รายงานการประชุมคณะทางานรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
-------------------------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายไพทูร ศิลปศร
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๒. นายสมบัติ ทองเจิม
ผอ.รพ.สต.บ้านท่าเรือ
๓. นายสุรพล นวลพลอย
ผอ.รพ.สต.บ้านมะขามโพรง
๔. นายประเสริฐ หว่างจิตร
ผอ.รพ.สต.บ้านแม่คะเมย
๕. นางสารวย กลีบสุวรรณ์
ผอ.สอ.น.เฉลิมพระเกียรติฯ
๖. นางสาวสราลี ทองมา
ผอ.รพ.สต.บ้านหนองปืนแตก
๗. นางกัญญาภัทร เขียวชอุ่ม ผอ.รพ.สต.บ้านเขากลิ้ง
๘. นางสุพิศ ชุ่มจิตต์
ผอ.รพ.สต.บ้านซ่อง
๙. นายณัฐพัชร์ รุ่งเจริญ
ผอ.รพ.สต.สองพี่น้อง
๑๐. นายบุญธรรม กลิ่นสน
ผอ.รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง
๑๑. นางสาวธัญญาภร จีนป่อง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวสุภาวดี วาระดี
นักวิชาการสาธารณสุข
๒. นางสาวศุภณัฏฐ์ โสภณจิรโรจน์ เจ้าพนักงานธุรการ

ประธาน
รองประธาน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำนและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ (นายไพทูร ศิลปศร ประธานคณะทางาน)
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ตามตัวชี้วัด ITA ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2563 มี 26 EB เหมือนปีที่ผ่านมา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรียนเชิญผู้เข้าร่วม
ประชุม พิจารณาตรวจสอบวาระการประชุม ว่ามีแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอรับรองรายงาน
การประชุมนะครับ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
-ไม่มี-
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อการพิจารณา นายไพทูร ศิลปศร ประธานที่ประชุม แจ้งพิจารณาดังนี้
เรื่องที่ ๑. แจ้ง เรื่อ ง สานั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ได้ป ระกาศมาตรการ
สาคัญเร่งด่วนเชิงรุก เพื่อป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รวม ๔ มาตรการ คือ (๑) มาตรการการใช้รถราชการ (๒)
มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน (๓) มาตรการการจัดทาโครงการ การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
ประชุ ม และสั ม มนา และ (๔ ) มาตรการการจั ด หาพั ส ดุ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย ให้
หน่วยงานทุกระดับในสังกัดดาเนินการขับเคลื่อนตามประกาศมาตรการสาคัญเร่งด่วนเชิงรุก
๔ เรื่อ งถื อปฏิ บั ติอ ย่า งเคร่ ง ครัด พร้ อมทั้ ง รายงานให้ ผู้บั ง คั บ บั ญ ชาทราบทุ ก ๖ เดื อ น
ประเด็นการเบิก-จ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา ขอให้อยู่เวรรักษาพยาบาลจริงและ
เป็นไปตามแผนเงินบารุง ผอ.ดูสภาพคล่องของเงินบารุงด้วย การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ขอให้
ดาเนินการตามระเบียบฯ ให้ทาบันทึกรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพ.ร.บ.ข้อ ๑๖ ให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ ก่อน ดาเนินการจ่ายเงินให้ผู้ประกอบการ ทุกครั้ง ขอให้ทุกรพ.สต.ได้
ดาเนินการตามประกาศมาตรการของ สสอ. และรายงานให้ สสอ.ทราบต่อไป
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบปฏิบัติ
เรื่องที่ ๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในสังกัด แนวทาง
ดาเนิน การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ ปฏิบัติง านที่ อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อ น
โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน
COSO (The Committee of sponsoring Organizations of the tread Way Commission)
เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ ซ้อน การวิเคราะห์ ความเสี่ยง
หมายถึ ง กระบวนการวิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย งที่ เป็ น ระบบในการบริ ห ารปั จ จั ย ควบคุ ม
กระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิดความเสียหายจากการ
ปฏิ บัติ งานที่อ าจเกิด ผลประโยชน์ ทับ ซ้อ น ขอให้ค ณะกรรมการทุ กท่ านร่วมพิ จารณา
วิเคราะห์ความเสี่ยงตามแนวทางนี้
วัตถุประสงค์ในการดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงครั้งนี้
๑.เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒.เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๓.เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิ บัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิด
การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตาแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่น
ในคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย
โปร่งใส และตรวจสอบได้
๔.เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน
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ประเด็ น ความเสี่ ย งต่ อ การต่ อ การเกิ ด ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นในหน่ วยงาน ของ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในสังกัด
ก็จะมีประเด็นที่สอดคล้องกับมาตรการสาคัญเร่งด่วน ๔ เรื่อง ดังนี้
๑. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของ เจ้าหน้าที่รพ.สต.
-มีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามสิทธิและตาแหน่ง ไม่เป็นไปตามระเบียบ ฉ.๕ เบิกเงิน
เกินจริง
-มีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามการอยู่ปฏิบัติงานจริง และมีการแลกเปลี่ยนเวรไม่มี
เอกสารกากับ
แนวทางการป้องกันความเสี่ยงและปรับปรุงความเสี่ยง ให้เบิกค่าตอบแทนเป็นไป
ตามระเบี ยบฯ เบิก จ่ายตามระยะเวลาที่อ ยู่ปฏิ บัติ งานจริง กาชับ ผู้ตรวจเวรตรวจจริง
พร้อมรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
๒. การละทิ้งหรือเบียดบังเวลาราชการ
- เจ้าหน้าที่ บางคน มาปฏิบัติราชการสายกลับเร็ว หรือขาดราชการ โดยไม่มีการ
แจ้งผู้บังคับบัญชาหรือแจ้งลา
- เจ้าหน้าที่บางคน ใช้เวลาราชการไปประกอบธุรกิจอื่น
แนวทางการป้องกันความเสี่ยงและปรับปรุงความเสี่ยง ปลูกฝังจิต สานึกข้าราชการ
อยู่ในระเบียบวินัยฯ
๓. การจัดทาโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาและการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการ
-มีการจัดทาเอกสารการเบิกจ่ายในการจัดโครงการต่างๆไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ
-การจัดทาหลักการยืมเงินส่งคืนเงินยืม ไม่ถูกต้อง
-จัดประชุม/อบรมไม่เป็นไปตามหมายกาหนดการ/และกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตาม
โครงการฯ
-มีการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการที่เกินจริง และบางรายเดินทางไปราชการไม่
เป็นไปตามการขอเบิกจ่าย
แนวทางการป้องกันความเสี่ยงและปรับปรุงความเสี่ยง สร้างแนวทาง/ขั้นตอนใน
การเบิ ก จ่ า ยตามโครงการฝึ ก อบรม/ประชุ ม ให้ เ ป็ น ไปแนวทางเดี ย วกั น ทั้ ง อ าเภอ
ตรวจสอบเอกสารการเบิ ก จ่ ายค่ าเดิ น ทางไปราชการและค่ า ยานพาหนะเป็ น ไปตาม
ระเบียบฯ
๑. การใช้รถราชการ ในกิจธุระส่วนตัว
-ยังมีการใช้รถราชการไปใช้ส่วนตัวบางครั้ง
แนวทางการป้องกันความเสี่ยงและปรับปรุงความเสี่ยง ไม่ นารถราชการไปใช้ในกิจ
ธุระส่วนตัว ไม่เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต
๒. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
-มีการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบ ยังมีการเอื้อประโยชน์ต่อญาติและพวกพ้อง
-มีการจัดซื้อวัสดุไม่เป็นไปตามรายการและขอบเขตคุณลักษณะที่กาหนด
-มีการรับสินบนและของรางวัล
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แนวทางการป้องกันความเสี่ยงและปรับปรุงความเสี่ยง ให้บุคลากรได้ศึกษา พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างละเอียด ถี่ถ้วน
และไม่เรียกรับเปอร์เซ็นต์หรือสินบน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้ทุกรพ.สต.วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดประเด็น
ความเสี่ยงแต่ละประเด็น และวัตถุประสงค์ในการป้องกันปัจจัยเสี่ยงนั้นและแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไข จัดทาเป็นคู่มือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป
เรื่องที่ ๓ สสอ.แก่งกระจานได้จัดทาคู่มือ ผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ในเว็ ปไซต์
รพ.แก่งกระจาน สามารถเข้าไปอ่านหรือดาวน์โหลดเก็บไว้เป็นแนวทางปฏิบัติได้
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
การนัดประชุมครั้งต่อไป จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
คณะกรรมการฯ ท่านใด มีข้อเสนอแนะหรือสงสัย เพิ่มเติมหรือไม
ถ้าไม่มีขออนุญาต ปิดประชุม
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.
(ลงชื่อ)...........................................................
(นางสาวศุภณัฏฐ์ โสภณจิรโรจน์)
ผู้จดรายงานการประชุม/พิมพ์
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
(ลงชื่อ)...........................................................
(นายบุญธรรม กลิ่นสน)
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
(ลงชื่อ)...........................................................
(นายไพทูร ศิลปศร)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/ คณะทางานรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
วันที่..........................................................................
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองปืนแตก อาเภอแก่งกระจาน จานวน ........คน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

ชื่อ – สกุล
นายไพทูร ศิลปศร
นายสมบัติ ทองเจิม
นายประเสริฐ หว่างจิตร
นายพัฒนพงศ์ นกเอี้ยงทอง
นางสาวสราลี ทองมา
นางกัญญาภัทร เขียวชอุ่ม
นางสุพิศ ชุ่มจิตต์
นายณัฐพัชร์ รุ่งเจริญ
นายบุญธรรม กลิ่นสน
นางสาวสุภาวดี วาระดี
นางสาวศุภณัฏฐ์ โสภณจิรโรจน์

ลายมือชื่อ

สรุปประเด็นสาคัญการประชุม/อบรม/นิเทศ
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ประชุมคณะทางานรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ณ สานักงานสาธารสุขอาเภอแก่งกระจาน อาเภอแก่งกระจาน

7
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๓
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อกลุ่มงาน: …สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..…………………
วัน/เดือน/ปี : ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓……………………………………………………………..
หัวข้อ ๑.รายงานการประชุมคณะทางานรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
รายงานบันทึกการประชุมคณะทางานรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตามเอกสารที่แนบมา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com…………………………………………………….
หมายเหตุ :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
ผู้อนุมัติรับรอง

(นายไพทูร ศิลปศร)
(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
วันที่.๒๐...เดือน กุมภาพันธ์..พ.ศ. ๒๕๖๓........
วันที่.๒๐...เดือน กุมภาพันธ์..พ.ศ. ๒๕๖๓........
ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวศุภณัฏฐ์ โสภณจิรโรจน์ )
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
วันที่.๒๐...เดือน กุมภาพันธ์..พ.ศ. ๒๕๖๓........
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี งานบริหารทั่วไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑
ที่ พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/ว ๐๙๐
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะทางานรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ครั้งที่ ๒
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุกแห่ง
ตาม แนวทางการดาเนินงานตามโครงการประเมิ นคุณธรรมและความโปร่ง ใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) กาหนดให้ห น่วยงาน มีการวิเคราะห์ค วามเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
(EB ๒๐) นั้น คณะทางานรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑
และได้จ ัด ท ารายงานวิเ คราะห์ค วามเสี ่ย งต่อ การเกิด ผลประโยชน์ท ับ ซ้อ นของหน่ว ยงานในสัง กัด
ปีง บประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อเป็นแนวทางป้องการทุจริต ประพฤติมิชอบ
ในการนี้ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน ขอส่งรายงานการประชุมคณะทางานรายงาน
วิเคราะห์ค วามเสี่ยงเกี่ ยวกับ ผลประโยชน์ ทับ ซ้อน ครั้ง ที่ ๒ วันที่ ๑๔ กุมภาพัน ธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้ องประชุ ม
สานักงานสาธารณสุข อาเภอแก่งกระจาน ให้โรงพยาบาลส่ง เสริมสุขภาพตาบลทุกแห่ง ทราบและเผยแพร่
ในเว็ปไซต์ โรงพยาบาลแก่งกระจาน ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ต่อไป

(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รักษาราชการแทน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี งานบริหารทั่วไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑
ที่ พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/ว ๐๗๓
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เรื่อง ขอเชิญประชุม
เรียน .....................................................................
ตาม แนวทางการดาเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) กาหนดให้ห น่วยงาน มีก ารวิเคราะห์ค วามเสี่ยงเกี่ย วกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
(EB ๒๐) นั้น สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่ง กระจาน ขอเชิญ คณะคณะทางานรายงานวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖ภ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่ง กระจาน
ในการนี้ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จึงขอเชิญบุคลากรที่มีคาสั่งแต่งตั้ง เข้าประชุม
ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดาเนินการต่อไป

(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รักษาราชการแทน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน

