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รายชุอ่ผู้เขา้รว่มประชุม 
๑. นางอรทยั  เขินกลาง           พยาบาลวิชาชพีช านาญการ          ประธาน 
๒. นางสาวศศิมา   ศรที ามา           เภสัชกรช านาญการพิเศษ  รองประธาน 
๓. นางสาวอัญชลี   วงษ์ดี               พยาบาลวิชาชพีช านาญการ       กรรมการ 
๔. นางสาววัชร ี พิมพ์ภักดี          พยาบาลวิชาชพีช านาญการ        กรรมการ 
๕. นางนพเก้า   ธรรมรกัษา         พยาบาลวิชาชพีช านาญการ       กรรมการ 
๖. นางปุณยวีร ์  แก้วสุวรรณ์        พยาบาลวิชาชพีช านาญการ          กรรมการ 
๗. นางสาววันเพ็ญ   เมธานันทวิรรช นักกายภาพบ าบัดช านาญการ     กรรมการ 
๘. นางสาวพรนภา    คณารกัษ์        พยาบาลวิชาชพีช านาญการ        กรรมการ 
๙. นายปราโมช        ชจีะโปะ  นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ         กรรมการ 
๑๐๚นางสาวธนภรณ์  สิมศิรวิัฒน์     พยาบาลวิชาชพีช านาญการ  กรรมการ 
๑๑๚นางสาวเกุ้อกูล  ประกอบกิจ  ทนัตแพทย์ปฏิบัติการ   กรรมการ 
๑๒๚นางสาวจุฑารตัน์  สายชล  นักวิชาการเงนิและบัญช ี  กรรมการ 
๑๓๚นายสุรสิทธิ ์ ศรสุีระ   นักวิชาการพัสดุ   กรรมการ 
๑๔๚นางร านวย  ฤทธิไ์ธสง   เจา้พนักงานเวชสถิติช านาญงาน กรรมการ 
๑๕๚นายสาคร  สียางนอก   นักวิชากรคอมพิวเตอร ์   กรรมการ 
๑๖๚นางสาวภาวิณี  บุดดาค า  นักโภชนาการ    กรรมการ 
๑๗๚นายพิชติ  นาคินทรช์าติ  นายชา่งเทคนิคช านาญงาน  กรรมการ 
๑๘๚นายบุญยัง  บุญรอด   นักทรพัยากรบุคคล   กรรมการ 

      ๑๙๚นายเกียรติศักด์ิ  โลไธสง            พยาบาลวิชาชพีช านาญการ       กรรมการและเลขานุการ 
 

 
เริม่ประชุมเวลา  ๐๘๚๓๐ น๚ 
 
 
วาระที ่ ๑  เรือ่งแจง้ให้ทราบ 

ไม่มี 
 



วาระที ่ ๒  เรือ่งรบัรองรายงานประชุมครัง้ก่อน 
 ไม่มี 
 
วาระที ่ ๓  เรือ่งจากกรรมการ 

การวเิคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทบัซอ้นในโรงพยาบาล ป ี๒๕๖๕ 
กระบวนงานทีเ่ส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทบัซอ้นในโรงพยาบาล มีทัง้หมด ๕ กระบวนงาน 

ประกอบด้วย 
๑๚ การใชร้ถราชการ 
๒๚ การเบิกค่าตอบแทน 
๓๚ การจดัท าโครงการฝืกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
๔๚ การจดัหาพัสดุ 
๕๚ การใชท้รพัย์สินของ ทางราชการ ได้แก่ ยานพาหนะ เครือ่งมุอสุ่อสาร อาคารสถานที ่

วัสดุ อุปกรณ์ เครือ่งใชส้ านักงานและส่ิงสาธารณูปโภค 
  
จากผลการด าเนินงานในปงีบประมาณ ๒๕๖๔ ทีผ่่านมา น ามาวเิคราะห์ได้ดังน้ี 
การวเิคราะห์สถานะความเส่ียง (Risk Identification) 

ที ่ ขัน้ตอนยอ่ยทีมี่ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
ทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้น เขยีว เหลุอง ส้ม แดง 

๑ กระบวนงานความเส่ียงเก่ียวกับ การปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ ทบัซอ้น
ด้านการใชร้ถราชการ  
1. ใชร้ถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยรถราชการ 
พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  
2. ผู้ใชร้ถราชการละเลยการปฏิบัติ ตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

    

๒ กระบวนงานความเส่ียงเก่ียวกับ การปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ ทบัซอ้น
ด้านการเบิกค่าตอบแทน  
1. เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการและในวันหยุด ราชการ 
เปน็เทจ็ และไม่เปน็ไปตามระเบียบทีเ่ก่ียวข้อง 
2. เบิกค่าตอบแทนโดยไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรอืปฏิบัติงาน ใน
โรงพยาบาลเอกชน เปน็เทจ็ และไม่เปน็ไปตามระเบียบทีเ่ก่ียวข้อง  
3. เบิกค่าเบ้ียเล้ียงเหมาจา่ยและเงนิเพ่ิมส าหรบัต าแหน่งทีมี่เหตุพิเศษของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เปน็เทจ็ และไม่เปน็ไปตามระเบียบ 
 

 

    



ที ่ ขัน้ตอนยอ่ยทีมี่ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
ทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้น 

เขยีว เหลุอง ส้ม แดง 

๓ กระบวนงานความเส่ียงเก่ียวกับ การปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ ทบัซอ้น
ด้านการจดัท าโครงการฝกือบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
- จดัท าโครงการฝืกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เปน็เทจ็ และไม่
เปน็ไปตามระเบียบทีเ่ก่ียวข้อง 

    

๔ กระบวนงานความเส่ียงเก่ียวกับ การปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ ทบัซอ้น
ด้านการจดัหาพัสดุ 
1๚ การจดัหาพัสดุไม่เปน็ไปตามกฎหมาย ทีก่ าหนด 
2๚ มีการแบ่งซุอ้แบ่งจา้ง 
3๚ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่ 
4๚ กรรมการตรวจรบัพัสดุ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบทีก่ าหนด 

    

๕ กระบวนงานความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ ทบัซอ้น
ด้านการใชท้รพัยสิ์นของ ทางราชการ ได้แก่ ยานพาหนะ เครือ่งมุอสุ่อสาร อาคาร
สถานที ่วสัดุ อุปกรณ์ เครือ่งใชส้ านักงานและส่ิงสาธารณูปโภค 
1๚ การน าทรพัย์สินของราชการไปเปน็ ของตนหรอืน าไปให้ผู้อุ่น 
2๚ พฤติกรรมการขอยุมทรพัย์สิน เปน็ไปในทางทีไ่ม่ถูกต้อง กล่าวคุอ ไม่มีใบยุม
ทรพัย์สินของราชการ 
3๚ ขาดการอนุญาตในการยุมทรพัย์สินตามทีก่ฎหมายก าหนด 
4๚ ผู้ยุมไม่น าทรพัย์สินของทางราชการ มาคุนตามก าหนดเวลา 
5๚ ขาดการควบคุม ก ากับ และดูแลตรวจสอบการใชท้รพัย์สินของราชการ 
6๚ ขาดการติดตาม การน าทรพัย์สินของทางราชการคุนตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

    

 
แผนบรหิารความเส่ียง เพุ่อปอ้งกันการปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้น ให้ปฏิบัติดังน้ี 
๑๚ กระบวนงานความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้นด้านการใชร้ถ

ราชการ 
๑๚ เจา้หน้าทีข่องรฐัต้องปฏิบัติตาม  
    ๑๚๑ ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยรถราชการ พ๚ศ๚ ๒๕๒๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ

ส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยรถราชการ (ฉบับที ่๒) พ๚ศ๚ ๒๕๓๐ (ฉบับที ่๓) พ๚ศ๚ ๒๕๓๕ (ฉบับที่๔) พ๚ศ๚ 
๒๕๓๘ (ฉบับที ่๕) พ๚ศ๚ ๒๕๔๑ และ (ฉบับที ่๖) พ๚ศ๚ ๒๕๔๕  

    ๑๚๒ มติคณะรฐัมนตร ีเรือ่ง การเบิกจา่ยเงนิค่าตอบแทนเหมาจา่ย แทนการจดัหารถประจ า
ต าแหน่งส าหรบัข้าราชการผู้มีสิทธไิด้รบัรถประจ าต าแหน่ง(๓) ระเบียบส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วย  

    ๑๚๓ หลักเกณฑ์การใช ้การเก็บรกัษา การซอ่มบ ารุงรถส่วนกลาง และรถรบัรอง พ๚ศ๚ ๒๕๒๖ 
    ๑๚๔ กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง  



๒๚ ก าหนดแนวปฏิบัติในการใชร้ถราชการของหน่วยงานในการบรหิาร และควบคุมการใชร้ถ
ราชการให้เกิดประสิทธภิาพ เกิดความคุ้มค่า ลดโอกาส ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวใน
ต าแหน่งหน้าทีอั่นมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  

๓๚ ก าหนดมาตรการประหยัดงบประมาณรายจา่ย  
๔๚ ส่งเสรมิให้หน่วยงานด าเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบรหิารความเส่ียง  
๕๚ พัฒนาความรูเ้ร ือ่งรถราชการ และแนวปฏิบัติในการใชร้ถราชการให้กับเจา้หน้าทีร่ฐัทกุระดับ  
๖๚ หากพบว่ามีการกระท าผิด จะต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเครง่ครดั  
๗๚ ถ่ายภาพรอ้งเรยีนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทจุรติ กระทรวงสาธารณสุข 
 
๒๚ กระบวนงานความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้นด้านการเบิก

ค่าตอบแทน 
๑๚ เจา้หน้าทีร่ฐัต้องปฏิบัติตาม  
    ๑๚๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจา่ยเงนิตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ พ๚ศ๚ ๒๕๕๐  
    ๑๚๒ ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจา่ยเงนิค่าตอบแทนเจา้หน้าทีท่ีป่ฏิบัติงาน

ให้กับหน่วยบรกิารในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ๚ศ๚ ๒๕๔๔  
     ๑๚๓ หลักเกณฑ์ วิธกีาร เงือ่นไขการจา่ยเงนิค่าตอบแทนแนบทา้ยข้อบังคับกระทรวง

สาธารณสุขว่าด้วยการจา่ยเงนิค่าตอบแทนเจา้หน้าที ่ทีป่ฏิบัติงานให้กับหน่วยบรกิารในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พ๚ศ๚ ๒๕๔๔(ฉบับที ่๒) พ๚ศ๚ ๒๕๔๘ (ฉบับที ่๕) พ๚ศ๚ ๒๕๕๒ (ฉบับที ่๘) พ๚ศ๚ ๒๕๕๖ และ
ฉบับที ่๘ (แก้ไขเพ่ิมเติม) (ฉบับที ่๙) พ๚ศ๚ ๒๕๕๖ และฉบับที ่๙ (แก้ไขเพ่ิมเติม)  

    ๑๚๔ กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง  
๒๚ ปลูกฝัง สรา้งวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนของตัวเอง และผู้อุ่น ไม่ให้

เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าทีอั่นมิควรได้ โดยชอบตามกฎหมาย  
๓๚ ส่งเสรมิให้หน่วยงานด าเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและ การบรหิารความเส่ียง  
๔๚ ก าหนดมาตรการประหยัดงบประมาณรายจา่ย  
๕๚ หากพบว่ามีการกระท าผิด จะต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา อย่างเครง่ครดั 
 
๓๚ กระบวนงานความเส่ียงเก่ียวกับ การปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้นด้านการจดัท า

โครงการฝกือบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
แนวทางปฏิบัติ  

๑) เจา้หน้าทีร่ฐัต้องปฏิบัติตาม  
(๑๚๑) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใชจ้า่ยในการฝืกอบรม การจดังาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙ และระเบียบทีเ่ก่ียวข้อง 
(๑๚๒) พระราชกฤษฎีกาค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๓๔  



(๑๚๓) พระราชกฤษฎีกาค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๔๑  
(๑๚๔) พระราชกฤษฎีกาค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๔๘  
(๑๚๕) พระราชกฤษฎีกาค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที ่๘) พ.ศ. ๒๕๕๓  
(๑๚๖) กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง  
๒) ปลูกฝัง สรา้งวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนของตัวเอง และผู้อุ่น ไม่ให้เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าทีอั่นมิควรได้ โดยชอบตามกฎหมาย  
๓) ส่งเสรมิให้หน่วยงานด าเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายใน และการบรหิารความเส่ียง  
๔) ก าหนดมาตรการประหยัดงบประมาณรายจา่ย  
๕) หากพบว่ามีการกระท าผิด จะต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา อยา่งเครง่ครดั 
 

๔๚ กระบวนงานความเส่ียงเก่ียวกับ การปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้นด้านการจดัหา
พัสดุ  
แนวทางปฏิบัติ  
๑) เจา้หน้าทีร่ฐัต้องปฏิบัติตาม  
(๑๚๑) พระราชบัญญัติการจดัซุอ้จดัจา้งและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ๚ศ๚ ๒๕๖๐  
(๑๚๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซุอ้จดัจา้งและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ๚ศ๚ ๒๕๖๐  
(๑๚๓) มติคณะรฐัมนตรทีีเ่ก่ียวข้อง  
(๑๚๔) หนังสุอเวียนของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ  
(๑๚๕) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวา่ด้วยการบรหิารจดัการด้านยา และเวชภัณฑ์ทีมิ่ใชย่าของส่วน
ราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ๚ศ๚ ๒๕๕๗  
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการบรหิารจดัการ ด้านยาและเวชภัณฑ์ทีมิ่ใชย่าโดย
คณะกรรมการหรอืคณะกรรมการรว่ม หรอืคณะท างานย่อย พ๚ศ๚ ๒๕๕๗  
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการจดัท าแผน การจดัซุอ้ยาและเวชภัณฑ์ทีมิ่ใชย่า 
พ๚ศ๚ ๒๕๕๗  
(๑๚๖) ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวา่ด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพุ่อตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงานด้านการจดัซุอ้จดัจา้งพ๚ศ๚ ๒๕๖๐  
(๑๚๗) กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง  
๒) เจา้หน้าทีร่ฐัต้องไม่ด าเนินการจดัหาพัสดุด้วยวิธแีบ่งซุอ้แบ่งจา้ง และจดัหาพัสดุโดยไม่มีพัสดุจรงิ  
๓) ก าหนดมาตรการประหยัดงบประมาณรายจา่ย  
๔) ส่งเสรมิให้หน่วยงานด าเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบรหิารความเส่ียง  
๕) พัฒนาความรูเ้ร ือ่งการจดัหาพัสดุภาครฐั  
๖) หากพบว่ามีการกระท าผิด จะต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา อยา่งเครง่ครดั 
 

วาระที ่ ๔  เรือ่งเพุ่อพิจารณา 
 ไม่มี  
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