สรุปการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใส
โรงพยาบาลดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 20 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
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นายธนิต
นางสาววรวลัญช์
นางพรประภัสร์
นางสุนา
นางสาวนันทวรรณ
นางสาวเบญญภา
นายอานวย
นางสาววาริณี
นางสาวจีราพร
นางชมภูนุช
นางรุ่งทิพย์
นายชัชวาลย์
น.ส.ศรุตาทวีพร

บรรสพผล
วงค์อินทร์
นพธัชสุวรรณ
เปียงต๊ะ
ติใจ
ปันจินะ
อาจหาญ
พาจรทิศ
ตันไชย
ละเอียด
ไหวยะ
แก้วป้อม
มงคล

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พนักงานธุรการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักกายภาพปฏิบัติการ
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ
นักจัดการงานทั่วไป
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระ/เรื่อง
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ข้อสั่งการ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงาน (ITA) ในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็น
การทุ จริตคอร์รัป ชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ ส่ ว นบุ ค คลโดยการละเมิ ด ต่ อ กฎหมาย หรื อ
จริยธรรม ด้วยการใช้อานาจซึ่ง เกี่ ยวกั บ ตาแหน่ง หน้าที่ ไป
แทรกแซง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเป็นไปตาม
นโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการกาหนดมาตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต คือ การปลูกจิตสานึก การป้องกัน
การปราบปรามและการสร้างเครือข่ายมุ่งเน้นการป้องกันการ
ทุจริตผ่านกระบวนการ จึงมีการวิเคราะห์ ความเสี่ยง ในด้าน
การปฏิบัติงาน การให้บริการ การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร ที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่แล้ว

ไม่มี

ระเบียบวาระ/เรื่อง
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบและพิจารณา

ข้อสั่งการ
1. จากการที่คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่ อาจเกิ ดผลประโยชน์ทั บซ้อนจากภารกิ จหลัก
ภารกิจสนับสนุนพบว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของโรงพยาบาลดอยเต่า และสถานบริก ารในสังกัด มี
ดังนี้
- การจัดซื้อจัดจ้างการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ
- การจัดกิจกรรม/โครงการ
- การบริหารงานบุคคล
- การนาทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่อง
ส่วนตัว
- การลงชื่อเข้า-ออกปฏิบัติเวลาปฏิบัติหน้าที่
- การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง(การใช้รถ
และการใช้คน)
มติที่ประชุม รับทราบ/ดาเนินการ
2. สรุปแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
จัดท าผัง การดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจนตรวจสอบได้
ปฏิบัติตามตามระเบียบกระทรวงการคลังเรื่องการจัดซื้อจัด
จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- จั ด ท าคู่ มื อ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นของ
หน่วยงาน
มติที่ประชุม รับทราบ/ดาเนินการ
3.ประกาศโรงพยาบาลดอยเต่า เรื่องมาตรการป้องกันการ
ทุจริต และการแก้ไขการกระทาผิดวินัยจึงได้กาหนดภารกิจที่
จะต้องมีการควบคุม และตรวจสอบเพื่อให้มีการดาเนินงาน
ของโรงพยาบาลดอยเต่ า โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ โดยใช้
มาตรการสาคัญ ดังนี้
1. มาตรการการใช้รถราชการ โรงพยาบาลดอยเต่า โดยมี
แนวปฏิบัติดังนี้
1.1 การใช้รถราชการ หรือรถส่วนกลางให้
ดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วนรถ
ราชการ พ.ศ. 2523 และแก้ไขเพิม่ เติม และระเบียบ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้
การเก็บรักษา การซ่อมบารุงรถส่วนราชการและรถรับรอง
พ.ศ. 2526 โดยเคร่งครัด
1.2 การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานทีเ่ ก็บ

ระเบียบวาระ/เรื่อง

ข้อสั่งการ
หรือ บริเวณของส่วนราชการเท่านั้นและหากมีเหตุจาเป็นไม่
มีสถานที่เก็บปลอดภัย หรือมีราชการจาเป็นและเร่งด่วน ให้
ทาบันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการเป็นการชั่วคราว
หรือเป็นครั้งคราว
1.3 ห้ามข้าราชการหรือบุคลากรนารถราชการไปใช้
ในธุรกิจส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นนาไปใช้ทั้งในเวลาราชการ
และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติ โดยเฉพาะทีที่
ไม่เหมาะสมหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
1.4 ให้ผู้บงั คับบัญชา กากับดูแล ตรวจสอบ การใช้
รถ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อมอมบารุงโดยใช้
กระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดาเนินการต่างๆให้
เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
2. มาตรการเบิ ก จ่ ายค่ า ตอบแทน โรงพยาบาลดอยเต่ า
กาหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ให้กับหน่วยงานบริก ารในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
2559 เรื่อ งหลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื่ อนไขการจ่ ายเงิ น
ค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
การจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงายใน
สังกั ดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 11) พ.ศ
.2559 และ(ฉบับที่ 12) พ.ศ.2559 อย่างเคร่งครัด
3.มาตรการจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และสัมมนา
ก า ห น ด ใ ห้ ผู้ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ด า เ นิ น ง า น ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม การจัดงาน
หลักการประชุมระหว่างประเทศ (. ฉบับที่ 3) พ.ศ .2555
ลงวันที่ 3กันยายน 2555
4. มาตรการจัดหาพัสดุ โรงพยาบาลดอยเต่า กาหนดให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องดาเนินการตามระเบียบส านักรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พั ส ดุ ปี 2534 และฉบั บ แก้ ไ ข อย่ า งเคร่ ง ครั ด และให้
ดาเนิ น งานภายใต้ ห ลั ก การความคุ้ ม ค่ า ความโปร่ ง ใส มี
ประสิท ธิ ภาพ ประสิท ธิ ผ ล และมี ก ารแข่ ง ขัน ที่ เ ป็นธรรม
เป็นไปตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่า
ด้ว ยแนวทางปฏิ บัติ ง านในหน่ วยงานด้ านการจัด ซื้อ พ.ศ
2559 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ที่ผู้บังคับ บัญ ชา
ส่วนราชการ หน่วยงานในสัง กั ดส านัก งานปลั ดกระทรวง
สาธารณสุขส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง พึงควบคุม กากับดูแล
ตรวจสอบ

ระเบียบวาระ/เรื่อง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ข้อสั่งการ
5.ให้ทุกลุ่มงานในโรงพยาบาลดอยเต่า พัฒนาระบบ กากับ
ดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการ รวมทั้งการ
สร้างการมี ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือประชาชน
และช่องทางการสื่อสาร ร้องเรียนปัญหา เพื่อป้องกันการ
ทุจริต และการกระท าผิดวินัย ตามมาตรการในประกาศนี้
กรณี พ บว่ า มี ค วามผิ ด ให้ หั ว หน้ า ฝ่ า ย /หั ว หน้ า งาน/
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลดอยเต่าดาเนินกี่ทางวินัย
ตามระเบี ย บอย่ า งเคร่ ง ครั ด พร้ อ มสรุ ป รายงานการ
ดาเนินงาน ต่อผู้อานวยการโรงพยาบาลดอยเต่า
มติที่ประชุม รับทราบ/ดาเนินการ
ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑6.0๐ น.
ผู้สรุปรายงานการประชุม
(นางสาวศรุตาทวีพร มงคล)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายธนิต บรรสพผล)

