
รายงานการประชุม 
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว ครั้งที่ 1/2564 

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกผู้ป่วยอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว 

........................................................................ 
ผู้มาประชุม 1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว 
  2. หัวหน้าฝ่าย/งาน โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว 
  3. คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว 
เปิดประชุม  เวลา 13.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ถ้ามี)  
มติที่ประชุม - 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 

เรื่องท่ี 1  ของขวัญปีใหม่ : โครงการ 3 หมอ 
 1.1 การจัดกลุ่มผู้ป่วยโดยเน้นไปที่ กลุ่มติดบ้านติดเตียง, DMHT, CA  โดยทำข้อมูลแบ่ง 
               ระดับการดูแล สามารถควบคุมได้/ควบคุมไม่ได้  
               - คัดผู้ป่วยที่มีปญัหาในแต่ละกลุ่มมาดูแล 

1.2 อสม./เจ้าหน้าที่สาธารณสุข /แพทย์ แบ่งโซนรับผิดชอบดูแลคนไข้ให้ชัดเจน 
1.3 สื่อสารให้ ผู้ป่วย/ญาติ  รวมถึง อสม./เจ้าหน้าที่สาธารณสุข /แพทย์ ให้เข้าใจ 
     เกี่ยวกับนโยบาย 3 หมอ 
1.4 ให้ทดลองดำเนินการที่ PCU โดยจัดทำข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 15 ธันวาคม 2563 

      เชิญ ผอ.รพ.บป. ลงพื้นที่ เพื่อชี้แจงรูปแบบการดำเนินงาน ให้ อสม. รับทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

เรื่องท่ี 2 ของขวัญวันเด็ก : โครงการเด็กไทยสายตาดี, โครงการตรวจหู ให้รู้ว่าหนูได้ยิน 
 2.1 ประสานพื้นที่จัดทำข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ขับเคลื่อนนโยบายและดำเนินการให้ผ่าน 
                ตัวชี้วัดที่กำหนด 
 2.2 เร่งดำเนินการจัดซื้อเครื่องตรวจหู  วางแผนประสานข้อมูลร่วมกับพ้ืนที่ ในการดำเนิน 
               โครงการ 

มติที่ประชุม รบัทราบ 

เรื่องท่ี 3 การดำเนินงาน ITA 
 มาตรการป้องกันการทุจริต และการแก้ไขการกระทำความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุก เพ่ือป้องกันการทุจริต 
และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย ดังนี้ 



1. มาตรการการใช้รถราชการ 
2. มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน  
3. มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 
4. มาตรการการจัดหาพัสดุ 
ส่วน ITA เน้นให้เร่งรัดการจัดทำรายงาน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้ครบถ้วน

สมบูรณ์ เพราะเกณฑ์การให้คะแนนเป็นแบบ 0 คะแนน คือมีเอกสารประกอบไม่ครบถ้วนหรือ 100 
คะแนน คือมีเอกสารประกอบครบถ้วน แบ่งเป็น 9 ตัวชี้วัด เนื้อหามีจำนวน 24 EB ประกอบด้วย  

1. ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล จำนวน 2 EB 
2. ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ จำนวน 3 EB 
3. ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จำนวน 4 EB 
4. ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส จำนวน 3 EB  
5. ตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน จำนวน 1 EB 
6. ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ จำนวน 2 EB 
7. ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต จำนวน 3 EB 
8. ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชนฺ์ทับซ้อน จำนวน 3 EB 
9. ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จำนวน 3 EB 
และให้กลุ่มงานบริหารจัดการทั่วไป จัดทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ

ซ้อนในหน่วยงาน และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ 
กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
มติที่ประชุม รับทราบ 

เรื่องท่ี 4 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานต่ำ 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่ง
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ) ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 หากเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
ให้ดำเนินการตาม กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีการว่าด้วยการสั่งให้ออกจากราชการ กรณีไม่สามารถ
ปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล หรือการสั่งเลิกจ้างเนื่องจากมีคะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการต่ำกว่าระดับท่ีกำหนด อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
   1. ข้าราชการให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
มาตรา 110(5) และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่
สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2552 ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. 
ที่ นร 1012/ว 10 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2552 

2. ลูกจ้างประจำ ให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของ ส่วน
ราชการ พ.ศ.2537 ข้อ 60(5) ซึ่งกำหนดให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจำที่ไม่สามารถปฏิบัติ
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ราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจาราชการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
  3. พนักงานราชการให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ.2547 ข้อ 19 และ ข้อ 20 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ .ศ.2554 
และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2554 ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 
0201.034/ว 275 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2554 

   4. ลูกจ้างชั่วคราว ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2558 
ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.034/ว 224 ลงวันที่ 24 
มีนาคม 2558 

5. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย      
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 ข้อ 23 และข้อ 24 และประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมค่าจ้างและต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ปิดประชุม เวลา 16.30 น. 
 

นายพนมวรรณ์  ภูมี        นายจักรวาล  บุญช ู
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน                                 พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 

   ผู้จดและสรุปรายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
    นายแพทย์สรลักษณ์  มิ่งไทยสงค์ 

   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว 
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