
การจัดประชุมโครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใส โรงพยาบาลขุขันธ์ 
วันที่  ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

รายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการคุณธรรม และ ความโปร่งใสโรงพยาบาลขขันธ์ 
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลขุขันธ์ 
เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 



 
  



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลขุขันธ์ โทร. ๐๔๕๘๑๔๒๙๐ 
ที ่ศก ๐๐๓๒.๓๐๑/๓๔๗    วันที่   ๗  มกราคม  ๒๕๖๔ 
เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุม 
เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ 
                  ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอเชิญคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงพยาบาล เพื่อทบทวนแนวทางปฏิบัติต่างๆ และวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับช้อน เพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงานเรื่องตังกล่าวในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามแนวทางการด าเนินงาน ระบบคุณธรรมและความโปร่งใส
(ITA) รวมถึงวาระอ่ืนๆ ของโรงพยาบาล ในวันที่ วันที่  ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ณ  ห้องประชุมอาคารผู้ปุวยนอก
โรงพยาบาลขุขันธ์  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ ณ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
                                                                    (นางสาวธีร์ชญาน์  วงษ์ขันธ์) 
                                                                     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
 
          
                                                                     (นายประวิทย์  เสรีขจรจารุ) 
                                                                    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ 
    

 

 

 

 

 

 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลขุขันธ์ โทร. ๐๗๔ - ๓๒๘๒๒๓ 
ที ่ ศก ๐๐๓๒.๓๐๑/๓๔๘     วันที่   ๗    มกราคม  ๒๕๖๔ 
เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมประชุม 
เรียน  คณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลขุขันธ์ / ผู้เกี่ยวข้อง 
  ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุมัติจัดประชุม คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เพื่อ
ทบทวนแนวทางปฏิบัติต่างๆ และวิเ คราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือวางแผนการด าเนินงานเรื่องตังกล่าวใน
ปีงบประมาณ ๒๕ '๖๔ ตามแนวทางการด าเนินงาน ระบบคุณธรรม และความโปร่งใส ( ITA) รวมถึงวาระอ่ืนๆ
ของโรงพยาบาล ในวันที่ ๒๘  มกราคม  ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม อาคารผู้ปุวยนอก โรงพยาบาล ขุขันธ์  เวลา 
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ หากมีประเด็นอื่นๆ สามารถน าเสนอในการประชุมครั้งนี้ได้ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเข้าร่วมประชุมโตยพร้อมกัน 
 
 
 
                                                                          (นางสาวธีร์ชญาน์  วงษ์ขันธ์) 
                                                                           หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
 
                                                                            (นายประวิทย์  เสรีขจรจารุ) 
                                                                            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ 
        

 

 

 

  



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลขุขันธ์ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

วันที่ ๒๘ มกราคม  ๒๕๖๔. 
ณ ห้องประชุมอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลขุขันธ์ 

 
รายชื่อผู้มาประชุม   
๑.นพ.ประวิทย์ เสรีขจรจารุ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์   ประธาน 
๒.พญ.ชโยมนต์ ดอกพอง    นายแพทย์ช านาญการ (อายุรแพทย์)  กรรมการ 
๓.พญ.ประภาพร ศรีชัยบาล   นายแพทย์ช านาญการ (กุมารแพทย)์  กรรมการ 
๔.ทพญ.เสาวนีย์ บุพตา    หัวหน้าฝุายทันตกรรม    กรรมการ  
๕.นางสุภา ผาสุข    หัวหน้ากลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม  กรรมการ  
๖.นางเพ็ญประภา ศรีฤทธิประดิษฐ์  รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล กรรมการ  
๗.นายนพพร สุทธิพันธ์    หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม   กรรมการ  
๘.นายเด่นชัย ดอกพอง    หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภค   กรรมการ  
๙.นายสนั่น เทียนทอง    หัวหน้าฝุายแผนงานและประเมินผล  กรรมการ  
๑๐.นายณรงค์กฤษฎิ์ พลค า   หัวหน้างานสุขาภิบาลและปูองกันโรค  กรรมการ 
๑๑.นางวัธนี อินยาพงษ์    หัวหน้างานการพยาบาลผู้คลอด   กรรมการ  
๑๒.นางมธุรส เทศะบ ารุง    หัวหน้างานการพยาบาลผู้ปุวยในชาย  กรรมการ  
๑๓.นางสายยนต์ รัตนา    หัวหน้างานการพยาบาลผู้ปุวยในเด็ก  กรรมการ  
๑๔.นางจุดามาศ อานไธสง  หัวหน้างานการพยาบาลผู้ปุวยในหญิง  กรรมการ  
๑๕.นายวรรณสิงห์ ธนาพงษ์วิศาล   หัวหน้างานการพยาบาลผู้ปุวยผ่าตัดและวิสัญญี กรรมการ  
๑๖.นางกาญจนา นามบุตรดี   หัวหน้างานการพยาบาลโรคไม่ติดต่อ  กรรมการ  
๑๗.นางสมจันทร์ บัวเขียว   หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ  กรรมการ  
๑๘.นางปิยดา สอนพูด    หัวหน้างานการพยาบาลผู้ปุวยหนัก   กรรมการ  
๑๙. นางพนิดา ศรีส าราญ   หัวหน้างานหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก  กรรมการ  
๒๐. นางชื่นจิต ชาญจิตร    หัวหน้างานให้ค าปรึกษา    กรรมการ  
๒๑. นางนพนิต เหล่าแค    หัวหน้างานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์  กรรมการ  
๒๒. นางสาวนวรัตน์ อุดมหอม   หัวหน้างานการพยาบาลผู้ปุวยนอก/งานเวชระเบียน กรรมการ 
๒๓. นางนภาผ่อง แสนทวีสุข   หัวหน้างานการพยาบาลผู้ปุวยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวชกรรมการ 
๒๔. นางอังคณาลักษณ์ แสวงดี   หัวหน้าศูนย์ดูแลต่อเนื่อง     กรรมการ  
๒๕. นางมะลิวาส สุทธิพันธ์   หัวหน้างานการพยาบาลผู้ปุวยในสูตินรีเวชฯ กรรมการ  
๒๖. นายยุทธนา อินทนนท์   หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์   กรรมการ  
๒๗ นางธัญรัศมิ์ เกตุวงษา   รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป กรรมการ  



๒๘. นางพัชรา วงศ์หมั้น   หัวหน้ากลุ่มงานโภชนาการ   กรรมการ  
๒๙ นายสุริยันต์ ไพเตี้ย    หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา    กรรมการ  
๓๐.นางสาวสุธาสินี สืบสนธ์   หัวหน้างานกายภาพบ าบัด    กรรมการ  
๓๑.นางชยิสรา ค าแสน    หัวหน้างานแพทย์แผนไทย   กรรมการ  
๓๒.นางภัทราพร อนุสรณ์   จพ.การเงินและบัญชีช านาญงาน   กรรมการ  
๓๓.นางสาวธีร์ชญาน์ วงษ์ขันธ์   นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ   กรรมการ  
๓๔.น.ส.วรัญชธิตา พัฒน์จิระเมธา   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   กรรมการ  
๓๕.นางรัตนา วรสาร    รองหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล   กรรมการ  
๓๖.นางสาวกมลญาณินี จันทร์สว่าง  ผู้ช่วยเลขานุการผู้แทนคุณภาพ     กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
  ๑. เรื่องจากที่ประชุม คปสจ. ไม่มี 
   ๑.๑ เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ   ไม่มี 
   ๑.๒ เรื่องจากเขตบริการสุขภาพ   ไม่มี 
   ๑.๓ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการ สปสช.เขต   ไม่มี 
  ๒. เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ   ไม่มี 
  ๓. เรื่องอ่ืนๆ ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตาม/สืบเนื่องจากการประชุมครั้งแล้ว 
  ๓.๒ คณะกรรมการระบบคุณภาพ (๓R) 
 - ให้ทุกทีมน้ าระดับ รพ. และ ทุกหน่วยงานด าเนินการจัดท าแบบประเมินตนเอง รวมถึง ตาม  
  ตอบข้อเสนอแนะของ สรพ. โดยจะมีการติดตามการด าเนินงานตังกล่าว และ จัดประชุม  
  เพ่ือให้ทุกท่านช่วยกันดู เพื่อให้เกิดความครอบคลุม 
 -  การรายงานดัชนีชี้วัดทั้งในระดับ รพ/ทีมน า และ หน่วยงาน จะมีการติดตามทุก ๓ เดือน 
  ๓.๓ การด าเนินงานควบคุมภายใน 
  การควบคุมภายใน 
  - รายงานแบบติดตาม ปค. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้ส่งที่พ่อบ้านภายในวันที่ ๒๐    
  ตุลาคม ๒๕๖๓ แบบ ป๙. ๔ และ แบบ ปต. ๕ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
  - ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕t๖๓ 
   - ผลการประเมินควบคุมภายในแบบ  & มิติ (EA) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖ ๔ เปูาหมาย แต่  
  ละมิติคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๐ 
   ชมรมจริยธรรม 
 -  ด าเนินการขับเคลื่อนขมรมจริยธรรม "ขุขันธ์งดงามความด"ี ประจ าปีงบประมาณ   
   ๒๕๖๔ ไข้แนวทางเดิมในการขับเคลื่อน โตยน าแนวทางตามพรราชด าริของในหลวงรัชกาลที่  
  ๙ ในการด าเนินงาน ซึ่งได้แก่ วินัย พอพียง สุจริต และ จิตอาสา 
    -  จัดท าแผนการด าเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ส่ง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
   การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ท างาน 
  - คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างมาตรการในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ คุก 
   คามทางเพศในที่ท างาน ตามท่ีกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เสนอ และให้  
  ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐทุกแห่งค าเนินการและรายงานผลการด าเนินงานตังกล่าวด้วย 
   ชี้แจง และให้ทุกคนถือปฏิบัติตาม ประกาศโรงพยาบาลบางกต่ า เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อ  
  ปูองกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเทศในที่ท างาน 
 



  - ก าหนดผู้รับผิดชอบเพื่อค าเนินกิจกรมและรายงานในเรื่องนี้ คือ  
  ๓.๔ การติดตามการท างาน ให้บรรลุวิสัยทัศน์และ นโยบาย ผอก. 
  ๓.๕ ติดตามเพ่ิมรายใต้และลดต้นทุน รพ. 
  ๓.๖ น าเสนอรายงานความก้าวหน้างบลงทุนทุกประเภท โดย กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
  เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานดังกล่าว 

-  งบลงทุนเงินงบประมาณประเภทรุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๓ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 
   อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง  

-  อาคารแฟลตเจ้าหน้าที่ ขณะนี้สิ้นสุดสัญญาจ้างแล้ว การด าเนินงานล่าช้ากว่าแผนการ 
   ด าเนินงานที่ก าหนด เบิกจ่ายเงินไปแล้ว ๓ งวดงาน ยังคงเหลืออีก ๕ งวดงาน 
  คณะกรรมการ ๆ ไต้ประชุมพร้อมแร่งติดตามให้ผู้รับจ้างส่งแผนการด าเนินงานในงวด  
  งานที่เหลือเพ่ือการติดตามความก้าวหน้าของงานต่อไป 
 
  ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา 
  ระบบคุณธรรมและความโปรง่ใส (ITA) 
 -  การทบทวนกรอบแนวทางการด าเนินงานต่างๆเพ่ือให้เกิด คุณธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบ
   ไดค้ณะกรรมการบริหาร ทบทวนมาตรการกลไก หรือ การวางระบบในการปฏิบัติงานต่างๆ 
  เพ่ือให้เกิดคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการท างาน และ สามารถตรวจสอบได้  
                    ๑. การก าหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  ๆ
  ๒. การก าหนดมาตรการ กลไก หรือ วางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและด าเนินการ 
  ก ากับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 
   ๓. การก าหนดมาตรการ กลไก หรือ วางระบบในการจัดการข้อร้องเรียน ทั้งเรื่องร้องเรียน 
  จากการปฏิบัติงาน ฯ และ การร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  
  ๕. การก าหนดมาตรการ กลไก หรือ วางระบบในการปูองกันการรับสินบน 
  ๖. ประกาศเจตนารมณ์การปูองกันและแก้ไขปัญหาการถ่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ  
  ท างานมติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้ใช้กรอบแนวทางท่ีได้ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
  มาด าเนินการต่อในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เนื่องจากกรอบแนวทางที่ก าหนดไว้มีความครอบ
  คลุมในทุกประเด็นตามแนวทางการด าเนินงานของ ITA และ ที่ส าคัญ บุคลากรทุกคนได้ 
  รับรู้และเข้าใจใน กรอบแนวทางข้างต้นแล้ว และให้ คณะกรรมการบริหาร น าเสนอกรอ รอบ
  แนวทาง ทั้งหมดนี้อีกครั้งในการประชุมชี้แจงบุคลากรของ รพ. ในเรื่อง ITA ปีงบประมาณ 
  ๒๕๒๔ เพ่ือกระตุ้น และ ทบทวน เพ่ือสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ ในการด าเนินงาน  
  ดังกล่าว 
 
 



 การวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
ประธาน การวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ขอให้ เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบของความสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และ
จัดล าดับความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์ การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ไต้แก่ ระตับโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระท บ 
(Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรร ณนาที่ไม่สามารถ
ระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนชัดเจนได้ และให้ใช้แนวทางเดียวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงในระบบรายงาน
อุบัติการณข์องโรงพยาบาล ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว ทั้งในส่วนของ ความรุนแรง / โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
 ส าหรับในปีนี้คงใช้ประเด็นที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญอยู่มาวิเคราะห์ความ 
เสี่ยงเพ่ือวางแผนในการพัฒนาต่อไป ใน ๔ เรื่อง คือ 
 (๑) การจัดหาพัสดุ 
 (๒) การจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
 (๓) การเบิกค่าตอบแทนมติท่ีประชุม ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ในประเด็นที่จะต้องน ามาวางแผนใน
การพัฒนาต่อไป 
 (๔) การใช้รถราชการ ดังนี้ 
เป็นในเรื่องของเรื่อง การเบิกค าตอบแทน เนื่องจากค าตอบแทนของกระทรวงสาธารณสุขมีหลากหลายท าให้
เสี่ยงต่อการปฏิบัติในการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง เพื่อน ามาจัดท าคู่มือในการด าเนินงานดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากร
ที่เก่ียวข้องปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป และ ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยจากการปฏิบัติงานในการตุแลรักษาพยาบาล 
ปูองกัน คันหา โรคไวรัสโคโ รนา ๒๐๑ ๙ เนื่องจากเป็นระเบียบการเบิกจ่ายใหม่ เสี่ยงต่อการปฏิบัติงานไม่
ถูกต้อง โดยให้เพิ่มเติมต่อจากระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฉบับเดิม 
 ส าหรับในประเด็นอื่นๆ หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามระบบบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล ต้อง
วางแผนแก้ไขพัฒนาในทุกประเด็น รวมทั้งต้องมีการติดตาม เฝูาระวังเพ่ือปูองกันการเกิดความเสี่ยง หรือ เกิด
ความเสี่ยงให้น้อยที่สุดประธาน ให้คณะกรรมการบริหารสรุปคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน , รายงานการวิเคราะห์
ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และ วิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เสนอ ผอ. เพ่ือพิจารณาและ 
ลงนาม พร้อมทั้งแจ้งให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ   ไม่มี 
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
 
 
 
 



กิจกรรม "รวมพลคนท าด"ี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 
แจกของขวัญวันเด็ก เป็นน้ าใจจากโรงพยาบาลขุขันธ์ร่วมกันสมทบทุนทั้งเงิน และสิ่งของเพ่ือช่วยเหลือเด็ก  

ณ  โรงพยาบาลขุขันธ์ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น .-๑๔.๐๐ น. 
 

  



ภาพกิจกรรมการด าเนินงานชมรมจริยธรรม "ขุขันธง์ดงามด้วยความด"ี 
 ณ ที่ว่าการอ าเภอขุขันธ์  วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น-๑๖.๓๐ น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลขุขันธ์สู่การเป็นต้นแบบในการสร้างสุขภาพแก่ชุมชน 
โครงการ Green & Clean Hospital โดยโรงพยาบาลขุขันธ์ผ่านการประเมินในระดับดีมาก Plus ในปี ๒๕๖๓ 
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