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 วาระการประชุมกรรมการบริหาร 
ครั้งที่ 3/2564 

วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ช้ัน 2 โรงพยาบาลโนนไทย 

……………………………………………………………………. 
วาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบและเรื่องจากจังหวัดและอ าเภอ  

มติที่ประชุม ................ทราบ............................................................................................................... 

วาระท่ี 2 รับรองและติดตามวาระการประชุมครั้งที่แล้ว  (หัวหน้าบริหารฯ) 

มติที่ประชุม ...........................................ทราบ..................................................................................... 

วาระท่ี 3 เรื่องจากศูนย์ HA/HPH  

มติที่ประชุม ........................................................................................................................................ 

วาระท่ี 4 สถานการณ์ไข้หวัดโคโรนา 

มติที่ประชุม ......................................................................................................................................... 

วาระท่ี 5 รายงานประจ าเดือนธันวาคม 2563  

มติที่ประชุม ........................................................................................................................................ 

วาระท่ี 6 งานพัสดุ (หัวหน้าบริหารฯ) 

 6.1 แจ้งเรื่องการใช้ไฟฟ้าภายในโรงพยาบาล 

เดือน/ปี 

จ านวนหน่วย จ านวนเงิน 
 ปีงบฯ 
2563  

ปีงบฯ 
2564 ผลต่าง  

(ปีก่อน) 

ผลต่าง  
(เดือน
ก่อน) 

 ปีงบฯ 
2563  

 ปีงบฯ 
2564  

ผลต่าง  
(ปีก่อน) 

ผลต่าง  
(เดือนก่อน) 

 รวม   รวม  

ตุลาคม 
 

65,692.86  
 

51,149.00  
-

14,543.86  
-

15,274.00  
 

270,529.17  
 

215,191.91  
-  
55,337.26  

-  
54,088.94  

พฤศจิกายน 
 

50,556.01  
 

52,248.00    1,691.99    1,099.00  
 

208,878.05  
 

222,096.22  
   
13,218.17      6,904.31  

ธันวาคม 
 

41,736.00  
 

43,205.99    1,469.99  - 9,042.01  
 

168,959.17  
 

186,015.25  
   
17,056.08  

-  
36,080.97  

 

มติที่ประชุม ................ทราบ..............................................................................................................  
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วาระท่ี 7 งานการเงินและบัญชี CFO ไตรมาส 4 
 7.1 ขอแจ้งการโอนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพด้วนหน้าUC  
- เข้าเงินบ ารุง ประจ าเดือนธันวาคม 2563  =  813,472.89   บาท 
- เข้าเงินงบลงทุนฯ ประจ าเดือนธันวาคม 2563  =  5,905,485.78   บาท 

มติที่ประชุม ................อนุมัติ.................................................................................................................. 

 7.2 ขอปรึกษาหารือคณะกรรมการจัดท า QR-Code ของบัญชี รพ.โนนไทย ธกส.(เงินบ ารุง) เพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ เนื่องจากมีผู้บริการบางท่านไม่สะดวกในการจ่ายเงินสด และบางท่านไม่สะดวก
ถือเงินสดเนื่องจากกลัวในช่วงโควิด และปกติผู้มารับบริการบางท่านก็จ่ายโดยการโอนผ่านเลขบัญชี ธกส.    
(เงินบ ารุงอยู่แล้ว แต่ไม่สะดวกในการกดเลขบัญชี จึงขอเป็น QR-Code  
และทางการเงินได้สอบถามไปยัง ธกส. แล้ว สามารถท าได้และทางธนาคารยินดีท า QR-Code ให้ และผู้ปฏิบัติ
ถ่ายรูปการโอนเงินส่งเข้าไลน์กลุ่ม “เต็นท์ COVID-19” 

มติที่ประชุม ........หาข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้........................................................................................................ 
1. สามารถออกใบเสร็จได้ภายในวันที่ผู้มารับบริการสแกน QR-Code ได้หรือไม่ 
2. รพ.สามารถรับรู้เงินเข้าได้ทันทีหรือไม่ 
3. ข้อมูลเรื่องเงินโอนเข้า-ออก ของ รพ.ต้องเป็นความลับและปลอดภัย 

 7.3 การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเงิน ณ 30 พฤศจิกายน 2563 
- ระดับความเสี่ยงทางการเงินอยู่ในเกณฑ์สูงกว่ามาตรฐาน  
- เงินบ ารุงคงเหลือ = 69,769,368.11 บาท 
- เจ้าหนี้ (การค้า)  = 10,782,875.01 บาท 
- เจ้าหนี้ตามจ่ายค่าบริการฯข้าม CUP = 3.42 ล้าน (ธ.ค.63)/ทั้งสิ้น 3.62 ล้าน 
มติที่ประชุม ................ทราบ............................................................................................................... 

 7.4 ขอมติที่ประชุมพิจารณาเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลา (OT)  ส าหรับ
ต าแหน่งไม่ก าหนดวุฒิ จากเดิมเวรละ 300 บาท เป็น 330 บาท ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ข้อมูลเพิ่มเติม 

  
มติที่ประชุม     เห็นควรพิจารณา รอมติ คปสอ ภายในเดือน ก.พ. 2564                                      . 
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7.5 ขอมติที่ประชุมพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินทุนการศึกษานักเรียนทุนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 ชั้นปีที่ 2-3 ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยจ่ายให้ 
 - นักเรียนทุนพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์(นักเรียนทุนชั้นปีที่ 2/2562) จ านวน 9 ทุน ทุนละ 
40,000 บาท เป็นเงิน 360,000 บาท  
 - นักเรียนทุนพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์(นักเรียนทุนชั้นปีที่ 3/2561) จ านวน 10 ทุน ทุนละ 
40,000 บาท เป็นเงิน 400,000 บาท  

มติที่ประชุม     เห็นควรอนุมัติจ่าย                                                                                    . 

วาระท่ี 8 งานควบคุมภายใน/ITA  (หัวหน้าบริหารฯ) 
 8.1 จากการรับตรวจงานควบคุมภายในของโรงพยาบาล ตามหนังสือที่ นม 0032.001/ว1769 ลว 16 พ.ย. 63 เรื่องการ
จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสมีา ในวันท่ี 29 ธันวาคม 2563     
ได้คะแนนร้อยละ 94.12 และผู้ตรวจมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. ทุกส่วนงานย่อยน าระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดวางมาใช้ในการปฏิบัติงานใหเ้กิดประโยชน์และควบคุมความเสี่ยงได้อย่าง
แท้จริง เช่น 1.1 มีการปฏิบัติตามขั้นตอนและกิจกรรมควบคุมที่ก าหนดไว ้
     1.2 การปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีก าหนด 
     1.3 ข้อตรวจพบของผู้ที่ตรวจสอบลดลงทุกป ี
2. ทุกส่วนงานย่อยมีการแก้ไขปรบัปรุง พัฒนาระบบควบคุมภายใน ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นปัจจุบันอยูเ่สมอ 
เช่น  
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มติที่ประชุม ................ทราบ............................................................................................................... 
 8.2 ผลประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ (ITA) ไตรมาส 1 ไดค้ะแนนร้อยละ 100 
ผ่านเกณฑ์ไตรมาสแรก 
 - เรื่องจากงานควบคุมภายใน / ITA-การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict 
of Interest)) โรงพยาบาลโนนไทยโรงพยาบาลโนนไทยมีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนดังนี้  
 1.1 การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้เงินและมีช่องทางที่จะท าประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้องกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมี
โอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องกระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับ
ผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบ  
 1.2 โดยกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนการรับ -จ่ายเงินการบันทึกบัญชี
ทางการเงินการจัดซื้อจัดจ้าง / จ้างเหมาการตรวจรับพัสดุการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างการจัดท าโครงการการเบิก
ค่าตอบแทน-การใช้รถราชการการลงช่ือมาปฏิบัติราชการการแลกเปลี่ยนเวรการจัดคิวให้บริการผู้ป่วยและผู้มารับบริการการ
รายงานข้อมูลต่างๆการน าทรัพย์สินของโรงพยาบาลไปใช้ส่วนตัว  
 1.3 ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันท่ีเหมาะสมสูญเสียงบประมาณเปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าที่
กระท าผิดเสียชื่อเสียงและความน่าเช่ือถือของหน่วยงานถูกร้องเรียน  
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 1.4 แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของบุคลากรโรงพยาบาลโนนไทยการป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเกิดผลเสียหายแก่โรงพยาบาล-ให้ทุก
กลุ่มงานด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของปีก่อนถ้าด าเนินการแล้วเสร็จให้ประเมินความเสี่ยงในปี 2564 

มติที่ประชุม ................ทราบ............................................................................................................... 

วาระท่ี 9 งานการเจ้าหน้าที่ 
 9.1 ตามหนังสือที่ นม 0032.011/ว 2083 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เรื่อง การก าหนดต าแหน่งเลขท่ี
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) รพ.โนนไทย ได้รับจัดสรรตาม ว388  ดังนี้ 

1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้1 
2. พนักงานประกอบอาหาร1  กลุ่มไม่ก าหนดวุฒิ  
3. พนักงานบริการ2 ทันตช่าง 
4. พนักงานขับรถยนต์1 

หมายเหตุ  - หาก รพ.ไม่ประกาศรับสมัครภายใน 2 เดือน ทาง สสจ.จะด าเนินการเรียกคืนเลขต าแหน่ง
ดังกล่าวเพ่ือจัดสรรต่อไป  
   - ไม่สามารถแก้ไขชื่อต าแหน่งได้ ต้องรับสมัครให้ตรงต าแหน่งตามที่หนังสือก าหนด 
ข้อมูลน าเข้า 

 
มติที่ประชุม      อนุมัติ 2 ต าแหน่ง คือพนักงานบริการ(ช่าง) /พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ทันตฯ)            .    
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ลูกจา้งรายวนัท่ีปรับเป็น พกส ประกาศรับสมคัรโดย สสจ.นม รอบ 2 

วนัรับสมคัร 18-22 ม.ค. 64 

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบ  26-ม.ค.-64 

สอบสัมภาษณ์ 27-ม.ค.-64 

ประกาศรายช่ือผูส้อบผา่น 29-ม.ค.-64 

ท าสัญญาจา้ง 1-ก.พ.-64 

เร่ิมจา้ง  1-ก.พ.-64 

 
 9.2 ขอให้ทุกหน่วยงานที่ไปรับนโยบายหรือประชุม บันทึกและแจ้งข้อมูลให้ผู้บริหารทราบเพื่อพิจารณา
หรือน าเข้า กกบ. เพ่ือพิจารณาหาแนวทางและหลักเกณฑ์ 
มติที่ประชุม            ทราบ                                                                                            .                                           

วาระท่ี 10 เรื่องจากฝ่ายต่างๆ 


