
รายงานการประชุม 
เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลปางศิลาทอง 

วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 14.30 น. 
ณ ห้องประชุมตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร 

………………………………………………… 
 
ผู้เข้าประชุม 
 

1. นางสาวปิยมาศ  ฉัตรจินดารัตน์  ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่) 
2. นางจินตนา       ด่านปาน       ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชพีช านาญการพิเศษ 
3. นางสาวจีรพรรณ หาญล ายวง     ต าแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 
4. นางสาวชนาพร แสงมณี       ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
5. นางฤดีสรวง       กุลมาลา        ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
6. นางสาวน้ าผึ้ง ชากรณ์       ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
7. นางสาวนริศรา    สังฆบูรณ์       ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่) 
8. นางสาวทิพย์สุดา  พันธ์ยิ้ม        ต าแหน่ง นักเทคนิคการแพทยช์ านาญการ  
9. นางศิริเนตร ปรีชา       ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
10. นางสาวหนึ่งฤทัย   ราชบุตร       ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
11. นางสาวกมลพรรณ ศรีวิชา        ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 

 
เริ่มประชุม เวลา 14.30 น. นางสาวปิยมาศ ฉัตรจินดารัตน์ เป็นประธานที่ประชุม 
วาระท่ี 1   เรื่องแจ้งให้ทราบ 
      เรื่องที่จะแจ้งให้ทราบในวันนี้ เนื่องจากโรงพยาบาลปางศิลาทองจะต้องจัดท างาน ITA ด้าน
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งผู้ที่ประชุมส่วนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ของทุกหน่วยในโรงพยาบาลอยู่แล้ว แต่โดยที่การวิเคราะห์ความเสี่ยงของเราในวันนี้มิใช่แต่การเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนเฉพาะเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น แต่จะต้องมองและวิเคราะห์ให้ครอบคลุมทั้ง 4 
กลุ่ม คือ 
 

1. การใช้รถราชการ 
2. การเบิก-จ่ายค่าตอบแทน 
3. การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การประชุม/สัมมนา 
4. การจัดหาพัสดุ 
 
ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงาน จึงขอให้ช่วยกันคิดวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นความเสี่ยงของแต่ละเรื่อง 
โดยขอเรื่องการใช้รถราชการก่อน 
นางสาวฤดีสรวง กุลมาลา – การใช้รถพยาบาล ปัจจุบันทางโรงพยาบาลได้ติดตั้งระบบ GPS เพ่ือ
จ ากัดความเร็ว ก็จะลดความเสี่ยงด้านความเร็วไปได้ 



นางจินตนา ด่านปาน - เรื่องความเร็วนั้น เราไม่ห่วงล่ะ แต่เราก าลังจะวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ น่าจะเกิดกับการใช้รถราชการทั่วไป 
นางสาวชนาพร แสงมณี   -  ถูกต้องค่ะ ผลประโยชน์ทับซ้อนของการใช้รถยนต์ เช่น 

- น ารถยนต์ไปใช้ส่วนตัว 
- ขออนุญาตใช้รถไปราชการ เสร็จการปฏิบัติราชการแล้วยังไม่น ารถ

กลับ แต่ให้พนักงานขับรถพาไปแวะซื้อของส่วนตัวตามห้างร้าน 
บางครั้งก็พาบุคคลภายนอกเช่น ญาติ หรือคนรู้จักไปด้วย 

นางจินตนา ด่านปาน – กรณีรถ Refer ส่งผู้ปุวยที่โรงพยาบาลก าแพงเพชรแล้ว พยาบาลที่ไปด้วย
อยากจะแวะซื้อกับข้าวที่ตลาดอย่างนี้จะถือว่าเป็นประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ เพราะก็ถือว่ายังอยู่ใน
เส้นทาง 
นางฤดีสรวง กุลมาลา – ที่จริงแล้วรถโรงพยาบาล หากไม่จอดรับผู้ปุวยก็ไม่ควรจอดที่ไหน ที่ไม่ใช่
โรงพยาบาล 
ประธาน – สรุปว่ารถ Refer ออกจากโรงพยาบาลต้องส่งผู้ปุวยที่โรงพยาบาลก าแพงเพชรไม่มีการฝาก
ซื้อของฝากส่งหนังสือถูกต้องหรือไม่ 
ที่ประชุม     รับทราบ 
 
ประธาน การเบิกค่าตอบแทน ความเสี่ยงของเรื่องนี้ควรจะเกิดขึ้น  ณ จุดไหน 
นางศิริเนตร ปรีชา   - ความเสี่ยงของการเบิกจ่ายอาจจะเกิดขึ้นได้ กรณีมีการแลกเปลี่ยนเวรหรือขาย
เวร กรณีแลกเปลี่ยนเวรควรมีหลักฐานใบแลกเปลี่ยนเวรตรวจสอบได้ แต่กรณีขายเวรบางครั้งคน
เบิกจ่ายไม่ทราบก็ท าให้เกิดการเบิกขาด เบิกเกินได้ 
ประธาน – ฝากทุกหน่วยงานดูแลควบคุมให้มีหลักฐานถูกต้องก่อนเบิก 
ที่ประชุม    รับทราบ 

   
 ประธาน  - การจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน และประชุมสัมมนาที่ประชุมคิดว่าความเสี่ยงที่จะ
เกิดข้ึนน่าจะเกิดจากปัจจัยใด 
 นางสาวน้ าผึ้ง ชากรณ์  - ความเสี่ยงของการจัดท าโครงการน่าจะเกิดจากหลักฐานต่างๆที่จะต้องส่ง
เบิก บางครั้งผู้รับผิดชอบโครงการก็ไม่ทราบว่าอะไรเบิกได้ เบิกไม่ได้บ้าง เช่น เงินรางวัล 
 นางศิริเนตร ปรีชา  - ส่วนของการเงินที่ผ่านมา 30% หลักฐานไม่ครบถ้วนในครั้งเดียว เกิดความ
ล่าช้า ส่วนค่าใช้จ่ายตามโครงการตามระเบียบได้ส่งให้กับทุกกลุ่มงานแล้ว 
 ประธาน – การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
 นางจินตนา ด่านปาน  - ที่พบจะเป็นการน ารถส่วนตัวมาล้างในโรงพยาบาลใช้น้ าของโรงพยาบาล 
บางครั้งก็น าอุปกรณ์เครื่องมือบางอย่าง เช่น รถตัดหญ้า น ารถไปตัดแล้วยังใช้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไปตัด
หญ้าในที่ส่วนตัว 
 ที่ประชุม – มีมติเห็นร่วมกันให้เจ้าหน้าที่ทุกคนงดใช้น้ าโรงพยาบาลล้างรถประกอบกับอาจจะท าให้น้ า
ไม่พอใช้ในด้านการให้บริการได้ 
 ประธาน – การจัดหาพัสดุ 
 นางสาวชัญญาภัทร แผ่นทอง  - การจัดหาพัสดุของหน่วยอ่ืนๆ เช่น เภสัช ทันตกรรม lab ความเสี่ยง
ที่จะเกิดข้ึนอาจจะมิได้มากนัก นอกจากมีการรับของฝากของแถม แต่ของบริหารมีความหลากหลายในด้านการ



จัดหา แต่จากการที่ปฏิบัติมาก็ไม่พบว่ามีการซื้อหรือจ้างจากญาติของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้รับจ้างหรือ
ประกอบการ 
 ประธาน – นอกจากเรื่องต่างๆ ที่ได้พูดคุยกันมาแล้วจะเพ่ิมว่ากิจกรรมที่มีความเสี่ยงก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนต่อข้าราชการประจ า คือการรับผลประโยชน์หรือการ เรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ การรับงานนอกหรือการท าธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของ
หน่วยงาน การน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ ามันด้วย การน าทรัพยากร/
บุคลากร ของหน่วยงานไปใช้เพ่ือการส่วนตัว การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจ า 
การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้แก่ญาติแล้วน ายาไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว และการรับประโยชน์จากระบบการล็อค
บัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน รวมถึงกลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ ประเมิน
ราคาและการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การก าหนดมาตรฐานในสินค้าที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทของตนหรือของพวก
พ้องได้เปรียบหรือชนะในการประมูล และการให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์ในการประมูล หรือการจ้างเหมา รวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่นการปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารล่าช้า หรือพ้นก าหนดการยื่นใบเสนอราคา เป็นต้น แล้วยังมีการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือวิเคราะห์ความ
เสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้ จากการประชุมครั้งนี้ขอก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

1. การใช้รถ ให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป/กลุ่มการพยาบาล ด าเนินการจัดท าแนวทางการใช้รถราชการ 
และบทก าหนดโทษ กรณีฝุาฝืน 

2. การเบิกค่าตอบแทน ขอให้ทุกกลุ่มงานแจ้งเจ้าหน้าที่ในความรับผิดชอบระมัดระวังการปฏิบัติงาน
ตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายกรณีไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้ท าการขออนุญาตแลกเปลี่ยนเวร และ
ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าก่อน และให้แนบหลักฐานประกอบการเบิก-จ่ายทุกครั้ง 

3. การจัดท าโครงการอบรมสัมมนา/ศึกษาดูงาน เมื่อผู้ รับผิดชอบเขียนโครงการก่อนน าเสนอ
ผู้อ านวยการให้ความเห็นชอบให้น าโครงการ ให้งานการเงินตรวจสอบก่อน และเมื่อสิ้นสุดการ
ด าเนินงานให้เร่งรัดหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายส่งโดยเร็ว 

4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ขอให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปตรวจสอบ กรณีจ าเป็นจริงๆ จะต้อง
เขียนใบขอนุญาติก่อนหรือไม ่

5. การด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยให้ทุกฝุายงานที่มีการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดท าแผนฯ เสนอทุกครั้ง 
และเพ่ือความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ให้มีการประกาศเผยแพร่แผนฯ ผ่านทางเว็บไซต์
หน่วยงานทุกครั้ง และทุกครั้งที่มีการจัดซื้อ จัดจ้างให้มีการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ร่วมกันในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง ละหุ้นส่วนหรือคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด และด าเนินการเผยแพร่ให้
ประชาชนรับทราบ และโรงพยาบาลปางศิลาทองจัดให้มีผู้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างมีหน้าที่เฉพาะคอยตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการก่อนมีการเสนออนุมัติผู้มี
อ านาจทุกครั้ง 

 
 
 
 
 




