
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการของโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) 
ครั้งท่ี 10/๒๕63 เมื่อวันจันทร์ ท่ี 12 พฤศจิกายน ๒๕63   
ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) 

------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

๑. นางทิวาพร ศิลปเจริญ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นายชัยเมศวร์  ซุ่นอื้อ  ทันตแพทย์ช านาญการ   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสมจริง   เอกผักนาก  เภสัชกรช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๔. นางสาวอัจฉริยา  พงศาปาน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
๕. นางละออทิพย์ แสงทอง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
๖. นางธนิษฐ์นันท์  รัตนพันธ์ แพทย์แผนไทยปฏิบัตกิาร   กรรมการ 
๗. นายสิทธิชัย  พันเศษ  นักรังสีการแพทย์ปฏิบัตกิาร  กรรมการ 
๘. นางสาวศิริกานต์  หนูแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ 
๙. นางประภาพร  เส้งสุ้น         นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ           กรรมการ      
๑๐. นางอรวรรณ์  ทวีโชติ       พยาบาลวิชาชีพช านาญการ           กรรมการ      
๑๑.  นางสุวรรณดา  สงธนู       นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   กรรมการ 
๑๒.  นายบริพนธ์ เรืองอินทร์  นักกายภาพบ าบัดปฎิบัติการ  กรรมการ  
๑๓. นางพัชนี  อนุมณี   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ           กรรมการ 
14. นางสาววิมลทิพย์ ไชยณรงค์ นักวิชาการพัสดุ             กรรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อม นางทิวาพร  ศิลปเจริญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ท าหน้าที่เป็นประธาน 
กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
   - ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 9/2563 เมื่อวันท่ี 2  พฤศจิกายน 2563 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
  3.1 จากข้อ 1.4. การคีย์ผลข้อมูลวินิจฉัยห้องปฏิบัติการ    

  นางทิวาพร  ศิลปเจริญ : จากมติการประชุมคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  
จากฐานความผิดของการการคีย์ข้อมูลผู้รับบริการ ผลวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการโดย ของนางสุพัฒตรา นวลแก้ว 
ผลสรุปฐานความผิดวินัยทางราชการ ประกอบด้วย 

  1. มาตรา 82 ข้อ 1 คือ การปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม  
  2. มาตรา 82 ข้ัอ 4 คือ ต้องปฎิบัติ ตามค าสั่งของผูบ้ังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าทีร่าชการโดย

ชอบด้วยกฎหมายระเบียบทางราชการ  โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง 
 

   มติท่ีประชุม: รับทราบ 
 

/3.2 จากข้อ 5.1 … 
 
 
 
 
 



๒ 

 

 

  3.2  จากข้อ 5.1 การจ้างพนักงานทดแทน 
   นางทิวาพร  ศิลปเจริญ : จ้างต าแหน่งพยาบาลจ านวน 3 อัตรา และพนักงานเกษตร
พื้นฐาน จ านวน 1 อัตรา  จ้างเหมาบริการ   
   นางสาววิมลทิพย์  ไชยณรงค์ : จากการปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดพัทลุง  สามารถจ้างเหมาบริการตามระเบียบพัสดุต าแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐานได้ เนื่องจากส ามารถ
นับเป็นช้ินงานได้ และในส่วนของพยาบาลสามารถจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบได้ เพื่อสิทธิประโยชน์ 
 
   มติท่ีประชุม: อนุมัติให้จ้างต าแหน่งพยาบาลจ านวน 3 อัตรา โดยจ้างจากเงินบ ารุงของ
โรงพยาบาล และต าแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน จ านวน 1 อัตรา  โดยจ้างเหมาบริการตามระเบียบพัสดุฯ   
ซึ่งเริ่มจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป 
  

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ  
    

   4.1 การเตรียมความพร้อมการจัดสรรงบลงทุน 
   น.ส.วิมลทิพย์  ไชยณรงค์ : โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้รับจัดสรรงบลงทุนเป็นประจ าปี 
2564 จ านวน 3 รายการ ประกอบด้วย 
    - อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.1ช้ัน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 
480 ตารางเมตร จ านวนเงิน 8,042,900 บาท  ซึ่งวงเงินเกิน 1,000,000 บาท งานพัสดุ กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เองทั้งหมด โรงพยาบ าลศรีนครินทร์ฯ  
แค่เตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมพื้นที่  
    - ครุ ภัณฑ์ในรถพยาบาลและระบบการแพทย์ทางไกล (Mobile ใน 
Ambulance ประกอบด้วย Moniter(EKG,BP,O2) VDO-HD,Voice, GPS และแว่น VDO) จ านวนเงิน 
1,000,000 บาท งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้
เองทั้งหมด 
    - เ ครื่ องกระตุ กหั วใจไฟฟ้ าหั วใจชนิดไฟสิ คแบบจอสีพร้อมภาค วัด
คาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน  จ านวนเงิน 470,400 บาท โรงพยาบาลศรีนครินทร์ฯ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณะพรอ้มราคากลาง   
    มติท่ีประชุม : รับทราบ 
   

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
  5.1 การปรับเงินเดือนลูกจ้างรายคาบ/รายวันต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 
   นางทิวาพร  ศิลปเจริญ  : เนื่องจากต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างรายคาบเดิมให้อัตรา
ค่าตอบแทน 120 บาทต่อช่ัวโมง ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  และไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ฉ.11 
และพตส. แต่จากการปรึกษาทาง สสจ.แล้วต าแหน่งวิชาชีพมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ฉ.11 และ พตส. ตามต าแหน่ง 
ที่พึงจะได้รับ  ซึ่งอัตราค่าจ้างจงึต้องมกีารปรับเปลี่ยนใหม่เพื่อความถูกต้อง  และเหมาะสมตามอัตราค่าจ้างของวิชาชีพ
ที่ก าหนดไว้แล้ว  
 

/นางอรวรรณ์  … 
 
 
 



๓ 

 

 

   นางอรวรรณ์  ทวีโชติ : อยาก ให้ก าหนดเป็นมาตรฐานเดยีวกันตลอด  หรืออาจก าหนดเปน็
ช่วงระยะเวลา 
   นายสทิธิชัย  พันเศษ : อยากให้ก าหนดเป็นสดัส่วนเดียวกันใหชั้ดเจน  ในการข้ึนเงนิเดอืน
แต่ละรอบไป  เพื่อได้มเีข้าใจทีต่รงกัน  
    มติท่ีประชุม : 1. กรณีการจ้างพยาบาลวิชาชีพที่รับเพิ่มมาใหม่ให้รับค่าตอบแทนอัตรา
ค่าจ้างที่สูงกว่าน้ัน โดยเป็นต าแหน่งที่ขาดแคลน และจากการรับสมัครรอบที่ผ่านมาไม่มีพยาบาลวิชาชีพมาสมัคร  
จึงก าหนดค่าจ้างไว้ดังต่อไปนี ้
   - ระยะเวลาการปฎิบัติงานในปีที่  1  โดยการประเมินผลการปฎิบัติงานต้องผ่านเกณฑ์   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  ให้ได้รับค่าตอบแทน 90 บาท/ช่ัวโมง  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 ช่ัวโมง/วัน คิดเป็น 
เดือนละ 15,840 บาทต่อเดือน 
   - ระยะเวลาการปฎิบัติงานในปีที่ 2   โดยการประเมินผลการปฎิบัติงานต้องผ่านเกณฑ์   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ให้ได้รับค่าตอบแทน 92 บาท/ช่ัวโมง  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 ช่ัวโมง/วัน คิดเป็น 
เดือนละ 16,192 บาทต่อเดือน 
   - ระยะเวลาการปฎิบัติงานในปีที่ 3  โดยการประเมินผลการปฎิบัติงานต้องผ่านเกณฑ์   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  ให้ได้รับค่าตอบแทน 94 บาท/ช่ัวโมง  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 ช่ัวโมง/วัน คิดเป็น 
เดือนละ 16,544 บาทต่อเดือน 
   - ระยะเวลาการปฎิบัติงานในปีที่ 4   โดยการประเมินผลการปฎิบัติงานต้องผ่านเกณฑ์   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ให้ได้รับค่าตอบแทน 96 บาท/ช่ัวโมง  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 ช่ัวโมง/วัน คิดเป็น 
เดือนละ 16,896 บาทต่อเดือน 

  - ระยะเวลาการปฎิบัติงานในปีที่  5 ข้ึนไป  โดยการประเมินผลการปฎิบัติงานต้อง 
ผ่านเกณฑ์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ให้ได้รับค่าตอบแทน 96.50 บาท/ช่ัวโมง  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 ช่ัวโมง/วัน  
คิดเป็นเดือนละ 17,160 บาทต่อเดือน 
     

   2. กรณีต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพบุคลากรที่ปฎิบัติงานเดิม รับค่าตอบแทนอัตราค่าจ้าง
ดังต่อไปนี้ 
   - นางสาวอัจฉรา  หนูทอง  ได้รับค่าตอบแทน 96 บาท/ช่ัวโมง (8 ชม./วัน) 
   - นายเสกสรร  ชูด า และนางสาวภัทรจิรา  ด้วงเอียดได้รับค่าตอบแทน 92 บาท/ช่ัวโมง 
(8 ชม./วัน) 
   - น.ส.นฤมล เอียดตรง และน.ส.เอื้องธิดา แก้วศรีจันทร์ ได้รับค่าตอบแทน 94 บาท/ช่ัวโมง 
(8 ชม./วัน) 
หลังจากการปรับค่าจ้างของเดือนธันวาคม 2563 โดยบุคลากรต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพที่ปฎิบัติงานอยู่ก่อน  
มีสิทธิได้รับอัตราค่าตอบแทนเพิ่มตามระยะเวลาการปฎิบัติงานของแต่ละปี  ตามอัตราค่าตอบแทนของผู้ปฎิบัติ
งานใหม่  
 
 
 

/5.2 การปรับเงินเดือน… 
 
 
 



๔ 

 

 

  5.2 การปรับเงินเดือนลูกจ้างรายคาบ/รายวันต าแหน่งอ่ืน 
   นางสาววิมลทิพย์  ไชยณรงค์ : อยากใหม้ีการพจิารณาปรับค่าตอบแทนของต าแหน่งอืน่ๆ
ของลูกจ้ารายคาบด้วย เพือ่ความเหมาะสม ถูกต้อง และเพื่อขวัญก าลงัใจในการท างานของบุคลากร 
   มติท่ีประชุม : 1. กรณีต าแหน่งที่เกี่ยวกับการให้บริการผู้ป่วยโดยตรง มีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทน ฉ.11 ประกอบด้วย 
    - ต าแหน่ง พนักงานบริการ/กลุ่มงานรังสีวิทยา  ได้รับค่าตอบแทน 46 บาท/
ช่ัวโมง  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 ช่ัวโมง/วัน  คิดเป็นเดือนละ 7,084 บาทต่อเดือน 
 
    - ต าแหน่งพนักงานบริการ(ขับรถยนต์) /กลุ่มงานบรหิารทัว่ไป  ได้รับค่าตอบแทน 
46 บาท/ช่ัวโมง  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 ช่ัวโมง/วัน  คิดเป็นเดือนละ 7,084 บาทต่อเดือน 
    - ต าแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานประจ าห้องบัตร) /กลุ่มงานประกันสุขภาพ  
ได้รับค่าตอบแทน 40 บาท/ช่ัวโมง  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 ช่ัวโมง/วัน  คิดเป็นเดือนละ 7,040 บาทต่อเดือน 
        

      2. กรณีต าแหน่งที่ไม่เกี่ยวกบัการใหบ้รกิารผูป้่วย  และไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน 
ฉ.11 ประกอบด้วย 
    -  ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ/กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ได้รับค่าตอบแทน 67 บาท/
ช่ัวโมง  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 ช่ัวโมง/วัน  คิดเป็นเดือนละ 10,318 บาทต่อเดือน 
    - นางธันชนก คงสวัสดิ์  ต าแหน่งพนักงานบริการ/กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ได้รับ
ค่าตอบแทน 53 บาท/ช่ัวโมง  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 ช่ัวโมง/วัน  คิดเป็นเดือนละ 9,328 บาทต่อเดือน 
    - นางประภาพร  หนูสิงห์  พนักงานบริการ/กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ได้รับ
ค่าตอบแทน 46 บาท/ช่ัวโมง  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 ช่ัวโมง/วัน  คิดเป็นเดือนละ 8,096 บาทต่อเดือน 
    - ต าแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานคนสวน) /กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ได้รับ
ค่าตอบแทน 46 บาท/ช่ัวโมง  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 ช่ัวโมง/วัน  คิดเป็นเดือนละ 8,096 บาทต่อเดือน 
    - ต าแหน่งพนักงานบรกิาร(ประจ าห้องยา) /กลุ่มงานเภสัชกรและคุ้มครองผู้บริโภค  
ได้รับค่าตอบแทน 52 บาท/ช่ัวโมง  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 ช่ัวโมง/วัน  คิดเป็นเดือนละ 8,008 บาทต่อเดือน 
    - ต าแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ /กลุ่มงานยุทธศาสตร์  ได้รับ
ค่าตอบแทน 70 บาท/ช่ัวโมง  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 ช่ัวโมง/วัน  คิดเป็นเดือนละ 10,780 บาทต่อเดือน 
โดยค่าตอบแทนลูกจ้างรายคาบต าแหน่งอื่นที่นอกเหนือจากต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ มีสิทธิได้เลื่อนค่าตอบแทน
ทุกปีๆละ 2 บาท/ช่ัวโมง เป็นระยะเวลา 5 ปี (เต็มข้ัน)  
   

  5.3 การอบรมระยะสั้น 
   นางละออทิพย์  แสงทอง : ขออนุญาตไปอบรมระยะสั้น  เกี่ยวกับผู้บริการบริหาร 
พยาบาล โดยอบรมตั้งแต่เดือน ก.พ.64 – พ.ค.64  ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(มอ.) 
   มติท่ีประชุม : อนุมัติไปอบรมดังกล่าว โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับ และ
ค่าใช้จ่ายลงทะเบียน 40,000 บาท หลังจากการอบรมเสร็จสิ้น และปฎิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ฯ  
เป็นระยะเวลา 3 ปี ห้ามย้าย หากย้ายก่อนก าหนดให้จ่ายค่าลงทะเบียนกลับคืนกลับโรงพยาบาล 
 
 
 

/5.4 งบค่าบริการ… 
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  5.4 งบค่าบริการทางการแพทย์ (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2564 
    น.ส.วิมลทิพย์  ไชยณรงค์ : โรงพยาบาลศรีนครินทร์ฯ ได้รับจัดสรรงบค่าบริการ 
ทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะเงินลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย (ดังเอกสารแนบ)  
ซึ่งวงเงินระดับเขต 10% และวงเงินหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. 70% ซึ่งรวมรายการที่ได้รับจัดสรรวงเงินเกิน 
500,000 บาท จึงต้องด าเนินการตามระเบียบพัสดุด้วยวิธี e-bidding จึงขอพิจารณารายช่ือคณะกรรมการในการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้างดังกล่าว  
   มติท่ีประชุม : 1.วงเงินระดับเขต 10% ประเภทงานก่อสร้าง คณะกรรมการประกอบด้วย 
3 ชุด คือ คณะกรรมการก าหนดราคากลาง  คณะกรรมการพจิารณาผลการจัดซือ้จดัจ้าง ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด ให้
มีเจ้าหน้าที่พัสดุของ สสจ. และนายช่างโยธาของเทศบาลร่วมด้วย และรายช่ือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลคือ 
 
   - นางนุชนาฎ  บุญช่วย  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
   - นางธนิษฐ์นันท์  รัตนพันธ์   ต าแหน่ง  แพทย์แผนไทยปฎิบัติการ 
   - นายพงศ์ประยูร  แก้วหมุน ต าแหน่ง  เภสัชกรช านาญการ 
   - นางณรรฐวรรณ  นุ่นตุ้ง  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
   - นางพัชนี  ภิรมย ์  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
   - นายสิทธิชัย พันเศษ  ต าแหน่ง นักรังสีการแพทยป์ฎิบัติการ 
โดยรายช่ือเจ้าหน้าที่ทั้ง 6 คน ให้ตกลงจัดสรรกันเอง หากท่านใดประสงค์จะอยู่ในคณะกรรมการชุดใด 
    

   2. วงเงินระดับเขต 10% ประเภทครุภัณฑ์ รายช่ือคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตงาน
และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพร้อมราคากลางและคณะกรรมการตรวจรับ ประกอบด้วย  
   - นางประภาพร  เส้งสุ้น ต าแหน่ง  นักเทคนิคการแพทยช์ านาญการ  ท าหน้าที่  ประธาน
กรรมการ   
   - น.ส.อัจฉริยา  พงศาปาน  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ท าหน้าที่ กรรมการ
   - นางสุวันทนีย์  ทวีตา  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ท าหน้าที่ กรรมการ 
  รายช่ือคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 
   - นางอรวรรณ์  ทวีโชติ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ท าหน้าที่ประธานกรรมการ 
   - นางกฤติยา  พุทธานุวัติกุล ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ท าหน้าที่กรรมการ 
   - นางธนิษฐ์นันท์  รัตนพันธ์  ต าแหน่ง  แพทย์แผนไทยปฎิบัติการ ท าหน้าที่กรรมการ 
 

   3. วงเงินระดับเขต 70% ประเภทครุภัณฑ์ รายช่ือคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตงาน
และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพร้อมราคากลางและคณะกรรมการตรวจรับ ประกอบด้วย 
   - นางละออทิพย์  แสงทอง ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ ท าหน้าที่  ประธาน
กรรมการ        
   - นายสิทธิชัย  พันเศษ  ต าแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฎิบัติการ  ท าหน้าที่  กรรมการ 
   - น.ส.พรพิมล  เภอบาล  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ท าหน้าที่ กรรมการ 
    
 
 
 
 

/รายช่ือคณะกรรมการ... 
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  รายช่ือคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 
   - นายชัยเมศวร์  ซุ่นอื้อ  ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการ  ท าหน้าที่ ประธานกรรมการ 
   - นางสุนิภา  ยั่งยืน  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ท าหน้าที่  กรรมการ 
   - นางสุวันทนีย์  ทวีตา  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ต าแหน่ง กรรมการ 

   

  5.5 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
นายส าราญ  ทองศรีชุม : จากกรณีที่จะมีการจัดซื้อจัดจ้างบค่าเสื่อมประจ าปีงบประมาณ 2564

ผู้เกี่ยวข้องในการการด าเนินการต้องค านึงถึงข้อกฎหมายในหลักการปฎิบัติ และต้องมีความสุจริต และความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสิ่งส าคัญอีกอย่างอีก เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐกระท าการใดๆ ตามอ านาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือการ
ด าเนินการที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง ท าให้การใช้อ านาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิด
ผลเสียต่อภาครัฐ โดยการกระท าที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวได้จัดท าคู่มือเพื่อให้ศึกษา
และท าความเข้าใจ โดยได้แจ้งเวียนหน่วยงานและน าข้ึนเว็บไซต์โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว 

ความเสี่ยงอันจะมีโอกาสและผลกระทบที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ทับซ้อน คือ  
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามระเบียบด้านพัสดุ 
2. การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญ สินน้ าใจ เพื่อหวัง

ความก้าวหน้า 

 

  5.5 การปรับปรุงภูมิทัศน์ 
   นายสิทธิชัย  พันเศษ : เนื่องจากงานก่อสร้างมีการปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน และ
มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงพยาบาล แต่ก่อนที่จะมีการปรับปรุงอยากให้มีการส ารวจและรักษา
ต้นไม้ไว้ก่อน   
   มติท่ีประชุม : มอบงาน ENV ในการวางแผนกระบวนการจัดการ และมอบนายอุดมศักดิ์  
อ่อนทอง  เจ้าพนักงานพัสด ุในการติดตามประสานงานไปยัง  สสจ.พัทลุง 

 

   เลิกประชุมเวลา 16.10 น. 
 
 
           (นางสาววิมลทิพย์  ไชยณรงค์)           (นางทิวาพร  ศิลปเจริญ) 

      ผู้จดรายงานการประชุม        ผู้ตรวจ/รับรอง รายงานการประชุม 
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