
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ระบบการควบคุมภายในของ คปสอ.คลองใหญ่  

คร้ังที่ 1/๒๕๖2 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2 เวลา 13.๐0 – 16.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลคลองใหญ่ จังหวัดตราด 

……………………………………………………………………………………………………............................................................................... 
 

ล าดับ ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน ลายมือช่ือ 
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วาระการประชุมคณะกรรมการระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ระบบการควบคุมภายในของ คปสอ.คลองใหญ่  

คร้ังที่ 1/๒๕๖1 วันที่ 21 กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา 13.๐0 – 16.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลคลองใหญ่ จังหวัดตราด 

**************************************** 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองเพือ่ทราบ 
๑.๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.๑.1......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 

1.๑.2......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
 มติท่ีประชุม ………………….......... 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
  ................................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................................. 

มติท่ีประชุม ………………….......... 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่แล้ว 
  ................................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................................. 

มติท่ีประชุม ………………….......... 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
4.1 สสจ.ตราดออกตรวจสอบภายในและค้นหาความเส่ียงครั้งท่ี 1 ปีงบประมาณ 256๒ ณ คปสอ. 

คลองใหญ่ในวันท่ี 27 – 28 กุมภาพันธ์ 256๒ ก าหนดการตามเอกสารแนบ 
4.2 สรุปผลการตรวจสอบภายใน รอบติดตาม ปีงบประมาณ 2560 และแนวทางการแก้ไข ตามเอกสารแนบ 
4.3 ทีมตรวจสอบภายในได้ลงนิเทศ รพ.สต. รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2561 ในวันท่ี 12,14-15 กุมภาพันธ์ 

2561 แล้วนั้น ขณะนี้อยู่ในระหว่างรวบรวมสรุปผล และจะแจ้งก าหนดการติดตามแก้ไขภายหลัง 
 มติท่ีประชุม ………………….......... 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองแจ้งเพื่อพิจาณา 
5.1 ค าส่ังคปสอ.คลองใหญ่ เรื่อง แต่งต้ังคณะท างานระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
มติท่ีประชุม ………………….......... 
5.2.......................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 
 มติท่ีประชุม ………………….......... 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่นๆ 
.............................................................................................................................................................................................. 
 มติท่ีประชุม ………………….......... 



รายงานการประชุมคณะกรรมการระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ระบบการควบคุมภายในของ คปสอ.คลองใหญ่  

คร้ังที่ 1/๒๕๖๒วันที่ 21 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา 13.๐0 – 16.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลคลองใหญ่ จังหวัดตราด 

**************************************** 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
๑) นางสาวโมไนยา  พฤทธิภาพย์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่    โรงพยาบาลคลองใหญ่ 
2) นายระพินทร์  วิจิตรสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ  รพ.สต. บ้านหาดเล็ก 
3) นางสาวสมรักษ์  วิจิตรสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ โรงพยาบาลคลองใหญ่ 
4) นางทัศนา  แสงมาลา  นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอคลองใหญ่ 
5) นางสาวสุรีย์รัตน์  ธนากิจ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ  โรงพยาบาลคลองใหญ่ 
6) นางสาวชาทิศฐ์มาฆ์ สุลักษณานนท์ เภสัชกรช านาญการ   โรงพยาบาลคลองใหญ่ 
7) นางสาวปริชาติ  แก้วไชย นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ  รพ.สต. ต าบลไม้รูด 
8) นางสาวอรสา  เกษี  เจ้าพนักงานสาธารณสุข ช านาญงาน รพ.สต. บ้านคลองมะขาม 
9) นายประพนธ์  พันธ์ประเสริฐ ทันตแพทย์ ช านาญการพิเศษ  โรงพยาบาลคลองใหญ่ 
10) นางสาวนงนุช ธนารมย์ พยาบาลเทคนิค ช านาญงาน  รพ.สต. บ้านห้วงโสม 
11) นางสาวสุภิญญา ล้ิมเจริญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลคลองใหญ่ 
12) นายนพพร  หาญเห้ียม นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอคลองใหญ่ 
13) นางสาวนันท์นภัส จันทร์ทอง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ  โรงพยาบาลคลองใหญ่ 
14) นางจันทิมา  มัยพล  พนักงานพัสดุ ส2   โรงพยาบาลคลองใหญ่ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองเพือ่ทราบ 
๑.๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่แล้ว  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
4.1 สสจ .ตราดออกตรวจสอบภายในและค้นหาความเ ส่ียงครั้ ง ท่ี  1  ปี งบประมาณ 256 ๒ ณ  

คปสอ.คลองใหญ่ ในวันท่ี 27 – 28 กุมภาพันธ์ 256๒ รายละเอียด ดังนี้ 
  - วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 256๒ หน่วยรับตรวจโรงพยาบาลคลองใหญ่ 
  - วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 256๒ หน่วยรับตรวจสสอ.คลองใหญ่และรพ.สต.บ้านหาดเล็ก 

4.2 สรุปผลการตรวจสอบภายใน รอบติดตาม ปีงบประมาณ 256๒ และแนวทางการแก้ไข  
พญ.โมไนยา ขอช่ืนชมผู้เกี่ยวข้องในมิติท่ี 3 ด้านบริหารพัสดุ ยาและเวชภัณฑ์ ยานพาหนะ ท่ีได้คะแนนเต็ม 100 
ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป ส่วนมิติอื่นๆขอให้การตรวจในรอบต่อไปมีคะแนนท่ีดีขึ้น 

4.3 ทีมตรวจสอบภายในได้ลงนิเทศ รพ.สต. รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 256๒ ในวันท่ี 12,14-15 กุมภาพันธ์ 
256๒ แล้วนั้น ขณะนี้อยู่ในระหว่างรวบรวมสรุปผล จะส่งให้หน่วยบริการแต่ละแห่งทาง E-mail และจะแจ้งก าหนดการ
ติดตามแก้ไขอีกครั้ง 
สุภิญญา  ขอช้ีแจงข้อมูลจากการนิเทศเบ้ืองต้น รพ.สต.ทุกแห่งท่ีลงตรวจยังไม่พบ Flow chart ในแต่ละมิติ อยาก
ให้รพ.สต.มีตามเกณฑ์ด้วย 
นพพร  อยากให้แม่ข่ายช่วยท า Flow chart เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับรพ.สต.ไปปรับใช้ 



สุภิญญา  ขอให้ทีมแม่ข่ายแต่ละมิติช่วยปรับปรุง Flow chart ของตนเอง และปรับให้รพ.สต.สามารถน าไปใช้ได้
เมื่อแล้วเสร็จจะรวบรวมส่งให้กับคุณนพพร เพื่อน าไปให้กับรพ.สต.ปรับใช้ และน ามาเข้าท่ีประชุมในครั้งต่อไป 
 

Flow ท่ี เร่ือง ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ด้านการจัดเก็บรายได้ นิรมล เทียนชัย ท าเรียบร้อยแล้ว 
2 ด้านการเงิน สุภิญญา ล้ิมเจริญ  
3 ด้านบริหารพัสดุ จันทิมา มัยผล, ไพรินทร์ ขันนาค  
4 ยาและเวชภัณฑ์ ชาทิศฐ์มาฆ์ สุลักษณานนท์  
5 ยานพาหนะ สมรักษ์  วิจิตรสมบัติ  
6 ด้านงบการเงินและบัญชี จุฑามาศ เฉลิมชวลิต  
7 ระบบควบคุมภายในและ

บริหารความเส่ียง 
สุภิญญา ล้ิมเจริญ  

8 ด้านทันตกรรม ประพนธ์  พันธ์ประเสริฐ  
9 ด้านการชันสูตร จิตรา คีรีทวีป  

 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองแจ้งเพื่อพิจาณา 
5.1 ค าส่ังคปสอ.คลองใหญ่ เรื่อง แต่งต้ังคณะท างานระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่นๆ 

 6.1 ขอให้รพ.สต.ทุกแห่งส่งรายงาน ปย. ให้กับคุณนพพร เพื่อรวบรวมส่งทางโรงพยาบาล ปีละ 2 ครั้ง  
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

6.2 ขอให้รพ.สต.ทุกแห่งเพิ่มเติมขั้นตอนเอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง ชุดรายงานผลพิจารณา และขออนุมัติ ส่ังซื้อ  
ส่ังจ้าง ให้สอดคล้องกับลูกบอล  

6.3 ขอให้รพ.สต.ทุกแห่งเปล่ียนแปลงใบส่ังซื้อ ส่ังจ้าง ท่ีใช้ชุดเก่าอยู่ เปล่ียนเป็นใบส่ังซื้อ ส่ังจ้างของพรบ.60  
ให้สอดคล้องกับลูกบอล 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
       (ลงช่ือ)    นันท์นภัส  จันทร์ทอง   ผู้จดรายงานการประชุม 
             (นางสาวนันท์นภัส  จันทร์ทอง) 
            นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

       (ลงช่ือ) สุภิญญา  ล้ิมเจริญ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นางสาวสุภิญญา  ล้ิมเจริญ) 
         เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
 


