
รายงานการประชุม 
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบางน้้าเปรี้ยว ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบางน้้าเปรี้ยว 

........................................................................ 
ผู้มาประชุม 1. ผู้อ้ำนวยกำรโรงพยำบำลบำงน้้ำเปรี้ยว 

2. รองผู้อ้ำนวยกำรโรงพยำบำลบำงน้้ำเปรี้ยว 
3. หัวหน้ำกลุ่มงำนกำรแพทย์ 
4. หวัหน้ำกลุ่มงำนทันตกรรม 
5. หัวหน้ำกลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย์ 
6. หัวหน้ำกลุ่มงำนเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค 
7. หัวหน้ำกลุ่มงำนรังสีวิทยำ 
8. หัวหน้ำกลุ่มงำนโภชนศำสตร์ 
9. หัวหน้ำกลุ่มงำนเวชศำสตรฟ้ื์นฟู 
10. หัวหน้ำกลุ่มงำนประกันสุขภำพ ยุทธศำสตร์ และสำรสนเทศทำงกำรแพทย์  
11. หัวหน้ำกลุ่มงำนบริกำรด้ำนปฐมภูมิและองค์รวม 
12. หัวหน้ำกลุ่มงำนกำรพยำบำล 
13. หัวหน้ำงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยนอก 
14. หัวหน้ำงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน และนิติเวช 
15. หัวหน้ำงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยใน 1 
16. หัวหน้ำงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยใน 2 
17. หัวหน้ำงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยผ่ำตัด และวิสัญญีพยำบำล 
18. หัวหน้ำงำนกำรพยำบำลผู้คลอด 
19. หัวหน้ำงำนกำรพยำบำลหน่วยควบคุมกำรติดเชื้อ และงำนหน่วยจ่ำยกลำง 
20. หัวหน้ำกลุ่มงำนกำรแพทย์แผนไทย และกำรแพทย์ทำงเลือก 
21. หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป  
22. หัวหน้ำศูนย์สุขภำพชุมชนต้ำบลบำงน้้ำเปรี้ยว 

เปิดประชุม เวลำ 9.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
เรื่องท่ี 1 - 
มติที่ประชุม - 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
เรื่องท่ี 1 - 
มติที่ประชุม - 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจำกกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
เรื่องท่ี 1 - 
มติที่ประชุม - 



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
เรื่องท่ี 1 นโยบำยยุทธศำสตร์ และตัวชี้วัดด้ำนสุขภำพโรงพยำบำลบำงน้้ำเปรี้ยว ปีงบประมำณ 2562 
นโยบำย และยุทธศำสตร์ด้ำนสุขภำพของเครือข่ำยอ้ำเภอบำงน้้ำเปรี้ยวยังคงเหมือน ปี 2561 ตัวชี้วัด

ด้ำนสุขภำพทั้งหมด 55 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของปลัดกระทรวง 5 ตัวชี้วัด ตัวชีว้ัดของผู้ตรวจฯ 7 ตัวชี้วัด ตัวชีว้ัด
ของ สสจ. 10 ตัวชี้วัด   

มติที่ประชุม รับทรำบ 
เรื่องท่ี 2 Health Need Assessment  
กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ควำมจ้ำเป็นด้ำนสุขภำพของประชำกรในพ้ืนที่ สปสช.เขต 6 ระยอง 

ปีงบประมำณ 2561 โดยค้ำนวณจำกควำมชุก อัตรำตำย และปัจจัยควำมส้ำเร็จในพ้ืนที่ พบว่ำควำมส้ำคัญของ
ปัญหำสุขภำพ 10 อันดับแรก ดังนี้ 

1. โรคเบำหวำน 
2. โรคควำมดันโลหิตสูง 
3. HIV 
4. COPD และ IHD 
5. โรคต้อกระจก และ โรคไตวำย 
6. ฟันผุ 
7. วัณโรค 
8. CA ทำงเดินอำหำร 
9. CA มดลูกและปำกมดลูก 
10. ภำวะทำรกในครรภ์โตช้ำ และควำมผิดปกติเกี่ยวกับกำรตั้งครรภ์ระยะสั้น และน้้ำหนักทำรกแรก

เกิดน้อย 
มติที่ประชุม รับทรำบ 
เรื่องที่ 3 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรมอบนโยบำยด้ำนยุทธศำสตร์ และเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกร 

ปีงบประมำณ 2562 
กำรจัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรมอบนโยบำยด้ำนยุทธศำสตร์ และเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกร 

ปีงบประมำณ 2562 จะจัดกำรประชุมฯ ที่ชำญชลรีสอร์ท ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตรำด จ้ำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 
วันที่ 27 – 29 มีนำคม 2562 รุ่นที่ 2 วันที่ 1 – 3 เมษำยน 2562 วิทยำกร ผศ.ดร.ศักดิ์ ประสำนดี และทีมงำน  

มติที่ประชุม รับทรำบ และให้ฝ่ำย/งำนจัดแบ่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
เรื่องท่ี 4 โครงสร้ำงกำรบริหำรโรงพยำบำลชุมชน 
โครงสร้ำงกำรบริหำรโรงพยำบำลชุมชนยังคงใช้โครงสร้ำงเดิม แต่มีส่วนที่ปรับ ดังนี้ 
1. เพ่ิมกลุ่มงำนโภชนศำสตร์ (แยกออกจำกกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป) 
2. เพ่ิมงำนวิจัยและพัฒนำในกลุ่มงำนกำรพยำบำล 
มติที่ประชุม รับทรำบ 
เรื่องท่ี 5 มำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และกำรแก้ไขกำรกระท้ำควำมผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐ 



ส้ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขได้ประกำศมำตรกำรส้ำคัญเร่งด่วนเชิงรุก เพ่ือป้องกันกำรทุจริต 
และแก้ไขกำรกระท้ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ที่เป็นปัญหำส้ำคัญและพบบ่อย ดังนี้ 

1. มำตรกำรกำรใช้รถรำชกำร 
2. มำตรกำรกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทน  
3. มำตรกำรกำรจัดท้ำโครงกำรฝึกอบรมศึกษำดูงำนประชุมและสัมมนำ 
4. มำตรกำรกำรจัดหำพัสดุ 
ส่วน ITA เน้นให้เร่งรัดกำรจัดท้ำรำยงำน ITA ประจ้ำปีงบประมำณ 2562 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพระ

เกณฑ์กำรให้คะแนนเป็นแบบ 0 คะแนน คือมีเอกสำรประกอบไม่ครบถ้วนหรือ 100 คะแนน คือมีเอกสำร
ประกอบครบถ้วน เนื้อหำมีจ้ำนวน 26 EB ประกอบด้วย  

1. ควำมโปร่งใส จ้ำนวน 9 EB 
2. ควำมพร้อมรับผิด จ้ำนวน 7 EB 
3. ควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน จ้ำนวน 1 EB 
4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กำร จ้ำนวน 7 EB 
5. คุณธรรมกำรท้ำงำนในหน่วยงำน จ้ำนวน 2 EB  
และให้กลุ่มงำนบริหำรจัดกำรทั่วไป จัดท้ำกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนใน

หน่วยงำน และกำรจัดกำรควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยกำรก้ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำร
วำงระบบในกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
เรื่องท่ี 6 กำรตรวจสอบภำยใน  
กำรตรวจสอบภำยใน ประจ้ำปีงบประมำณ 2562 สังกัดส้ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จะปรับ

กำรตรวจเป็นระบบกำรตรวจสอบอัตโนมัติ โดยเข้ำไปที่ url: iad.moph.go.th/app และให้ผู้รับผิดชอบ log 
in ตำมท่ีรับผิดชอบ 5 มิติ ประกอบด้วย 

1. มิติด้ำนกำรเงิน 
2. มิติด้ำนกำรจัดเก็บรำยได้ 
3. มิติด้ำนงบกำรเงิน 
4. มิติด้ำนกำรบริหำรพัสดุ 
5. มิติด้ำนระบบควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ในส่วนของส้ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรำ คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในจะเข้ำท้ำกำร

ตรวจสอบภำยใน อ.บำงน้้ำเปรี้ยว ในวันที่ 21 พฤษภำคม 2652 เรื่องท่ีตรวจสอบประกอบด้วย 
1. ติดตำมกำรแกไ้ขตำมข้อเสนอแนะในปีที่ผ่ำนมำ 
2. ด้ำนบัญชี / ทะเบียนคุมต่ำงๆ / รำยงำน 
3. ด้ำนพัสด ุ
4. กำรเบิกจ่ำยเงินต่ำงๆ พร้อมใบส้ำคัญคู่จ่ำย 
5. เงินยืมรำชกำร 
มติที่ประชุม รับทรำบ 



เรื่องท่ี 7 กำรร้องทุกข์ร้องเรียนจำกช่องทำงสำยด่วน สปสช.1330  
ตำมหนังสือ สปสช.5.36/ว 3 ลว 4 มกรำคม 2562 เรื่อง แจ้งคืนข้อมูลร้องทุกข์ร้องเรียนจำกช่องทำง

สำยด่วน สปสช. 1330 ผู้ป่วยหญิง อำยุ 72 ปี ร้องเรียนระบบบริกำรเรื่องเตียงผู้ป่วย และพฤติกรรมบริกำร
ของผู้ช่วยเหลือคนไข้  

มติที่ประชุม รับทรำบ และให้ผู้เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไข  
เรื่องท่ี 8 แนวทำงกำรขอใบส่งต่อผู้ป่วย 
ด้วยกำรขอใบส่งต่อผู้ป่วยไม่เป็นไปตำมระบบขั้นตอน ท้ำให้โรงพยำบำลต้องตำมจ่ำยค่ำใช้จ่ำย

มำกกว่ำที่ควรจะเป็น ดังนั้นงำนประกันฯ จึงทบทวนและประกำศแนวทำงกำรขอใบส่งตัวผู้ป่วย ตำมหนังสือที่ 
ฉช 0033.303.9/18 ลว 23 มกรำคม 2562 เรื่อง แนวทำงกำรขอใบส่งต่อผู้ป่วย 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
เรื่องท่ี 9 กรอบแนวทำงกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนและด้ำเนินกำรกับเจ้ำหน้ำที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์กำร

ปฏิบัติงำนต่้ำ 
ตำมประกำศส้ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง กำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งในกำร

ด้ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ : ด้ำนควำมพร้อมรับผิด (กระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร) ลงวันที่ 
28 พฤษภำคม 2561 หำกเจ้ำหน้ำที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนต่้ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย ให้ด้ำเนินกำรตำม กฎ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีกำรว่ำด้วยกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำร กรณีไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรให้มีประสิทธิภำพ
และเกิดประสิทธิผล หรือกำรสั่งเลิกจ้ำงเนื่องจำกมีคะแนนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรต่้ำกว่ำระดับที่
ก้ำหนด อย่ำงเคร่งครัด ดังนี้ 
   1. ข้ำรำชกำรให้ด้ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.2551 มำตรำ 110(5) 
และกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรสั่งให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญออกจำกรำชกำรกรณีไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรให้มี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2552 ตำมหนั งสือส้ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 10 ลงวันที่ 24 
มีนำคม 2552 

2. ลูกจ้ำงประจ้ำ ให้ด้ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงประจ้ำของ ส่วนรำชกำร 
พ.ศ.2537 ข้อ 60(5) ซึ่งก้ำหนดให้ผู้มีอ้ำนำจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้ำงประจ้ำที่ไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรให้มี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทำงรำชกำร ออกจำรำชกำรตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรตำมที่ก้ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนโดยอนุโลม 
 3. พนักงำนรำชกำรให้ด้ำเนินกำรตำมระเบียบส้ำนักงำนนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ.
2547 ข้อ 19 และ ข้อ 20 และประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2554 
เรื่อง แนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำร พ.ศ.2554 และหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำรในสังกัดส้ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.2554 ตำม
หนังสือส้ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 275 ลงวันที่ 21 ตุลำคม 2554 
 4. ลูกจ้ำงชั่วครำว ให้ด้ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของลูกจ้ำง
ชั่วครำวเงินนอกงบประมำณ (เงินบ้ำรุง) สังกัดส้ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.2558 ตำมหนังสือ
ส้ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.034/ว 224 ลงวันที่ 24 มีนำคม 2558 

5. พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข ให้ด้ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วย      
พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.2556 ข้อ 23 และข้อ 24 และประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำน



กระทรวงสำธำรณสุข ลงวันที่ 19 พฤษภำคม พ.ศ.2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
เพ่ือเพ่ิมค่ำจ้ำงและต่อสัญญำจ้ำงพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.2557 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
เรื่องท่ี 1 งำนวันโรคหลอดเลือดสมองโลก ประจ้ำปี 2562 “แสงน้ำใจ ไทยทั้งชำติ เดิน วิ่ง ปั่น 

ป้องกันอัมพำต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ” 
งำนวันโรคหลอดเลือดสมองโลก ประจ้ำปี 2562 “แสงน้ำใจ ไทยทั้งชำติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพำต 

ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ”ในวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2562 เปิดงำนเวลำ 5.30 น. ตำมด้วยเดิน วิ่ง ส่วนปั่น ปล่อย
ตัวเวลำ 7.00 น. ณ ศำลำกลำง จังหวัดฉะเชิงเทรำ และขอหน่วยปฐมพยำบำลเข้ำร่วม จ้ำนวน 1 หน่วย 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
เรื่องที่ 2 กิจกรรมบ้ำรุงรักษำและทดสอบมำตรฐำนเครื่องมือแพทย์ กำรตรวจวิศวกรรมควำม

ปลอดภัย และตรวจสอบควำมพร้อมใช้งำนของระบบสื่อสำร 
ส้ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เขต 6 จังหวัดชลบุรี จะด้ำเนินกิจกรรมบ้ำรุงรักษำและทดสอบ

มำตรฐำนเครื่องมือแพทย์ กำรตรวจวิศวกรรมควำมปลอดภัย และตรวจสอบควำมพร้อมใช้งำนของ
ระบบสื่อสำร มีก้ำหนดเข้ำปฏิบัติงำนที่โรงพยำบำลบำงน้้ำเปรี้ยว ในวันที่ 20 – 21 กุมภำพันธ์ 2562 

มติที่ประชุม รับทรำบ ให้ผู้เกี่ยวข้องเตรียมสถำนที่ และอุปกรณ์ ส้ำหรับหน่วยงำนที่ส่งเครื่องมือ
มำร่วมให้ส่งเจ้ำหน้ำที่มำร่วมปฏิบัติงำนด้วย 1 ท่ำน 

เรื่องที่ 3 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลผู้ป่วยส้ำหรับกำรส่งเรียกเก็บ
กองทุนต่ำงๆ (RCM) 

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลผู้ป่วยส้ำหรับกำรส่งเรียกเก็บกองทุนต่ำงๆ 
(RCM) ปรับเลื่อนเป็นวันที่ 24 -26 เมษำยน 2562 ผู้เข้ำร่วม ประกอบด้วย เจ้ำหน้ำที่งำนประกันสุขภำพ บัญชี 
กำรเงิน IT และผู้เกี่ยวข้องกับกำรเรียกเก็บ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
เรื่องท่ี 1 - 
มติที่ประชุม -  

ปิดประชุม เวลา เวลำ 12.00 น. 
 
 
     นำยจักรวำล  บุญช ู          นำยแพทย์สรลักษณ์  มิ่งไทยสงค์ 
พยำบำลวิชำชีพ ช้ำนำญกำร    ผู้อ้ำนวยกำรโรงพยำบำลบำงน้้ำเปรี้ยว 
  ผู้สรุปรำยงำนกำรประชุม          ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 


