






















รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพนมสารคาม ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2562 

ครั้งที ่2/2562 
วันที ่5 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา  13.00 น. 
ณ ห้องประชุมศรีพนม   โรงพยาบาลพนมสารคาม 

------------------ 
คณะกรรมการผู้มาประชุม 
  1. นางอุไร  ศิลปกิจโกศล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม   ประธานกรรมการ 
  2. นพ. เทพกรณ์  ศิริปักมานนท์ นายแพทย์ช านาญการ   กรรมการ 

3. นางสาวชลิตา สมานโสตถวิงศ์ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  4 นางอัญมณี  ศิริรัตนภิญโญ เภสัชกรช านาญการ   กรรมการ 
  5. นางสาวสุดใจ แสงสุนทร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
  6. นางวีรานันท์  ศิลประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 

7. นางสาวเสาวรักษ์  บุญประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
8. นางสาวจันทร์อัมพร  รุณด ี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
9. นางดรุณี  จันทกลัด  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 

  10. นางกาญจนา  วชัรพาณิชย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
11. นางสุมนา  คุณารักษ ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
12. นางสาวพรลภัส ค าภาวงษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 

  13.นางชุติมา  เห็มภูม ิ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
14. นางอนงค์นาฎ  อิงคกิตต ิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
15. นางสุพิชชา  ทองประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
16. นางรุ่งกาญจน์  กองวงศ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
17. นางสาวเสาวนีย์  ยะคะเสม พยาบาลเทคนิคช านาญงาน  กรรมการ 

  18. นางมลทิรา  วงศก าภ ู พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
  19. นางวราภรณ์  มณีพิทักษ์สันติ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ  กรรมการ 

20. นายชลกานต์  นพรัตน ์ นักรังสีการแพทย์ช านาญการ  กรรมการ 
  21. นางสาวอรุณรัตน์  เครอืเนตร นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ  กรรมการ 
  22. นางวิไล  ก้านแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ 
  23. นางภมร  พื้นบาตร  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน กรรมการ 

24. นางสาวปรียานุช  ซื่อตรง จ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรรมการ 
25. นางรัตนา  แตรวิจิตร  พนักงานช่วยเหลือคนไข้   กรรมการ 
26. นางสาวธัชกร  ยืนยง  นักโภชนาการ    กรรมการ 

  27. นายธนนต์  มีเจริญ  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
  28. นางสุมิตร  นพเกตุ     เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  29.นางดาวรุ่ง  จิตนันทกุล   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 



 
ผู้ไม่มาประชุม  
  1. นางเตือนใจ    อารีรอบ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ลาพักผ่อน 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ไม่มี 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 
 แพทย์หญิงอุไร  ศิลปกิจโกศล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม  ประธานในที่ประชุม กล่าว
เปิดประชุม น าคณะกรรมการฯ สวดมนต์นั่งสมาธิ  และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
                      1) ผอ.มอบใบประกาศฯ ชนะเลิศระดับเขต 6 ด้านแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  
การแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือกประจ าปี 2562 
                      2) แนะน าตัวเจ้าหน้าที่ใหม่มาปฏิบตัิงานใหม่ รพ.พนมสารคาม 

                2.1 นางสาวศุภณัฐ  นิราช      ต าแหน่ง พนกังานช่วยเหลือคนไข้  ปฏิบัตงิานที่ตึกพิเศษ             
                2.2 นางสาวจุฑารัตน์  วรพงศ์  ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงานที่ ตึกพิเศษ 

                     3) รพ.พนมสารคามได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนของเขต 6 (รพ<150 เตียง)เข้า
ประกวดระดับประเทศ และผลการประกวดการน าเสนอรอบแรก ติด 1 ใน 5 รพ. ซึ่งจะมี คกก. จะลงเยี่ยม
และประเมิน (site visit)  
             4) เพ่ิมตู้ร้องเรียน/ความคิดเห็น 
                           เพ่ือเปิดช่องทาง ทุกช่องทางให้แก่ผู้มารับบริการ  อาจจะติดตั้งท่ีหน้าบริเวณคลินิกพิเศษ
,ตึกเด็กหน้าลิฟต์ ชั้น1, กายภาพตรงบันไดทางข้ึน 
  - กรณีเปิดตู้ร้องเรียน 1. ปิยะวรรณ       ถ้าปิยะวรรณ(ไม่อยู่)   มอบคุณดาวรุ่งเปิดแทน 
  - รายงานข้อร้องเรียน  ผอ.ไม่อยู่        แจ้ง พ.เทพกรณ์ (แทน)  
                   - ถ้าเป็นกรณีค าแนะน า,ร้องเรียน ถ้ามีชื่อ-นามสกุลผู้ร้องเรียนที่ชัดเจน  ใบความพึงพอใจ 
หน่วยงาน ถ้ามีชื่อที่อยู่ชัดเจน ให้น ามาส่งคุณวีรานันท์  กรณีมีข้อร้องเรียน ตามตึกให้หัวหน้าตึกน าเสนอแจ้งมา 
มติที่ประชุม  ข้อ 1.1ที่ประชุมรับทราบ 
           1.2  เรื่องประชุมจากกระทรวง/เขตบริการสุขภาพที่ 
       - ไม่มี - 
                     1.3 เรื่องประชุมจากจังหวัด 

    1.3.1 วาระก่อนประชุม 
         - มอบเกียรติบัตรพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ 

พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือกประจ าปี 2562 รพ.พนมสารคาม ชนะเลิศระดับจังหวัด+เขตฯ รพ.สต. หนอง
แหนชนะเลิศระดับจังหวัด+เขตฯ+ภาค 
     - มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ประจ าปี 2561 จ านวน 10 คน ของเครอืข่ายอ าเภอพนมสารคาม ได้แก่  
คุณพนิดา  มิ่งสมร (กลุ่มช านาญการ) และคุณภมร  พ้ืนบาตร(กลุ่มช านาญงาน) 



 
 - มอบใบประการเกียรติคุณแก่ผู้บริหารสาธารณสุขดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2561 จ านวน  3 คน 
    พญ.ทิพวรรณ  ไชยประการ,  นายชวาล ตัญญบุตร  และนายค ารณ มุทะสิน 
 - มอบช่อดอกไม้ แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด นพ.พุทธภูมิ  สุจารีกุล  รพ.พนมสารคาม 
    1.3.2 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
           1.3.2.1 การติดตามการด าเนินงานงบลงทุน ปี 2562 บ้านพัก รพ.สต.ท่าถ่าน  
                                          ยังไม่เบิกจ่าย 
                             1.3.2.2 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ งบด าเนินงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ฉะเชิงเทราจากระบบSMS (Strategic Management System) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 4 เดือน 
(ตุลาคม 2561 – มกราคม 2562)  สสอ.พนมฯ งบ 256,900.00 เบิกจ่าย 95,299.48 ร้อยละ 37.10 
   1.3.3 สถานการณ์การเงินการคลัง  รพ.พนมสารคาม  ระดับ 0 
                     1.3.4 เรื่องการขอรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานใน
สถานบริการสาธารณสุขและไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตวัและหรอืปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชนอ.พนมฯ ไม่มี 
   1.3.5 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
จังหวัดฉะเชิงเทรา รพ.พนมฯ ร้อยละ 15.95 รายอ าเภอ ร้อยละ 36.24 (มาตรฐาน รอ้ยละ 36) 
   1.3.6 รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจ าเดือน มกราคม 
            1.3.6.1 รายงานทางระบาดวิทยาส่งทันเวลา ร้อยละ 100 
            1.3.6.2 TB ขึ้นทะเบียนรายใหมี ปี 2562 พนมฯ 20 ราย 
                              1.3.6.3 รายงานการสอบสวนโรคอีสุกอีใส มีรายงานการเกิดโรค  
อ.เมือง 5 ราย   อ.แปลงยาว 1 ราย   และ อ.สนามชัยเขต 1 ราย 
                              1.3.6.4  Application EPI บางปะกงท าน าร่องก่อน 
                      1.3.7 สรปุผลการประเมินระบบการประชุมผ่าน Web Conference ชี้แจงเกณฑ์การ
ประเมินพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2562 ต่อไปทุกบ่ายวันพุธที่ 1 และ 3 เวลา 13.30 จะมี Web 
Conference  ในงานอ่ืน ๆ ด้วย 
            1.3.8 สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข 
(Performance Agreement : PA) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 
3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)  
 ไตรมาสที่ 1 จ านวน 21 ตัว ผ่านแกณฑ์ 10 ตัว N/A 10 ตัว และ ตกเกณฑ์ 1 ตัว 
  1.3.9 การจัดสรรเงิน IP เดือนตุลาคม 2561 - พฤศจิกายน 2561  
                              รพ.พนมฯ ได้รับ 3,618,524.43 
  1.3.10 ค่าตอบแทนก าลังคนด้านสาธารณสุข(ฉ.11) ปี 2562 งวดที่ 1 รอบท่ี 1 ให ้50% 
เบิกไตรมาส 1 แล้ว ต่อไป  รพ.สต.สามารถท าขอรับ จาก รพ.ได้ในทุกๆ เดือนที่ผ่านมาทาง รพ.พนมสารคาม
ได้ด าเนินการจ่ายไปแล้ว 3 เดือน เริ่มตั้งแต่ต.ค,พ.ย. และ ธ.ค. 2561 
  1.3.11 การด าเนินการ RDU จังหวัดฉะเชิงเทรา ของ รพ.พนมฯ ได้ 5/8 ยังไม่ผ่านขัน้ที ่3 
  1.3.12 มาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย รพ.พนมฯผ่านเกณฑ์ท้ัง 10 ข้อ 



 
ปริมาณการใช้ผักฯ ใน รพ.พนมฯ ซื้อจากแหล่งปลูกปลอดสารเคมี ไดร้้อยละ 85  เมนูอาหารที่ใช้ผักปลอดภัย 
ไดร้้อยละ 100 
                       1.3.13 แนวทางการประเมิน ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการของจังหวัดประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 โฟมงดใช้ 100% 
           1.3.13.1 ชี้แจงกรอบฯ จังหวัดปี 2562 ยังมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ Function 
Base, Agenda Base, Area Base, Inovation Base, Protential Base 
                             1.3.13.2 คู่มือแนวปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยเน้นให้ทุกหน่วยบริการ
ด าเนินการภายใต้โครงการ ท าดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ของกรมควบคุมมลพิษ 
           1.3.13.3 มาตรการการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยเป็น 4 ประเภท ขยะอินทรีย์ ถัง
สีเขียว, ขยะรีไซเคิล ถังสีเหลือง, ขยะอันตราย ถังสีส้ม และขยะทั่วไป ถังสีน้ าเงิน 
                             1.3.13.4 เกณฑ์การประเมินมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยรอบท่ี 1  
6ด.มี 10 ข้อ 
                      1.3.14 การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2562 เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 รพ.พนมฯ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและราคากลาง 
                      1.3.15 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอรับค่าตอบแทนประเภทเงินเพิม่ส าหรับ
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.และพ.ต.พกส.)รพ.พนมฯ ขอเปลี่ยนรหัส
กลุ่ม พว.12 อัตราเดือนละ 1,000 บาท เป็น พว. 35 อัตราเดือนละ 2,000 บาท มติ ไม่อนุมัติ เพราะสภา
การพยาบาลยกเลิกการสอบ APN แล้ว ที่ประชุมแนะน าขอแบบอบรม 4 เดือน (1,500 บาท) 
                      1.3.16 การประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลากรระดับจังหวัด 
                     - นโยบายกระทรวงฯ เร่งให้ใช้ต าแหน่งว่าง (ไม่ให้ว่างเกิน 3 เดือน) ถ้าไม่ด าเนินการ
จะถูกยึดคืน 
                      1.3.17 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรณีของ รพ.พนมฯ สป. เห็นว่า 
การปรับค่าตอบแทนในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการฯ ต้องเป็นไปตามข้อ 2(2.4(4)) แห่งหลักเกณฑ์(ฉบับที่ 
5) พ.ศ.2552 ซึ่งเป็นอัตราค่าตอบแทนเป็นชั่วโมง จึงให้ปรับแก้ประกาศให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
มตทิี่ประชุม  ข้อ 1.1-1.3 ทีป่ระชุมรับทราบและถือปฏิบัติ 
                     1.4 เรื่องประชุมจากส่วนราชการ 

    1.4.1 เรื่องแจ้งจาก ผวจ. 
               - ทุกหนว่ยงานท าหนังสือให้เจ้าหน้าที่เซ็นรับทราบเรื่องวินัยจราจรถ้าผิดให้สอบ 

วินัยด้วย(ในส่วน รพ. ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สวัสดิการ เช่น ค่าห้องพิเศษส่วนเกินอ่ืน ๆ) กรณีเกิดอุบัติเหตุ
จราจร แจ้งจนท.และญาติสายตรง (ทั้งส่วนของ รพ.และ รพ.สต.) ไม่ท า พรบ. หรือ พรบ. ขาด รพ. งดจ่าย
สวัสดิการใด ๆ เนื่องจาก จนท.สาธารณสุข ควรปฏิบัติตามกฎหมายเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชน    

              - เน้น พรบ. อ านวยความสะดวก 
                                  - ไม่ควรจัดอบรม/ประชุมหลัง 24 ก.พ. 62 ถ้าจ าเป็นให้ท าหนังสือเชิญ กกต. 
มาสังเกตการ                    - เน้น พชอ.  



 
     1.4.2 เรื่อง การจัดอบรมสถาบันพระมหากษัตริย์ 

              - จังหวัดฉะเชิงเทราจะจัดอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย 
โดยวิทยากร 904 รุ่นที่ 28/2561 โดยก าหนดอบรม 3 รุ่น ๆ ละ 1,200 คน ซึ่งเป้าหมายเป็นข้าราชการใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
       1.4.3 เรื่องการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2562 
   - ก าหนดประชุม ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมที่ว่า
การอ าเภอพนมสารคาม ชั้น 2 ที่ ห้องประชุมอ าเภอพนมสารคาม 
      1.4.4 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 
2562 แบ่งเป็น 4 เขต 1:อ าเภอเมือง 2.อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว (เฉพาะต าบลศาลาแดงและต าบลโพรงอากาศ)  
เขต 2 : อ าเภอคลองเขื่อน,อ าเภอบางคล้า,อ าเภอราชสาส์น,อ าเภอพนมสารคาม (เฉพาะต าบลหนองยาว,ต าบล
บ้านซ่อง และต าบลเขาหินซ้อน) และอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว (ยกเว้นต าบลศาลาแดงและต าบลโพรงอากาศ) เขต 
3 : อ าเภอท่าตะเกียบ,อ าเภอสนามชัยเขต และอ าเภอพนมสารคาม (ยกเว้นต าบลหนองยาวและต าบลเขาหิน
ซ้อน) เขต 4 : อ าเภอแปลงยาว,อ าเภอบ้านโพธิ์ และเภอบางปะกง 
      1.4.5 เรื่อง ข้อสั่งการเพิ่มเติมจากผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
                                 - ด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรารับทราบข้อสั่ งการเพ่ิมเติมจากผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย (ว่าที่ร้อยตรี  
พิเชียน ลิมป์หวังอยู่) ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจราชการ โดยขอให้ด าเนินการให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
          1) ให้ก าชับบุคลากรในสังกัด กระทรวงมหาดไทย ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่ม Line@มหาดไทย ให้ครบถ้วน 
          2) งบประมาณกรมการปกครอง (งบลงทุน,งบซ่อมแซม,งบบูรณาการอ าเภอ) ให้เร่งรัด
ด าเนินการตามแผนงาน และกรอบระยะเวลา 
          3) ให้หมั่นตรวจตราความเรียบร้อยพระบรมฉายาลักษณ์เครื่องสักการะต่าง ๆ ให้อยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ และสมพระเกียรติอยู่ตลอดเวลา 
          4) ให้หมั่นดูแลรักษาธงชาติ หน้าที่ท าการอ าเภอ , ส่วนราชการ และส านักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
          5) ให้ดูแลต้นไม้ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงปลูกไว้ให้เติบโตสวยงามอยู่
เสมอ 
          6) การติดตั้ง การใช้ประโยชน์ การบ ารุงรักษาหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านให้ใช้งาน
ได้ แจ้งประสานกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลบ ารุงรักษาฯ ต่อไป 
   1.4.6 เรื่อง สถิติอุบัติเหตุจราจรอ าเภอพนมสารคาม โรงพยาบาลพนมสารคามได้รวบรวม
สถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจร 
               - อัตราตายตุลาคม 2561 – มกราคม 2562 12 ราย = 14.57 ต่อแสนประชากร  
               - เดือนมกราคม บาดเจ็บ 195 ราย เสียชีวิต 5 ราย 
               - ค่ารักษา 590,603 บาท ดื่มสุรา 17% สวมหมวกกันน็อก 8.38% คาดเข็มขัดนิรภัย 8.70% 



 
  1.4.7 เรื่องแจ้งสรรพากร  นโยบายแบงก์ชาติ 
                     - เสียภาษีบุคคลธรรมดา   ภายใน 31 มีนาคม 2562  ,ยื่น Internet ภายในวันที่ 9 
เมษายน 2562           - งดรับเช็คท่ีมีการแก้ไข 
                     - คืนเงินภาษีจ่ายพร้อมเพย์  ไม่จ่ายเช็ค 
มติที่ประชุม  ข้อ 1.4.1-1.4.17 ที่ประชุมรับทราบและถอืปฏิบัติ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
                       การประชุมครั้งที ่1/2562 เมื่อวันที่  14  มกราคม  2562 ณ ห้องประชุมศรีพนม   
เปิดดูรายละเอียดรายงานการประชุมได้ที่  Server ของโรงพยาบาลโฟลเดอร์  Report   
มติที่ประชุม  ให้การรับรองอย่างเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
                      3.1 เรื่องการขอปรับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานตามที่โรงพยาบาลพนมสารคาม  
  ข้อ (1.4) อัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในลักษณะเป็นเวรผลัด จ าแนกดังนี้  
              (5)  เจ้าหน้าที่พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่เทคนิค  จากคนละ 360  บาท 
โรงพยาบาลพนมสารคาม (ขอปรับขึ้น 0.5 เท่า) (เฉพาะคนที่ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการในแผนก
ผู้ป่วยนอก)   ปรับคนละ 450  บาท   ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2561 นั้น 
 และ ทาง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา แจ้งว่า ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  แจ้งเรื่อง การ
จ่ายเงินค่าตอบแทน ของโรงพยาบาลพนมสารคาม ซึ่งระบุปรับอัตราค่าตอบแทนฯลฯ ไม่ถูกต้อง เพราะเป็น
การปรับอัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่พยาบาลฯลฯ ต้องเป็น
ค่าตอบแทนเป็นชั่วโมง ดังนั้น  จึงขอให้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา พิจารณาทบทวนการออก
ประกาศดังกล่าวก่อนเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบต่อไป 
              ดังนั้นโรงพยาบาลพนมสารคาม จึงทบทวนท าขออนุมัติการขอปรับค่าตอบแทน ดังนี้    

รายละเอียดการขอปรับเพิ่มการจ่ายเงินค่าตอบแทนของ เจ้าหน้าที่ 
ตามหลักเกณฑ์     วิธีการ         และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวง- 

สาธารณสุข     ว่าดว้ยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน     ให้กับหน่วยบรกิารในสังกัดกระทรวง-
สาธารณสุข  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2552 
ข้อ 2  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ  
                             การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ      มีเจตนารมณ์
เพ่ือการจ่ายเงินค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ  ทั้งนี้ การจัดให้มี
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการนั้น   ให้คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการพิจารณาจัดขึ้นเพ่ือการให้บริการที่มี
ลักษณะเฉพาะโรคหรือกรณีที่มีความจ าเป็นเฉพาะ    นอกเหนือจากการจัดให้บริการนอกเวลาราราชการปกติ
ของหน่วยบริการและต้องประกาศการจัดบริการพิเศษนี้ให้ผู้รับบริการทราบ โดยให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
               ข้อ (2.4)  อัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่  จ าแนกดังนี้  
                  (4) เจ้าหน้าทีพ่ยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ชั่วโมงละ       50    บาท 
                       และเจ้าหน้าที่เทคนิค      



โรงพยาบาลพนมสารคาม ขอปรับเพิ่ม 
ข้อ (2.4)   อัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่  จ าแนกดังนี้  
                  (4) เจ้าหน้าที่พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ชั่วโมงละ      70    บาท 
                       และเจ้าหน้าที่เทคนิค   ท้ังนี้ ตั้งแต่วันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ. 2561   เป็นต้นไป         
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมเพื่อทราบ 
                      4.1 Website รพ. http://www.phanomsarakhamhospital.com 
         ** 4.2 แจ้งข้อมูลการลงเวลาท างานของเจ้าหน้าที่ (แสกนลายนิ้วมือ) ม.ค. 62 
            4.3 การติดตามความก้าวหน้า 

               4.3.1 งบลงทุน70% และ 20% ก าลังด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
               4.3.2 แฟลตพักแพทย์ 12 ยูนิต เบิกจ่ายเงินงวดที่ 4 แล้ว 

                4.3.3 อาคารพักคนงาน 48 ห้อง ลงนามสัญญาแล้ว ก าลังด าเนินการส่งมอบพื้นท่ี  
           4.4 การติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2562 
                           การบรหิารการเงินการคลังของหน่วยบริการ 
                         - ยอดเงินโครงการ 1,851,246 บาท เบิกจ่าย  1,012,257  บาท  คิดเปน็ 54.68% 
           4.5 การพัฒนาระบบหน่วยบริการ 
  ผลการด าเนินงานตรวจสอบApprove Code  ผลการติดตามหนี้ค้างช าระ จ านวน 209 ราย
ตามได้ 135 ราย ตามไม่ได้ 74 ราย คิดเป็นร้อยละ 35  ผอ.แจ้งฝาก งานผู้ป่วยในที่อยู่ตามตึกให้เคลียร์กับ
คนไข้ เรื่อง หนี้ค้างช าระ ค่ารักษา ผู้ป่วยนอกส่งพบงานประกัน (คุณบ ารุง) ผู้ป่วยในทุกเคสถ้าไม่ช าระเงิน พบ
งานประกัน และส่งพบคุณสุมิตรช่วยคุยอีกครั้ง  
         4.6 การบริหารงานบุคลากร รพ.พนมสารคาม (อบรม/ประชุม/ย้าย) 
       - น.ส. ยุพิน เทอ ารุง ขอย้ายไป รพ.เต่างอย จ.สกลนคร และทางจังหวัดพิจารณาให้ย้าย
ได้ เหตุผล ดูแลญาติ (มารดา) ป่วย บุตรยังเล็ก  รอค าสั่งย้าย 
       - กรณนีางอรอุมา และ น.ส. นภิาพร มติจังหวัดให้ชะลอก่อนเพราะยังขาดแคลน
อัตราก าลัง รวมทั้ง รพ.พนมสารคาม ยังไม่ได้รับการขยายกรอบพยาบาล 
       - กรณีของ ทญ.ชลิตา สมานโสตถิวงศ์ ผ่านการอนุมัติจากจังหวัดแล้วรอการพิจารณา 
จากกระทรวงฯ ออกค าสั่งย้าย 
        - กรณีของ ภก.อิสรพงษ์ นาสมรูป ที่ขอย้ายได้พิจารณาขอให้ช่วยท างานไปก่อน จะให้ไป
ประมาณปีหน้า ช่วงนี้ขาดเภสัชกร เนื่องจาก ภก.ปณิตาที่ขอลาออก และต าแหน่งของปณิตาเป็นต าแหน่งที่
กระทรวงจัดสรรให้ สามารถรับโอน/รับย้าย 
มติที่ประชุมข้อ 4.1-4.6ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
                       5.1 เรื่องขออนุมัติจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว 
- งานห้องปฏิบัติการชันสูตร  (Lab)  ขออนุมัติจ้าง ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้   จ านวน  1  อัตรา 
(จ้างทดแทน  นางสาวอรสา  กิมเหลือง  ลาออก 1 กุมภาพันธ์ 2562 ) 



มติที่ประชุม  อนุมัติ  
                      5.2 นวัตกรรมถังขยะร่วมใจเน้น การคัดแยกขยะออกเป็น 5 ประเภทเพ่ือใช้เป็นต้นแบบใน
การคัดแยกขยะสอดคล้องตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย กรมมลพิษและคู่มือการปฏิบัติงานการควบคุม
การติดเชื้อของกระทรวงสาธารณสุข 
                     5.3 ท า MOU มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน  
มติที่ประชุม  ข้อ 5.2 และข้อ 5.3ที่ประชุมอนุมัติให้ด าเนินการ 

5.4  การประเมิน ITA  ตามหัวข้อ  EB๑– EB๒๖        
                             5.4.1  การประเมิน ITA พร้อมหลักฐานประกอบตามแบบส ารวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์ และการส่งแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ฯ ใหส้่งเป็นไฟล์ word ส่วนหลักฐานประกอบฯ ให้ส่ง
เป็น ไฟล์ PDF.  
มติที่ประชุม  รับทราบและมอบหมายให้หน่วยงานส่งหลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อ EB๑– EB๒๖ ภายในวนัที่ ๒๒ มี.ค.62     

        5.4.2  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ที่ประชุมพิจารณาดังนี้  

การปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ความเสี่ยงที่อาจพบ ผลการด าเนินงาน 

1.กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 

- มีการด าเนินการแบบเร่งด่วน เรื่องจากมีความ
ต้องการใช้พัสดุ และหน่วยงานไม่ทราบเกี่ยวกับ
ระเบียบต่างๆที่ส าคัญเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ 
ซึ่งอาจท าให้เกิดความผิดพลาด 

มีการประชุมชี้แจง แจ้งเวียน หนังสือต่างๆ 
และควบคุม ก ากับ ดูแลบุคลากรให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 

2.การเบียดบังทรัพย์สิน
หรือเวลาของทาง
ราชการไปใช้ประโยชน์
ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 

- การใช้ของหลวงเพ่ือประโยชน์ส่วนตน เช่น 
รถยนต์ราชการ วัสดุส านักงาน  
- การโกงเวลาหลวง 
-มีการท างานพิเศษที่ใช้เวลาราชการ 
 

-จัดท าข้อตกลงเรื่องการใช้รถยนต์ราชการ
ที่ชัดเจนและประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในทุกๆ เวทีการ
ประชุม  
-เจ้าหน้าที่จะไปท างานพิเศษ เช่นวิทยากร 
ต้องมีหนังสือเชิญจากหน่วยงานและได้รับ
อนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 

3. การเอื้อประโยชน์ต่อ
พวกพ้อง  

-มีการแต่งตั้งญาติพ่ีน้องร่วมเป็นกรรมการใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 
 

-มีการปฏิบัติตามแบบแสดงความบริสุทธิ์
ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งของหัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

4.การใช้อ านาจหน้าที่
เรียกรับผลประโยชน ์
 

มีการรับเงินหรือของขวัญมูลค่ามากกว่า 
3,000 บาท 

 มีการประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต 
การเรียกรับสินบน และแก้ไขการกระท า
ผิดวินัยของบุคลากรในโรงพยาบาล 
พนมสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 
2562 

5. การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่ถูกต้อง 

การเบิกค่าตอบแทนไม่ตรงตามสิทธิ มีการชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ตาม
ระเบียบการจ่ายเงินและการคลัง 



 
 

มติที่ประชุม     รับทราบและเห็นชอบถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องจากฝ่ายต่าง ๆ/อื่น ๆ 
                      6.1 เรื่องข้อร้องเรียน 
                            6.1.1 ไม่ได้รับความสะดวกตามสมควร(ม.59) ไตรมาส 1  จ านวน 2 ราย 
                      6.2 เรื่องความไม่ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ รพ.พนมสารคาม 
                            - ทาง รพ. จะด าเนินการจัดท าประตูระบบออร์โต้ ของแผนก ER อยู่ในระหว่างให้ช่าง
บริษัทมาดูก่อน 
                             - จะติดตั้ง TV ในห้อง ER และจะติดกล้องที่มีเสียง เพ่ือความปลอดภัยของจุดคัดกรอง 
                             - ฝากหัวหน้าธนนต ์ฝากสื่อถึงยาม,ช่าง,พขร. เมื่อมีหน่วยงานขอความช่วยเหลือ ให้
กระตือรือร้นให้ความช่วยเหลือด้วย ยกตัวอย่าง เช่น คุณสดุใจ ฝากเสนอ เรื่องยามเม่ือได้รับการขอความ
ช่วยเหลือ เช่น ชว่ยจับคนไข้ ถ้ามีการร้องขอ ขอให้ช่วยเหลือด้วย ไม่ใช่บอกมาว่า ไม่ใช่หน้าที่ 
                     6.3 แจ้งก าหนดการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 
                            เนื่องด้วยทางโรงพยาบาลพนมสารคามได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน  โรงพยาบาล
คุณภาพ HA  ทั้งนี้เพ่ือให้อุปกรณ์การแพทย์ได้มาตรฐานและมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ   จึงก าหนดให้มีระเบียบ
ปฏิบัติเรื่องการสอบเทียบอุปกรณ์การแพทย์ขึ้น ซึ่งในครั้งนี้ถือเป็นอีกวาระหนึ่ง ที่ทางหน่วยงานสอบเทียบจะ
ด าเนินการสอบเทียบอุปกรณ์การแพทย์ โดย ช่างจากส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 จังหวัดชลบุรี 
ในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์๒๕๖2  เวลา 08. 00 – 16.00น.  ณ ห้องประชุมวรรณศิริทั้งนี้ จึงขอให้ทุก
หน่วยงานได้เตรียมอุปกรณ์การแพทย์  ตามบัญชีรายการอุปกรณ์ที่ได้แจ้งไปแล้วนั้นน ามาที่จุดปฏิบัติงาน หาก
หน่วยงานใดไม่ปฏิบัติตามวันและเวลาดังกล่าว  ทางหน่วยงานสอบเทียบจะไม่รับผิดชอบในการสอบเทียบ
อุปกรณ์ให้แก่ท่านอีก      โดยงานสอบเทียบขอเรียนชี้แจง  ดังนี้ คือ  
                           1) ใหห้น่วยงานทบทวนและจัดท าบัญชีรายการอุปกรณ์การแพทย์และแผนการสอบ
เทียบอุปกรณ์การแพทย์  ปี 2561 ใหม ่ และเพ่ิมเติมในใบรายการที่ให้ไป 
                          2) ให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ตรวจสอบอุปกรณ์ในหน่วยงานให้ครบถ้วน
ก่อนส่งและส่งเครื่องมือความเสี่ยงสูงมาสอบเทียบก่อน เช่น  เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า  เครื่องตรวจ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ   เครื่องปรับสารน้ า (Infusion pump)  / Syringe pump เครื่องติดตามสัญญาณชีพ  เครื่อง
ตัดจี้ไฟฟ้า  ตู้อบเด็ก  ส่วน เครื่องให้สารสลบ,เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator)  (จนท.ไปท าท่ีหน่วยงาน)  ฯลฯ 

               3) เครื่องมือความเสี่ยงระดับกลาง ทางสอบเทียบจะเรียกภายหลัง 
                          4) ผู้ประสานงานหลัก  คือ นางสุพิชชา ทองประสิทธิ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    
และ นายอิทธิพงษ์ อร่ามศรี ช่างซ่อมบ ารุง 
                     6.4 มาตรการประหยัดน้ า ไฟ และน้ ามันเชื้อเพลิง  
                           ฉบับล่าสุดขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ทุกคนช่วยกันปฏิบัติตามด้วย 
                     6.5 แจ้งการตรวจสุขภาพประจ าปี ของ รพ.   
                           ให้เจาะเลือดที่ชั้น 2 ห้อง LAB ถ้า จนท.ท่านใดเพ่ิงตรวจไปเมื่อประมาณ 2 เดือน  
                             ก็สามารถเอาผลการตรวจมาแจ้งทีมตรวจสุขภาพ 
 



                     6.6 คุณสุมิตร  นพเกตุ  แจ้งเรื่องการประเมิน  ITA ที่เคยแจ้งไปแล้ว  ให้เข้าไปที ่
   Servers               Unit Report             EB1-26 

                        6.6.1 ผลการด าเนินงาน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๒ ไตรมาสที่๑  EB๑ – EB๔  
  หน่วยประเมินจ านวน 23 แหง่ ประกอบด้วยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 11 แห่ง และโรงพยาบาล 11 แห่ง    

หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ITA ในไตรมาสที่ ๑ (ประเมินผ่านข้อ EB๑- EB ๔) คะแนน
หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ระดับ ๓ คะแนน  จ านวน ๑3 หน่วยงาน คิดเป็น ร้อย
ละ 56.5   ซึ่งโรงพยาบาลพนมสารคามก็อยู่ในระดับ 3 คะแนน 

หน่วยงานที่สามารถผ่านเกณฑ์ได้ ๕ คะแนน จ านวน 1 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ  4.48 
ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโพธิ์     

หน่วยงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ITA ในไตรมาสที่ ๑  คะแนนหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ประกอบประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างต่ ากว่าระดับ ๓  จ านวน ๑๐ หนว่ยงาน คิดเป็น ๔๓.๔๘    และพบว่ามี 
หน่วยงานที่ยังไม่ส่งรายงานผลและเอกสารการประเมิน  จ านวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่  โรงพยาบาลบ้านโพธิ์  
โรงพยาบาลสนามชัยเขต  โรงพยาบาลแปลงยาว  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสนามชัยเขต และส านักงาน 
สาธารณสุขอ าเภอท่าตะเกียบ 

 

                      6.6.2 การด าเนินงาน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ EB๑ – EB๒๖    
ตัวชี้วัดที่ ๔๔ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน  ITA รอบ 6 เดือน 

ไตรมาสที่ 2 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
  ระดับ 1 เท่ากับ คะแนนร้อยละ 70  ผ่านเกณฑ์ EB จ านวน ๑๙ ข้อ 
  ระดับ 2 เท่ากับ คะแนนร้อยละ 75  ผ่านเกณฑ์ EB จ านวน ๒๐ ข้อ 
  ระดับ 3 เท่ากับ คะแนนร้อยละ 80  ผ่านเกณฑ์ EB จ านวน ๒๑ ข้อ 
  ระดับ 4 เท่ากับ คะแนนร้อยละ 85  ผ่านเกณฑ์ EB จ านวน ๒๓ ข้อ 
  ระดับ ๕ เท่ากับ คะแนนร้อยละ 90  ผ่านเกณฑ์ EB จ านวน ๒๔ ข้อ 
ค่าเป้าหมายในไตรมาสที่๒ คือ ระดับ ๓ ร้อยละ ๘๐ 

การน าเสนอหลักฐานประกอบตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยกรอบการประเมิน 
แบ่งออกเป็น ๕ ดัชนี ดังนี ้

 

ดัชนี EBIT จ านวน(ข้อ) 
1. ความโปร่งใส EB๑– EB๙ ๙ 
๒. ความพร้อมรับผิด EB๑๐– EB๑๖ ๗ 
๓. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน EB๑๗ ๑ 
๔. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร EB๑๘– EB๒๔ ๗ 
๕. คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน EB๒๕– EB๒๖ ๒ 

รวม ๒๖ 
 

6.6.3 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒  
         ได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณให้กับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในสังกัดทุกแห่ง ๆ 

ละ 4,000 บาท แล้วขอให้ด าเนินกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของแต่ละ
หน่วยงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ แต่ไม่สามารถน างบประมาณดังกล่าวมาเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้  ส่วนของโรงพยาบาลชุมชนไม่มีเงินงบประมาณจัดสรรให้ 
มติที่ประชุม รับทราบ 





 
 

มาตรการและกรอบแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
โรงพยาบาลพนมสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ปัจจัยที่ท าให้เกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อน 

แนวทางด าเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตามระเบียบ 

1.1 ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้ข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนว
ทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 
1.2 ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดท ารายงาน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน และเสนอให้หัวหน้าหนว่ยงานรับทราบทุกครั้ง 
1.3 ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้างต้องไม่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 
1.4 ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้ข้าราชการ และบุคลากรทุกหน่วยงานให้ปฏิบัติตาม พรบ. 
จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 

2. การเบียดบัง
ทรัพย์สินหรือเวลา
ของทางราชการไปใช้
ประโยชน์สว่นตน
หรือผู้อ่ืน 

2.1 ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น น้ า ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ หรือวัสดุ 
ส านักงาน เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่าที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
2.2 ไม่เบียดบัง ยักยอกทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์สว่นตนหรือผู้อ่ืน 
2.3 ระมัดระวังไม่ให้ทรัพย์สินของทางราชการช ารุดเสียหายก่อนเวลาอันควร การ
ซ่อมแซมหรือบูรณะถือเป็นความจ าเป็นต้องกระท าตามความเหมาะสม 
2.4 ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ พากเพียร อุทิศตน 
2.5 ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ 
2.6ไม่ใช้เวลาราชการเพ่ือไปท างานภายนอก 

3. การเอ้ือประโยชน์
ต่อพวกพ้อง 

ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ
โปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมอย่างเคร่งครัด ได้แก่ 
3.1 ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็น
ของขวัญ รางวัล ความก้าวหน้า หรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ 
3.2 หลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดผลต่อการด ารงไว้ซึ่งความเท่ียงธรรม หรือ
น าไปสู่การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์สว่นตน และส่วนรวม 
3.3 แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในผลประโยชน ์โดยยึดมั่นในผลประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ 
3.4 หลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆท่ีท าให้องค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียง ประชาชนขาดความ
ไว้วางใจ 
3.5 ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือค าแนะน าเก่ียวกับการให้ การรับของขวัญ ของก านัล 
การรับรอง และการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

4.การใช้อ านาจ
หน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน ์

ควบคมุ ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตโรงพยาบาลพนมสารคามอย่างเคร่งครัด ได้แก่ 
4.1 ต้องไม่ถามน าถึงการให้ การรับของขวัญ ของที่ระลึก ของก านัลหรือผลประโยชน์
ใดๆ 
 



ปัจจัยที่ท าให้เกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อน 

แนวทางด าเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 4.2 หากมีสถานการณ์ดังกล่าวเกิดข้ึน ควรปฏิเสธการรับของก านัล ของขวัญ หรือ
ประโยชน์อื่นใด โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ ความเป็นกลาง
ในการปฏิบัติหน้าที ่
4.3 ไม่รับหรือให้เงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองค า อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่ง
อ่ืนใดๆ เช่น ลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ กรรับการฝึกอบรมหรือสิ่งอื่น
ใดในลักษณะเดียวกัน 
4.4 ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ 
4.5 กอ่นรับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ของก านัล หรือประโยชน์ใดๆ ควรตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายของรัฐ 
4.6 เก็บรักษาหลักฐานการใช้จ่ายเงินที่แสดงมูลค่าของขวัญ ของที่ระลึกเพ่ือการ
ตรวจสอบ 
4.7 กรณีได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือ
หน่วยงานภายนอกอาจรับเงินค่าสมนาคุณ สิ่งของหรือของขวัญตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงการคลัง 

5. การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่
ถูกต้อง 

ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่าย
การเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2562      

การปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ความเสี่ยงที่อาจพบ ผลการด าเนินงาน 

1.กระบวนการจัดซื้อ 
จัดจ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 

- มีการด าเนินการแบบเร่งด่วน เรื่องจากมีความ
ต้องการใช้พัสดุ และหน่วยงานไม่ทราบเกี่ยวกับ
ระเบียบต่างๆที่ส าคัญเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ 
ซึ่งอาจท าให้เกิดความผิดพลาด 
 

มีการประชุมชี้แจง แจ้งเวียน หนังสือต่างๆ 
และควบคุม ก ากับ ดูแลบุคลากรให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 

2.การเบียดบังทรัพย์สิน
หรือเวลาของทาง
ราชการไปใช้ประโยชน์
ส่วนตนหรือผู้อื่น 

- การใช้ของหลวงเพ่ือประโยชน์ส่วนตน เช่น 
รถยนต์ราชการ วัสดุส านักงาน  
- การโกงเวลาหลวง 
-มีการท างานพิเศษที่ใช้เวลาราชการ 
 

-จัดท าข้อตกลงเรื่องการใช้รถยนต์ราชการ
ที่ชัดเจนและประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในทุกๆ เวทีการ
ประชุม  
-เจ้าหน้าที่จะไปท างานพิเศษ เช่นวิทยากร 
ต้องมีหนังสือเชิญจากหน่วยงานและได้รับ
อนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 

3. การเอื้อประโยชน์ต่อ
พวกพ้อง  

-มีการแต่งตั้งญาติพ่ีน้องร่วมเป็นกรรมการใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 
 

-มีการปฏิบัติตามแบบแสดงความบริสุทธิ์
ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งของหัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ

4.การใช้อ านาจหน้าที่
เรียกรับผลประโยชน ์
 

มีการรับเงินหรือของขวัญมูลค่ามากกว่า 
3,000 บาท 

 มีการประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต 
การเรียกรับสินบน และแก้ไขการกระท า
ผิดวินัยของบุคลากรในโรงพยาบาล 
พนมสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 
2562 

5. การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่ถูกต้อง 

การเบิกค่าตอบแทนไม่ตรงตามสิทธิ มีการชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่      
ตามระเบียบการจ่ายเงินและการคลัง 

 

 

 







































ภาพการด าเนินงานนิเทศติดตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลประจ าปี 2562 

เพ่ือรักษามาตรฐานการเป็น รพ.สต.ติดดาว และตรวจสอบภายในเครือข่ายอ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ภาพการการด าเนินงานนิเทศติดตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลประจ าปี 2562 

เพ่ือรักษามาตรฐานการเป็น รพ.สต.ติดดาว และตรวจสอบภายในเครือข่ายอ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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เดือน มกราคม 2562 – มีนาคม 2562 

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ทุกแห่งในอ าเภอพนมสารคาม 
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