
  รายงานการประชุมการจัดตั้งกลุ่มบุคลากรรณรงค์เพ่ือเสริมสร้างการบริหารงานท่ีโปร่งใส 
 ครั้งท่ี 1 /2561 

วันท่ี 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. 
ณ ห้องประชุม ออบหลวง โรงพยาบาลฮอด 

 

รายชื่อผู้เข้าประชุม   
1. นายพิษณุ  สุดใจ  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ประธานคณะท างาน 
2. นายธนัน  อินตา  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ คณะท างาน 
3. นายทองค า  ใบโพธ์ิ  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ คณะท างาน 
4. นางอัปสร  อภิญญาวงศ์เลิศ  ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ คณะท างาน 
5. นส.ณิชา  เจริญเมือง  ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ คณะท างาน 
6. นางฐิตนิันท์  วรรณประสิทธ์ิ  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ คณะท างาน 
7. นส.เชิญขวัญ  ตุลาธรรมกุล  ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการ คณะท างาน 
8. นส.สุภิดา  จินดาหลวง  ต าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ คณะท างาน 
9. นางศุภานันท์  ค าอุด  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน คณะท างาน 
10. นางลลิตตา  จันทรคติ  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน คณะท างาน 
11. นางจิตภาณุ  เกตุวงค์  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน คณะท างาน 
12. นางสาวนภัสวรรณ  ตาลผัด  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ คณะท างาน 
13. นางร าพู  แก้วขอนแก่น  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ คณะท างาน 
14. นางสุรางรัตน์  มั่นธรรม  ต าแหน่ง นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ คณะท างาน 
15. นางปิยะรัตน์  ยอดสะแล  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะท างาน 
16. นางสมัย  แกนาง  ต าแหน่ง พนักงานพิมพ์ คณะท างาน 
17. นางสาวชนิสรา  ขาวจันทร์ตา  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป             กรรมการ/เลขานุการ 

 

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
 - ไม่มี - 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 - ไม่มี - 

เริ่มประชุม   เวลา   13.30  น. 

 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องแจ้งให้ทราบ 

1.1 ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขก าหนดมาตรการในการป้องกันการ
ทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรม การ
ด าเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) อย่างมีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน บรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์
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ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที่ 
1 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการการประเมิน
คุณธรรมความโปร่งใสและบริการความเสี่ยง และบรรจุอยู่ในประเด็นการตรวจ
ราชการคณะ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการบริการสุข เพื่อให้
เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงพยาบาล
ฮอด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนภาพลักษณ์ตามความเป็นจริง และ
เกิดผลลัพธ์อันเป็นที่ยอมรับของผู้มาใช้บริการ 

มติที่ ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุม  
- ไม่มี  -  

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเน่ือง 
- ไม่มี   - 

 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องพิจารณา 

   4.1 การจัดต้องกลุ่มบุคลากรรณรงค์เพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใส ข้ึนใน
โรงพยาบาลฮอด  

    มต ิที่ประชุมเห็นชอบ 

   4.2 การจัดตั้งคณะท างานกลุ่มบุคลากรรณรงค์เพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่
โปร่งใส ข้ึนในโรงพยาบาลฮอด ดังนี้ 

1. นายพิษณุ  สุดใจ  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ประธานคณะท างาน 
2. นายธนัน  อินตา  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ คณะท างาน 
3. นายทองค า  ใบโพธ์ิ  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ คณะท างาน 
4. นางอัปสร  อภิญญาวงศ์เลิศ  ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ คณะท างาน 
5. นส.ณิชา  เจริญเมือง  ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ คณะท างาน 
6. นางฐิตินันท์  วรรณประสิทธ์ิ  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ คณะท างาน 
7. นส.เชิญขวัญ  ตุลาธรรมกุล  ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการ คณะท างาน 
8. นส.สุภิดา  จินดาหลวง  ต าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ คณะท างาน 
9. นางศุภานันท์  ค าอุด  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน คณะท างาน 
10. นางลลิตตา  จันทรคติ  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน คณะท างาน 
11. นางจิตภาณุ  เกตุวงค์  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน คณะท างาน 
12. นางสาวนภัสวรรณ  ตาลผัด ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ คณะท างาน 
13. นางร าพู  แก้วขอนแก่น  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ คณะท างาน 
14. นางสุรางรัตน์  มั่นธรรม  ต าแหน่ง นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ คณะท างาน 
15. นางปิยะรัตน์  ยอดสะแล  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะท างาน 
16. นางสมัย  แกนาง  ต าแหน่ง พนักงานพิมพ์ คณะท างาน 
17. นางสาวชนิสรา  ขาวจันทร์ตาต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป             กรรมการ/เลขานุการ 
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   มต ิที่ประชุมเห็นชอบ 

   4.3 การจัดท าร่าง ระเบียบ กลุ่มบุคลากรรณรงค์เพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่
โปร่งใส ข้ึนในโรงพยาบาลฮอด 

   มต ิที่ประชุมเห็นชอบ 

   4.4  ประเด็นการจัดต้ังกลุ่มเพื่อตรวจสอบความโปร่งใส ด้านต่างๆ ดังนี้ 

     4.4.1 มาตรการการใช้รถยนต์ของราชการ ต้องปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก าหนดการใช้
รถราชการในการขอใช้รถราชการในการจัดส่งเจ้าหน้าที่ประชุม หรือไปสถานที่
ราชการอื่นๆ หรือสถานที่เอกชนโดยไม่ใช่ภารกิจของทางราชการ 

4.4.2  มาตรการการเบิกค่าตอบแทน ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตรวจสอบการ
การเบิกค่าตอบแทนและการให้ค่าตอบแทนการปฏิบัติจริงหรือไม่  

4.4.3  มาตรการการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ทบทวนระยะทางการ
ให้สิทธิการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง และระยะเวลาการเดินทางให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖  และพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

4.4.4 มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การ
จัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

4.4.5 มาตรการตรวจสอบคลังพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง 

     มต ิ ที่ประชุมเห็นชอบในการใช้หัวข้อเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสป้องกัน 
           การทุจริต และให้ตรวจสอบคลังพัสดุ ทุก 3 เดือน 

   4.5 แจ้งรายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบคงคลัง ครั้งที่ 1  
                                     ณ วันที่ 6 มีนาคม 2561 ดังนี ้

1) คณะกรรมการตรวจสอบวัสดุทันตกรรม ตรวจวัสดุทางทันตกรรม จ านวน 
265 รายการ   

ปัญหาที่พบ คือ  
-  ไม่มีการท าคงคลัง  
- ไม่มีการตรวจคงคลังรายเดือน 
- มีแผนจัดซื้อแต่ไม่ได้ดูคงคลัง 
- Stock และการจัดเก็บไม่เหมาะสม 
- ไม่มีสมุดคุม 
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2) คณะกรรมการตรวจสอบวัสดุชันสูตร  ตรวจวัสดุชันสูตร จ านวน 74 รายการ 
ปัญหาที่ พบ คือ 
- มี จ านวน 2 รายการที่ไม่ได้ซื้อตามแผน  

3) คณะกรรมการตรวจสอบเวชภัณฑ์ยา  ตรวจสอบเวชภัณฑ์ยา จ านวน 357 
รายการ  

ปัญหาที่พบ คือ 
- ยาหมดอายุ 
- รายการยาไม่มีในบัญชี 

4) คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ  ตรวจสอบพัสดุ โดยแยกตามประเภทดังนี้ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 140 รายการ 
วัสดุส านักงาน จ านวน 167 รายการ 
วัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน  29 รายการ 
วัสดุเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 354 รายการ 

ปัญหาที่พบ 
- ของเกิน Stock 
- ใน Stock card มีรายการวัสดุ ของไม่มี 
- ของที่ไม่ได้ใช้แต่มีของใน stock 
- ของหมดอายุ 

จากการตรวจสอบวัสดุคงคลังทุกคลังพบว่า มีความคลาดเคลื่อน จาก
ข้อเท็จจริงและได้มีการปรับปรุง ยอดจ านวนใหม่ถูกต้องตามจริงเรียบร้อยแล้วและไม่พบ
ผิดปกติแต่อย่างใดและจะมีการตรวจสอบทุกๆ 3 เดือน 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน 

- ไม่มี   - 

ปิดประชุมเวลา  15.00 น.  

                                                         (นางสาวชนิสรา  ขาวจันทร์ตา) 
                                                           บันทึกรายงานการประชุม 
 

                                                                (นายพิษณุ  สุดใจ) 
                                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


