
ระเบียบวาระการประชุม 
ชมรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

.............................................. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
๑. ความเป็นมาการจัดตั้งชมรมฯ 
๒. วัตถุประสงค์การจัดตั้งชมรมฯ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   .........................................................................................  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
   (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ/พิจารณา 

๔.๑  ร่างระเบียบชมรมฯ 
๔.๒  ปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาและพบบ่อย 
๔.๓  เลือกประเด็นปัญหาที่จะปรับปรุงในการบริหารงานให้มีความโปร่งใส 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
   ๕.๑  ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 
 
เลิกประชุมเวลา  ................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชมุชมรมส่งเสรมิพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมเพื่อความโปรง่ใสของหนว่ยงานภาครฐั 
โรงพยาบาลเก้าเลีย้ว 

วนัที ่ ๒  เดอืน พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชมุโรงพยาบาลเก้าเลีย้ว 

 
ผูม้าประชมุ 

๑. นางจิตพร  จันทยา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  กลุ่มงานพยาบาล 
๒. นายอลงกรณ์  วจีสัจจะ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
๓. นางอรุณวรรณ  สกุลยืนยง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  งานห้องผ่าตัด 
๔. นางสิริพร  ธนลาภอนันต์  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน  งานพัสดุและบ ารุงรักษา 
๕. นางสาวศิริวรรณ  ศรีศักดิ์เพชร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 
๖. นางสาวเพชรรุ่ง  ทองชุบ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  งานผู้ป่วยนอก 
๗. นางสาวสุภาภรณ์  แสงเทียนมงคล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน งานการเงินและบัญชี 

 
ผูเ้ขา้รว่มประชุม  ไม่มี 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. นางจิตพร  จันทยา ท าหน้าที่ด าเนินการประชุม 
 
ระเบยีบวาระที ่๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ตามที่ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน และ EB๑๙ ก าหนดว่าหน่วยงานต้องมีการรวมกลุ่มของ
เจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส และมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะ
ปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น  องค์ประกอบของ
หลักฐาน จะต้องประกอบด้วย 
๑. มีการก าหนดสมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน 
๒. วัตถุประสงค์เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงาน 
๓. มีการก าหนดระเบียบหรือแนวทางการด าเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน 
๔. หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของ

หน่วยงานให้มีกิจกรรมการด าเนินการต่าง ๆ ที่มีความต่อเนื่องด้วย 
๕. หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต

และพัฒนาความโปร่งใส 
๖. ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้น ากิจกรรมการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่

เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทาง
อ่ืน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 

มตทิีป่ระชมุ รับทราบ 
 



 ๑.๒  การจัดตั้งชมรมฯ 
เนื่องจากต้องมีหลักฐานในการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสอย่าง
ชัดเจน จึงเห็นควรด าเนินการจัดตั้งเป็นชมรมฯ ก็เพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน ดังนั้นจึงเกิดการรวมตัวกันเพ่ือภารกิจนี้ และมอบหมาย
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 

มตทิีป่ระชมุ รับทราบ 
 

๑.๓  วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งชมรมฯ 
๑) เพ่ือปลูกจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว มีคุณธรรม จริยธรรม ร่วม

ต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีจิตส านึก ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดีในการใช้จริยธรรม เพ่ือ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตในภาคราชการ 

๒) เพ่ือพัฒนากระบวนงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

๓) เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส 
๔) ให้ค าปรึกษา แนะน า ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการ

ป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการ 
๕) เพ่ือด าเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
๖) เพ่ือสะท้อนความคิดริเริ่มของกลุ่ม เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 

และความโปร่งใส 
มตทิีป่ระชมุ รับทราบ 

 
ระเบยีบวาระที ่๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี) 
 
ระเบยีบวาระที ่๓ เรื่องสืบเนื่อง  (ไม่มี) 
 
ระเบยีบวาระที ่๔ เรื่องเพ่ือทราบ/พิจารณา 
   ๔.๑  ร่างระเบียบ ชมรมฯ 

น าเสนอร่างระเบียบชมรมฯ 
มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบร่างระเบียบชมรมฯ 
 

   ๔.๒  ปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็นปัญหาและพบบ่อย 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ให้ความส าคัญในการด าเนินงานเพ่ือ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ก าหนดเรื่องส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการ
ป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท า
ผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย ๔ มาตรการส าคัญดังต่อไปนี้ 
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว เห็นชอบให้มีการด าเนินการตามแนวทางที่ สสจ.นครสวรรค์
ก าหนด 



๑. มาตรการการใช้รถราชการ 
๒. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน 
๓. มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา 
๔. มาตรการการจัดหาพัสดุ 

 มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญ 
 

การพิจารณาหัวข้อปัญหาในการบริหารที่เกิดปัญหาด้านความโปร่งใส 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ จึงมีการวิเคราะห์ปัญหาส าคัญเร่งด่วน 

ความเสียหายที่อาจเกิดรุนแรง โดยที่ประชุมได้พิจารณาเลือกหัวข้อปัญหาในการบริหาร
ที่เกิดปัญหาด้านความโปร่งใส ที่เป็นมาตรการส าคัญและเร่งด่วน ดังนี้ 

๑. มาตรการการใช้รถราชการ โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางดังนี ้
๑.๑ ให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 
๒๕๒๓ และแก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุง รถส่วนกลางและรถ
รับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยเคร่งครัด 
๑.๒ การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บหรือบริเวณของส่วน
ราชการเท่านั้น และหากมีเหตุจ าเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมี
ราชการเร่งด่วน ให้บันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการผู้มีอ านาจเป็นการ
ชั่วคราวหรือเป็นครั้งคราว 
๑.๓ ห้ามเจ้าหน้าที่น ารถราชการไปใช้กิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคล อ่ืน
น าไปใช้ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 
๑.๔ ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิก
จ่ายเงินค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบ ารุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และ
ด าเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด 
๑.๕ การขอใช้บริการ 

ผู้ ขอใช้ เขียนใบอนุญาตใช้ รถยนต์ส่ วนกลาง (แบบ ๓) เสนอ
ผู้ อ านวยการหรือผู้ มี อ านาจลงนามอนุมัติ ตามระเบียบส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อม
บ ารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ 

กรณีที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัด ผู้ขอใช้รถยนต์ต้องท าบันทึกเสนอ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือผู้มีอ านาจลงนามอนุมัต ิ
๑.๖ การให้บริการ 

- พนักงานขับรถยนต์รับใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓) ที่
ได้รับการอนุมัติในการเดินทาง 

- เตรียมพร้อมให้บริการ 
- รับผู้ขอใช้รถไปยังที่หมายตามท่ีระบุในใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
- น ารถกลับมาที่จอด 
- บันทึกการใช้รถยนต์ 



๑.๗ การบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
- พนักงานขับรถท าความสะอาดรถยนต์ตามก าหนด 
- น ารถยนต์เข้าตรวจสภาพเมื่อถึงระยะทางที่ก าหนด โดยเขียน

รายละเอียดการซ่อมบ ารุงแจ้งให้ผู้มีอ านาจลงนามรับทราบ 
- พิจารณาและเปลี่ยนยางเมื่อรถวิ่งได้ในระยะทางที่ก าหนดและตาม

สภาพความเป็นจริงของยางในขณะนั้น 
- จัดท ารายละเอียดการซ่อมบ ารุง 

๑.๘ การเบิกน้ ามันเชื้อเพลิง 
- ให้ผู้เสนอขออนุมัติน้ ามันเชื้อเพลิงพิจารณาการอนุมัติน้ ามันเชื้อเพลิง

ให้เหมาะสมกับระยะทาง 
 

๒. มาตรการการจัดท าโครงการประชุม/อบรม 
๒.๑ ก่อนน าเสนอโครงการประชุม/อบรม ให้ส่งร่างโครงการให้งานการเงิน/
ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง และอัตราการเบิก
ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ว่าเป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้องหรือไม่ 
๒.๒ การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่าง ๆ ให้มี
เป้าหมายและรายละเอียดการด าเนินงานฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและ
สัมมนา ที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนางานของหน่วยงานหรือ
องค์กรอย่างชัดเจน 
๒.๓ จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปผลการประเมินและรายงาน
การด าเนินโครงการโดยมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๒.๔ ให้รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลัง
เสร็จสิ้นโครงการ 

มตทิีป่ระชมุ รับทราบ/ถือปฏิบัติ 
 

 ๔.๓  เลือกประเด็นปัญหาที่จะปรับปรุงในการบริหารงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น ในการ
สอบทานระบบ 

มตทิีป่ระชมุ เลือกเรื่องที่จะสอบทานระบบเพ่ือความโปร่งใส ประเด็นการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงที่สัมพันธ์
กับระยะทางของรถตู้พยาบาล จ านวน ๓ คัน 

 

ระเบยีบวาระที ่๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
๕.๑  ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป ตามก าหนด ๓ เดือนต่อครั้ง จะนัดหมายอีกครั้ง 

 

เลิกประชุม เวลา  ๑๕.๓๐ น. 
 
 

สิริพร  ธนลาภอนันต์        จิตพร  จันทยา 
(นางสิริพร  ธนลาภอนันต์)    (นางจิตพร  จันทยา) 
  ผู้จดรายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
ชมรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 

โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
วันที่  ๒  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
 

ที ่ ชื่อ – สกลุ ต าแหนง่ ลายมือชือ่ 

๑ นางจิตพร  จันทยา พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  

๒ นายอลงกรณ์  วจีสัจจะ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  

๓ นางสิริพร  ธนลาภอนันต์ เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน  

๔ นางอรุณวรรณ  สกุลยืนยง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

๕ นางสาวเพชรรุ่ง  ทองชุบ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

๖ นางสาวศิริวรรณ  ศรีศักดิ์เพชร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

๗ นางสาวสุภาภรณ์  แสงเทียนมงคล จพ.การเงินและบัญชีช านาญงาน  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 


