลงร่วมสมัครก็ต้องงดเว้น ไม่เข้าร่วมในคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 

2. การก าหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมส าหรับข้ าราชการที่เกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์สาธารณะ เพ่ือเป็นแนวทางให้บุคคลที่ด ารงต าแหน่งหน้าที่ที่ต้องดูแล
ผลประโยชน์สาธารณะควรจะท าอะไรหรือไม่ควรท าอะไร เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน และให้สาธารณชนได้รับทราบและตรวจสอบ   ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จะน ามาอ้างภายหลังว่าไม่รู้ เรื่องผลประโยชน์ทบซ้อนหรือเรื่องทุจริตไม่ได้ เช่น 
เจ้าหน้าที่รัฐไม่ควรรับของขวัญ ของก านัลที่มีราคาจากบุคคลภายนอกที่มีโอกาสมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการได้ประโยชน์จากหน่วยงานรัฐ เป็นต้น 

มตทิีป่ระชมุ รบัทราบ/เห็นชอบ 
 
ระเบยีบวาระที ่๕ เรื่องอ่ืน ๆ  

(ไม่มี) 
 
เลิกประชุม เวลา  ๑๕.๓๐ น. 

 
 

สิริพร  ธนลาภอนันต์        จิตพร  จันทยา 
(นางสิริพร  ธนลาภอนันต์)    (นางจิตพร  จันทยา) 
  ผู้จดรายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 



 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
วันที่  ๑๐  เดือน เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
 

ที ่ ชื่อ – สกลุ ต าแหนง่ ลายมือชือ่ 

๑ นางจิตพร  จันทยา พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  

๒ นายอลงกรณ์  วจีสัจจะ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  

๓ นางสิริพร  ธนลาภอนันต์ เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน  

๔ นางอรุณวรรณ  สกุลยืนยง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

๕ นางสาวเพชรรุ่ง  ทองชุบ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

๖ นางสาวศิริวรรณ  ศรีศักดิ์เพชร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

๗ นางสาวสุภาภรณ์  แสงเทียรมงคล จพ.การเงินและบัญชีช านาญงาน  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 


