
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบางบ่อ 
ครั้งที ่6/2562 

วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ ห้องประชุมรักษ์ประชา โรงพยาบาลบางบ่อ  

ผู้มาประชุม 

1. นพ.วี โรจนศิรประภา                    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางบ่อ  ประธาน 
2. นพ.อนวุัตร ดิเรกสุนทร นายแพทย์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3. พญ.นิศาชล แถลงการณ์ นายแพทย์ช านาญการ                  กรรมการ 
4. ภญ.พัชรี ศรานุรักษ์  เภสัชกรช านาญการพิเศษ กรรมการ 
5. ทญ.รุ่งทิพย์ บุญล่ าสัน ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
6. นางทิวา รุ่งประทีปไพบูลย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ เลขานุการ 
7. นพ.ดวิษ จิรวิจิตรกุล นายแพทย์ช านาญการ                  กรรมการ 
8. นางนิภา รุ่งประทีปไพบูลย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
9. นางจิตจุทา สู้ไพริน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
11. นางรวยพร ค้อชากุล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
12. นางอุทัยวรรณ อ่องเจริญ                โภชนากรช านาญงาน                   กรรมการ 
13. นางสาวไอยรา ใจเย็น นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ กรรมการ 
14. น.ส.สุกฤตา ทองชัย นักกายภาพบ าบัดช านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้เข้าร่วมประชุม   
1. นางกฤตพร อยู่ศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หน.งานหอผู้ป่วยพิเศษ 
2. นางจงกล ศรีไล้ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หน.งานห้องฉุกเฉิน 
3. นางอุษา สุวรรณเพชร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หน.งานห้องผ่าตัด 
4. นางพนัดดา เต็งร าพึง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หน.งานผู้ป่วยนอก 
5. นางสุพิน คลังบุรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หน.PCU 
6. นางทัศนีย์ หวายน า พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หน.งานหอผู้ป่วยเด็ก 
7. นางอลิษา เรืองไทย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เวชฯ 
8. นางเบ็ญจมาศ สุเหร็น พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หน.งานห้องคลอด 
9. น.ส.ธัญญา กาญจนรชตะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หน.งานผู้ป่วยในชาย 
10. น.ส.วิไล ศรีไล ้ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หน.งานหลังคลอด 
 
วาระเรื่องแจ้งจากหน่วยงานต่างๆ  
เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการ ITA  

1) คณะกรรมการ ITA ได้น าเสนอแนวทาง ร่วมกับทีม HRD ในการจัดท ามาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและ
การด าเนินการ กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า เพ่ือใช้เป็นแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ
หน้าที่อย่าง เต็มประสิทธิภาพ และมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชน  

มติที่ประชุม : รับทราบ ฝ่ายบริหารด าเนินการติดประกาศและหนังสือเวียน 



2) คณะกรรมการ ITA และฝ่ายบริหารงานทั่วไปได้รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของ
บุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมากท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ และการ
เผยแพร่ผ่านเวบไซต์ของโรงพยาบาล โดยการประกาศรายชื่อผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในรอบ ณ 
วันที่ 1 ตุลาคม 2561  

มติที่ประชุม : รับทราบ ฝ่ายบริหารด าเนินการ และปิดประกาศ 
3) คณะกรรมการ ITA ได้รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยได้จัดท า

รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลบางบ่อ 
ปีงบประมาณ 2561 เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ด าเนินงานอย่างโปร่งใส และมีคุณธรรม  

 จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุม
 ภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring 
 Organizations ๒๐๑๓) พบว่าความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ การใช้รถราชการ 
 การจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา และจริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขาย อัน
 น าไปสู่การวางแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้ สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
 ปฏิบัติงานที่อาจเกดิผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลบางบ่อต่อไป  เมื่อน าผลวิเคราะหาจัดล าดับพบว่า 
ความเสี่ยงเรียงตามล าด                                      

     1. การใช้รถราชการ 
                                    2. จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขาย 
                                    3. การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา 
                                    4. การใช้ไฟฟ้าในหน่วยงาน 

4) รายงานผลจากการประชุมของกลุ่มกระจก 6 ด้าน ซึ่งเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันเพ่ือด าเนินการกิจกรรมการป้องกันการ
ทุจริตของหน่วยงาน วาระการประชุมครั้งที่ 1/2562 เรื่องการตรวจสอบการก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างงาน
ผู้ป่วยนอก OPD พบว่า ปกติ ไม่มีเหตุทุจริตใดๆ 

5) รายงานผลจากการประชุมของกลุ่มกระจก 6 ด้าน วาระการประชุมครั้งที่ 1/2562 เรื่องการวิเคราะห์
ผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาล พบว่า ทุกหน่วยงานไม่พบเหตุสอดคล้องกับความทุจริต ขอให้ทุกหน่วยงาน
ศึกษาประกาศราชการ และประกาศมาตรการการป้องกันทุกจริต ใส่ไว้ใน Folder Lead team ITA  

มติที่ประชุม : รับทราบ  
5.1 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป  10 พฤษภาคม 2562  

                                                                                                           

                                                                                                         นส.รักษฎาภรณ์ โมกขะเวส 
                                                                                                                ผู้จดบันทึกการประชุม  

 
นางอุทัยวรรณ อ่องเจริญ 

ผู้ตรวจรายงานประชุม 


