
  
 
 

 
รายงานการประชุมกลุ่มก้าวหน้า รพ.บาเจาะ 

ครั้งที ่ 1  /2564 
เมื่อวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2564 

 เวลา 09.-0 น. – 12.00 น. 
------------------------------ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวโนรีด้า แวยูโซ๊ะ  ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ   
2. นางภัทรภร อารีวรกุล   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ        
3. นางสาวพรรณวิภา ดอเล๊าะ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ         
4. นางนูรไอนี  วาแน   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ         
5. นางนิรูฮานา   อับดลุอาซีส  แพทย์แผนไทย          
6. นางสาวนูรอาซานี วาจิ   นักวิชาการสาธารณสุข   
7. นางมาซือหน๊ะ   แวดอเลาะ  จพ.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์   
8. นางสาวกุสุมา  นินนาทพงศ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   
9. นางรอฮะนี   ยูโซะ   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   
10. นางสาวนูรีซัน  โต๊ะเจร์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   
11. นางอาอีซะห์  ตอแลมา  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   
12. นายอุสมาน เจ๊ะมะ   นักวิชาการพัสดุ    
13. นางสาวฮามีซะห์ อาแว  นักวิชาการสาธารณสุข   
14. นางสาวปนัดดา  ดอเล๊าะ   นักทรัพยากรบุคคล  
15. นางโนรีซัน  ไหมเส็น   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   
16. นางสาวอามัล   โตะวาหยง  นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ   
17. นางสาวฮารตีนี   เล๊ะสิ  นักจิตวิทยา    
18. นายอับดุลรอแม ชูโว   สนับสนุนบริการ    
19. นายอับดุลฮากิม  จิตต์มิตรภาพ เภสัชกรปฏิบัติการ    
20. นายนิฮาซิม   แวนาแว  เภสัชกรปฏิบัติการ    
21. นายอับดุลเลาะห์ ยศนุ้ย   แพทย์แผนไทย   
22. นายมาฮีดีน   จอแม   นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
23. นายพูนศักดิ์ รัตนกรณัฑ์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  

      
ผู้ไมเ่ข้าร่วมประชุม  - 
เริ่มประชุมเวลา  09.45 น.  
  ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 



 
 
 

วาระท่ี 1. เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 ความเป็นมาของการจัดตั้งกลุม่ “STRONG ก้าวหน้า ต้านโกง” 
  สาเหตุที่ต้องมีการรวมกลุ่ม “STRONG ก้าวหน้า ต้านโกง” ขึ้นในโรงพยาบาลบาเจาะ เนื่องจาก
ในหัวข้อ EB 21 มีคำถามว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านมีการรวมกลุ่มเพ่ือตรวจสอบการบริหารงาน ใน
หน่วยงานอย่างไร มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานเพ่ือตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่         
ซึ่งองคป์ระกอบของหลักฐานที่ใช้ จะต้องประกอบด้วย 

1. มีการกำหนดสมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน 
2. วัตถุประสงค์เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงาน 
3. มีการกำหนดระเบียบหรือแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน 

  กลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสดังกล่าว ให้จัดตั้งอย่างเป็นทางการ 
แต่ต้องไม่ใช่กลุ่มตามโครงสร้างหน่วยงาน เช่น กลุ่มตรวจสอบภายใน หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ คณะกรรมการธรรมมาภิบาล เป็นต้น 
 การบริหารงานที่โปร่งใส ประกอบด้วย 

- รายชื่อสมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน 
- วัตถุประสงค์เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงาน 
- ระเบียบ หรือแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน 

กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น
หรือไม ่องคป์ระกอบของหลักฐานในส่วนนี้จะต้องประกอบด้วย 

1. หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใสยิ่งขึ้น ตามการดำเนินกิจกรรม/โครงการของกลุ่ม ทั้งนี้  การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ ใน
หน่วยงานเพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสดังกล่าว จะต้องมีกิจกรรมการดำเนินการต่างๆ ที่มีความ
ต่อเนื่องด้วย โดยต้องมีหลักฐานประกอบ ดังนี้ 

- มีหลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใสยิ่งขึ้น 

- มีหลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความ
โปร่งใส 

- มีหนังสือเสนอผู้บริหาร เพ่ือสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
- มีการแสดงหลักฐานช่องทางที่นำไปเผยแพร่ 
- มีprint screen จาก Web site หน่วยงาน 
- มีเอกสาร/หลักฐานอ่ืนประกอบ ที่มีความสอดคล้องกับการตอบคำถาม 

มติที่ประชุม : รบัทราบ 

1.2 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไปได้ทำเอกสารขออนุมั ติจัดตั้งกลุ่มก้าวหน้า โรงพยาบาลบาเจาะ เสนอ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบาเจาะ ไดร้ับความเห็นชอบ เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม : รบัทราบ 
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1.3 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกลุม่ 

  - เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบาเจาะ มีคุณธรรม จริยธรรม ร่วมต่อต้านการทุจริต 
รวมทั้ง มีจิตสำนึก ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดีในการใช้จริยธรรม เพ่ือป้องกันการปราบปรามและทุจริตใน        
ภาคราชการ 
  - เพ่ือพัฒนากระบวนงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลบาเจาะ 
  - เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส 
  - ให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการ 
  - เพ่ือดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของโรงพยาบาลบาเจาะ 
  - เพ่ือสะท้อนความคิดริเริ่มของกลุ่ม เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนา
ความโปร่งใส 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

 1.4 คณะทำงานในการจัดตั้งกลุ่ม มีจำนวน 11 คน ซึ่งทำหน้าที่ในการจัดประชุมและประชาสัมพันธ์
ข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา 
 2.1 ปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็นปัญหาและพบบ่อย 
  โรงพยาบาลบาเจาะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงาน
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่กำหนดเรื่องสำคัญเร่งด่วนเชิงรุก ในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย         
4 มาตรการสำคัญดังต่อไปนี้ โรงพยาบาลบาเจาะ เห็นชอบให้มีการดำเนินการ ตามแนวทางที่สาธารณสุขจังหวัด
นราธิวาสกำหนด 

1. มาตรการการใช้รถราชการ 
2. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน 
3. มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
4. มาตรการการจัดหาพัสดุ 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญ 
- พิจารณาหัวข้อปัญหาในการบริหารที่เกิดปัญหาด้านความโปร่งใส 
    ในห้วงระยะเวลาที่มีจำกัด โรงพยาบาลบาเจาะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จึงมีการ

วิเคราะห์สำคัญเร่งด่วนความเสียหาย ที่อาจเกิดความเสียหายรุนแรง โดยที่ประชุมได้พิจารณาเลือกหัวข้อปัญหาใน
การบริหารที่เกิดปัญหาด้านความโปร่งใส ที่เป็นมาตรการสำคัญและเร่งด่วน ดังนี้ 
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1. มาตรการการใช้รถราชการ โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางดังนี้ 

1.1 .ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
และระเบียบสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อม 
บำรุงรถส่วนกลาง และรถรับรอง พ.ศ.2526 โดยเคร่งครัด 

1.2 .การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บหรือบริเวณส่วนของราชการเท่านั้น และหากมี
เหตุจำเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการเร่งด่วน ให้บันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วน
ราชการผู้มีอำนาจเป็นการชั่วคราว หรือเป็นครั้งคราว 

1.3 .ห้ามเจ้าหน้าที่นำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอ่ืนนำไปใช้ทั้งในเวลาราชการ
และนอกเวลาราชการ 

1.4 .ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุง 
โดยกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดำเนินการต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
โดยเคร่งครัด 

1.5 .การขอใช้บริการ 
- ผู้ขอใช้เขียนใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง เสนอผู้อำนวยการหรือผู้มีอำนาจลงนาม 
- กรณีท่ีต้องการเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ ผู้ขอใช้รถยนต์ต้องทำบันทึกเสนผู้อำนวยการ            
  ลงนามอนุมัต ิ

1.6.การให้บริการ 
 - พนักงานขับรถรับใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ที่ได้รับการอนุมัติในการเดินทาง 
 - เตรียมยานพาหนะพร้อมให้บริการ 
 - รับผู้ขอใช้รถและขับรถไปยังที่หมายตามที่ระบุในใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
 - นำรถกลับมาจอดที่เดิม 
 - บันทึกการใช้รถยนต์ 
1.7.การบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
 - พนักงานขับรถทำความสะอาดรถยนต์ตามกำหนด 
 - นำรถยนต์เข้าตรวจสภาพเมื่อถึงระยะทางท่ีกำหนด โดยเขียนรายละเอียดการซ่อมบำรุงแจ้งให้ 
       ผู้มีอำนาจลงนามรับทราบ 
 - พิจารณาและเปลี่ยนยางเมื่อวิ่งได้ในระยะทางที่กำหนดและตามสภาพความเป็นจริงของยางใน  
      ขณะนั้น 
 - จดัทำรายละเอียดการซ่อมบำรุง 
1.8. การเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง 
 - ให้ผู้เสนอขออนุมัติน้ำมันเชื้อเพลิงพิจารณาการอนุมัติน้ำมันเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับระยะทาง 
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  2.มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางดังนี้ 
  2.1. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ ให้มีเป้าหมายและ
รายละเอียดการดำเนินงานฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนางาน
ของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน 
  2.2 จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปผลการประเมินและรายงานการดำเนินโครงการ 
โดยมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
  2.3 ให้รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

มติที่ประชุม : รับทราบ/ถือปฏิบัติ 
 

วาระที่ 3 เรื่องอ่ืนๆ 
- ไม่มี 

 

            
     (นายอุสมาน เจ๊ะมะ) 
        นักวิชาการพัสดุ 
            ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
  
 
        
          (นายพนูศกัดิ์ รัตนกรัณฑ์) 
      นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
                  ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
 
 
       เพ่ือทราบ 
                   (นายดือรามัน บินสะมะแอ) 
                 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบาเจาะ 
           
 
 
 
 
 


