
รายงานการประชุมการวิเคราะห�ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน�ทับซ!อน 
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ครั้งท่ี ๑/๒๕๖3 
เม่ือวันจันทร�ท่ี ๒4 กุมภาพันธ� ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ น.  -  12.00 น. 

ณ  ห!องประชุมราชพฤกษ� ช้ัน 6  อาคารบ!านคุณพุ@ม  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
--------------------------------------------------------- 

ผู�มาประชุม 

 1. นายเฉลิมรัฐ  คํ้าชูชาติ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
 2. นางสาววิลาวัล ผลพลอย  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
 3. นางสาววิไลลักษณ( วงศ(จุลชาติ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
 4. นางสาวยุพาดา จงแสง   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
 5. นางพจนา  เจริญพงศ(  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
 6. นางพิชญามณฑน( มุขแม0นเหมือน  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
 7. นางสาวรัตนา  ลือวานิช   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
 8. นางสาวจรุงศรี ประทุม   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
 9. นางสาวอัญชลี มากบุญส9ง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
 10. นางเมธินี  ก0อนแก0ว  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
 11. นางสาวอรอนงค( เทพี   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
 ๑2. นางสุนันทา  ระวิวรรณ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
 13. นางป<ยดา  จันทรกุล  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
 14. นางสาวพจนา วิภามาส   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
 15. นางสาวพิทยาภรณี นวลสีทอง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
 16. นางสิริพรรณ ปถัมพันธ(  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
 17. นางเนาวรัตน( นิลพัฒน(   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
 18. นางวิลาวัลย(  หลีสกุล   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
 19. นางสาวสว9างวรรณ พิทยานฤมาน  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
 20. นางสุพรทิพย( ธนาโรจน(กุล  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
 21. นางกฤตพร  เมืองพร0อม  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
ผู�ร�วมประชุม 

 ๑. นางสุนันท(  บุญนิธิ   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
 ๒. นางสมรัส  เจี่ยสกุล   พยาบาลวิชาชีพ 
 3. นางมาลี  ทองมี   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
 4. นางสาวกัญญา กิตติสัตยกุล  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
 5. นางวราภรณ(  โฆรัฐเฐียร  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
 6. นางสาววัลภา  จิราเสง่ียมกุล  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
 7. นายแพทย(นภนต( จันทมณี   นายแพทย(ชํานาญการ 
 
 
 



เริ่มประชุมเวลา  ๐๘.๓๐ น.  นางปทมา  ตันโชติกุล   ทําหน�าท่ีประธานการประชุม 

 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได0ดําเนินการวิเคราะห(ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด 
ผลประโยชน(ทับซ0อน โดยวิเคราะห(ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานในด0านต9างๆท่ีอาจเกิดผลประโยชน(ทับซ0อน 
ตามคู9มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)   โดยกําหนดข้ันตอนการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต 9 ข้ันตอน  ได0แก9 การระบุความเสี่ยง การวิเคราะห(ความเสี่ยง เมทริกส(ระดับความเสี่ยง 
การประเมินการควบคุมความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง การจัดทํารายงานผลการเฝ\าระวังความเสี่ยง       
การจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง และการายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  โดยสรุปผลการวิเคราะห(ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับผลประโยชน(ทับซ0อน
ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจําป] พ.ศ.๒๕๖3  ได0 6 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. กระบวนการจัดซ้ือจัดจ0างไม9เป̀นไปตามระเบียบ 
2. การช9วยเหลือผู0ประสบปaญหาทางสังคม/การให0บริการประชาชนการใช0อํานาจหน0าท่ีเรียกรับ

ผลประโยชน(หรือการรับของขวัญ 
3. การเบิกค9าตอบแทนการปฏิบัติงาน(การเบิกค9าตอบแทนนอกเวลาตามแผนงาน/โครงการฝcกอบรม 

ศึกษาดูงาประชุมและสัมมนา/กิจกรรม,การเบิกค9าตอบแทน ฉ11) 
4. การนําทรัพย(สินของทางราชการ 
5. การลงเวลาในการปฏิบัติงาน 
6. การใช0รถราชการ 

ตารางการวิเคราะห�ความเส่ียงด!านผลประโยชน�ทับซ!อนท่ีอาจเกิดข้ึนของโรงพยาบาลวิระภูเก็ต 
ท่ี รูปแบบ พฤติการณ�ความเส่ียงการทุจริต มาตรการปDองกันการทุจริต 
1 การจัดซ้ือจัดจ0าง 

- หัวหน0า/เจ0าหน0าท่ีพัสดุเลือกซ้ือของจากร0าน   
ท่ีตนเองติดต9อได0สะดวก 

คู9มือ แนวทางปฏิบัติงานเพ่ือส9งเสริมความโปร9งใสในการ
จัดซ้ือจัดจ0างป]งบประมาณ  2563 ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซ้ือจัดจ0างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

2 การช9วยเหลือผู0ประสบปaญหาทางสังคม/      
การให0บริการประชาชน 
- เจ0าหน0าท่ีจะพิจารณาให0ความช9วยเหลือหรือ
ให0บริการแก9บุคคลท่ีเป̀นญาติหรือบุคคลใกล0ชิดก9อน 

1. จัดระบบตามคิวก9อน-หลัง เพ่ือลดปaญหา 
2. ใช0กฎหมาย ระเบียบอย9างเคร9งครัด 

3 การเบิกค9าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
-การเบิกค9าตอบแทนนอกเวลาตามแผนงาน/
โครงการฝcกอบรมศึกษาดูงาน/ประชุมและ
สัมมนา/กิจกรรม 
-การเบิกค9าตอบแทน ฉ11 

หลักเกณฑ( วิธีการ และเง่ือนไข  การจ9ายเงิน
ค9าตอบแทน แนบท0ายข0อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว9า
ด0วยการจ9ายค9าตอบแทนเจ0าหน0าท่ีท่ีปฏิบัติงานให0กับ
หน9วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 
(ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2556 ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2559 

4 การนําทรัพย(สินของทางราชการมาใช0ในเรื่องส9วนตัว 
- เจ0าหน0าท่ีใช0อุปกรณ(สํานักงานต9างๆ  เช9น  เครื่อง
คอมพิวเตอร( โทรศัพท( ฯลฯ เพ่ือทํางานส9วนตัว 

1. จัดทําคู9มือและระเบียบควบคุมการใช0งาน และ
การเบิกจ9ายอย9างเคร9งครัด 
2. สร0างจิตสํานึกท่ีดีให0กับบุคลากร 

5 การลงเวลาในการปฏิบัติงาน 
- ขาดการควบคุมกํากับการลงเวลา 

1. แนวทางการลงเวลาในการปฏิบัติงานตามระเบียบว9า
ด0วยการลาของข0าราชการ พ.ศ.2535 ข0อ 11 
2. ใช0ระบบสแกนลายนิ้วมือ 
3. ขออนุญาตออกนอกพ้ืนท่ีจากผู0บังคับบัญชาทุกครั้ง 

6 การใช0รถราชการ 
- การนํารถราชการไปใช0ส9วนตัว 

ระเบียบสํานักนายยกรัฐมนตรีว9าด0วยรถราชการ 
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2545 



 จากข�อมูลดังกล�าวข�างต�น  จึงถูกนํามาสู�การจัดทําโครงการแผนจัดการความเสี่ยงป'องกันผลประโยชน(ทับซ�อน            
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ในการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน(ทับซ�อนของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตามรายละเอียดแนบท�าย 
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โครงการแผนจัดการความเสี่ยงป"องกันผลประโยชน$ทับซ�อน ประจําป)งบประมาณ ๒๕๖3 

ปEจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง 
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1. การจัดซื้อจัดจ0าง - ให0ปรับเปลีย่นร0านค0าในการจัดซื้อวัสด ุ
- เข0มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ0างให0มากขึ้น 

         - ก.บริหารทั่วไป 
- ก.การพยาบาล 
- ก.เทคนิคการแพทย( 
- ก.เภสัชกรรม 

2. การช9วยเหลือผู0ประสบปaญหาทางสังคม/            
การให0บริการประชาชน 

- จัดระบบตามคิวก9อน-หลัง เพื่อลดปaญหาใช0กฎหมาย ระเบียบ
อย9างเคร9งครัด 

         - ก.บริหารทั่วไป 
- ทุกฝhาย/กลุ9มงาน 

3. การเบิกค9าตอบแทนการปฏิบัติงาน(การเบิก
ค9าตอบแทนนอกเวลาตามแผนงาน/โครงการ
ฝcกอบรม ศึกษาดูงาประชุมและสัมมนา/กิจกรรม,
การเบิกค9าตอบแทน ฉ11) 

- ให0พิจารณาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมกับกิจกรรม                            
และตรงกับวัตถุประสงค(ของโครงการเป̀นลาํดับแรก 

- ให0เจ0าหน0าที่ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร9งครดั 
- เลือกวิทยากรมีความรู0ความเหมาะสมกับงานหรือโครงการนั้นๆ 

         - ก.ยุทธศาสตร(ฯ 
- ก.พัฒนาบุคลากร 
- ก.การเงิน 

3. การพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลต9างๆ - ให0มีการประกาศรับสมัครอย9างกว0างขวางและทั่วถึง 
- ดําเนินการคัดเลือกอย9างโปร9งใสและตรวจสอบได0 

         - คกก.HRC 

4. การนําทรัพย(สินของทางราชการ - ให0มีการทําระเบียบควบคุมการใช0งานและการเบิกจ9าย                 
อย9างเคร9งครัด 

- สร0างจิตสํานึกที่ดีให0กับบุคลากร 

         - ก.บริหารทั่วไป 
 

5. การลงเวลาในการปฏิบัติงาน 
 

-    แนวทางการลงเวลาในการปฏบิัติงานตามระเบียบว9าด0วยการ 
    ลาของข0าราชการ พ.ศ.2535 ข0อ 11 
-    ใช0ระบบสแกนลายนิ้วมือ 
- ขออนุญาตออกนอกพื้นที่จากผู0บังคับบัญชาทุกครั้ง 

         - ก.บริหารทั่วไป 
- ก.พัฒนาบุคลากร 
- ทุกฝhาย/กลุ9มงาน 
 

6. การใช0รถราชการ 
ที่เกี่ยวกับการใช0รถ และการใช0คน 

- มีการบันทึกการใช0ต9างๆและรายงานทุกครั้ง 
- สร0างจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรมกับบุคลากร 
- ใช0งานตามความเป̀นจริง 

         - ก.บริหารทั่วไป 
- ก.ทรัพยากรบุคคล 
- ก.พัฒนาบุคลากร 

 
 
 
 

เฉลิมพงษ(  สุคนธผล 
 (นายแพทย(เฉลิมพงษ(  สุคนธผล) 

    ผู0อํานวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
ผู0อนุมัติแผน 

 เฉลิมรัฐ ค้ําชูชาติ 
 (ดร. เฉลิมรัฐ ค้ําชูชาติ) 

หัวหน0ากลุ9มงานยุทธศาสตร(และแผนงานโครงการ 
ผู0เสนอแผน 


