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 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ครั้งที ่ 3/2565 

วันที่   13  ธันวาคม  2564   เวลา 13.00 – 16.00  น. 
ณ  ห้องประชุมปรางค์เมืองแขก    โรงพยาบาลสูงเนิน 

 
รายนามผู้เข้าประชุม 

1. นายวิชาญ  คิดเห็น  ผอก.รพ.สูงเนิน   ประธานกรรมการ 
2. ทพ.ญ.จารุวรรณ  ประสพอัครกิจ หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข  กรรมการ 
3. นางวราภรณ์  ปทุมนุกูลศรี หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ  กรรมการ 
4. นางสาวชไมพร  มณีรัตน์พันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล  กรรมการ 
5. นางเพ็ญพักตร์  จันทราภรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  กรรมการ 
6. นางวิไล   ประกอบกิจ หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย  กรรมการ 
7. นางดวงเนตร  ขันติพงษ์ หัวหน้างานการเงินและบัญชี      กรรมการ 
8. นางมณีรัตน์  อวยสวัสดิ์ หน.กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ  กรรมการ 
9. นางสาวนิยะดา  รัตนวราวัลย ์ หัวหน้าฝ่ายสุขา ฯ   กรรมการ 
10. นางประภัสสร  ศักดาณรงค์ หัวหน้าตึก แหลมทอง 1                    กรรมการ 
11. นางสาววาสนา  แสนศรีแก้ว หัวหน้าตึก แหลมทอง 2            กรรมการ 
12. นางสาววราภรณ์  กุลสูงเนิน หัวหน้าตึก สย. 1,2,3   กรรมการ 
13. นายสุทธิเกียรติ  ของกิ่ง  จพ.พัสดุ     กรรมการ 
14. นางสาวระพีพรรณ มีสูงเนิน  หัวหน้างานห้องผ่าตัด   กรรมการ 
15. นางสาวมยุเรศ    วิไลฤทธิ์  หัวหน้างาน LR    กรรมการ 
16. นางสาวสุนันท์  ผันกระโทก หัวหน้าหน่วยจ่ายกลาง   กรรมการ 
17. นางวันนา  น้อมสูงเนิน หัวหน้างาน ER    กรรมการ 
18. นางเพ็ญปภา    ชัยรัตน์   หัวหน้างานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง     กรรมการ 
19. นางหทัยภัทร  เสริมสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
20. นางวัลลภา     ทองศรี  หัวหน้างานผู้ป่วยนอก      กรรมการ 
21. นางสาวพัชรินทรา กรองสันเทียะ หัวหน้างานกายภาพ   กรรมการ 
22. นายสุภักดิ ์  อินทรก าแหง หัวหน้างาน x-ray   กรรมการ 
23. นางสาวสุนันทา  พันธุ  หัวหน้าฝ่ายศูนย์พัฒนาฯ   กรรมการ 
24. นายเสกสิน  ชัยชนะ  หัวหน้างานช่างซ่อมบ ารุง   กรรมการ 
25. นางรวีวรรณ   แนบกลาง ตัวแทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
26. นางสาวขนิษฐา  วัลลีพงษ ์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัช ฯ   กรรมการ 
27. นายรังสิวุฒิ  เบญจมาศ นวก.สาธารณสุข    กรรมการ 
28. นางเพ็ญนภา    ตั้งปณิธานนันท์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  กรรมการและเลขาฯ 
29. นางมธุรส  ศรจิตต์  หัวหน้างานธุรการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ  

รายนามผู้ไม่เข้าประชุม 
1. นายมานพ    นันทวุฒิพลากร ตัวแทนลูกจ้างประจ า   กรรมการ 
2. นางสาวจีรญา    เหลืองอภิรมย์ ตัวแทนข้าราชการ(เจ้าหน้าที่)  กรรมการ 
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3. นางธิดารัตน์  จันทรา  หัวหน้ากลุ่มงานโภชนาการ  กรรมการ 
4. นางสาวศรีไพร    สร้อยสูงเนิน ตัวแทนพยาบาล    กรรมการ 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  

ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

1.1 พลอยน้ าข้าง ปิดบริการถาวร  คืนเจ้าของแจ้งผู้ดูแล มอบคุณชไมพร/เพ็ญนภา ตรวจสอบการซ่อมแซม
ก่อนส่งมอบ   จะมีการมอบโล่ขอบคุณเจ้าของรีสอร์ท  ประมาณเดือน ก.พ. 65   

1.2 CI ต.สูงเนิน  ปิดชั่วคราว   รอดูหลังปีใหม่  เพ่ือรองรับสถานการณ์โรคระบาดที่อาจจะมีต่อไป 
1.3 การประชุมประจ าเดือนเจ้าหน้าที่  ขอให้ส่งน้องใหม่ในหน่วยงานเข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลให้ครบ 100% (ทุกคนควรได้เข้าให้ครบภายใน 3 ครั้งที่จัดประชุม) 
1.4 ผอ.เสนอ  เรื่องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านระบบจอ  แทนการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์  หาก

ใครมีบริษัทรับท า  สามารถน าเสนอ ผอ.ได้ 
1.5 แจ้งแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่ีแสดงถึงความมุ่งม่ัน ตั้งใจในการ

ปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานสามารถ ก ากับ ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐและผู้รับบริการหรือประชาชน จึงมีแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับท่ีคาดหวัง  ส าหรับบุคลากร
ในสังกัดโรงพยาบาลสูงเนิน ได้ถือปฏิบัติตั้งแต่รอบการประเมิน 1  ตุลาคม  2564 ถึงวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖5 

1.6 แจ้งมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนของโรงพยาบาลสูงเนิน  ประจ าปี  2565 
เพื่อให้โรงพยาบาลสูงเนิน เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรม มีความโปร่งใสและผ่านการประเมินตาม
เกณฑ์ดังกล่าว จึงก าหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 

1.7 แจ้งการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต"กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต
(MOPH Together Against Corruption)"ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

1.8 แจ้งประกาศแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์ 

1.9 ชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
โรงพยาบาลสูงเนิน อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

1.10 แจ้งประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ    ในการ
ท างาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ           
ในการท างาน 
 

มติที่ประชุม  กรรมการรับทราบ 
 

วาระท่ี 2  ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว 
2.1   การสุ่มตรวจ ATK สุ่มตรวจ  5  ครั้ง  โดยห่างกัน 1 สัปดาห์  ขอให้จนท.ออกบัตร HosXp เพ่ือเข้า

ระบบบันทึกข้อมูลของ Lab 
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2.2   การเปิดบริการในรพ. 
  1. บริการทันตกรรม กลับมาเปิดให้บริการ โดยยึดมาตรฐานวิชาชีพเป็นหลัก ATK ก่อนการรักษา 
  2. บริการ Convenient กลับมาบริการปกติ 
  3. OPD  นอกเวลา เปิด 1 ม.ค. 2565  (ฝากเรื่องราคาบริการนอกเวลา)   
  4. OR   ปิด ยกเว้นฉุกเฉินเร่งด่วน 
  5. งานแพทย์แผนไทย เปิดบริการ  ยกเว้นการอบไอน้ า 

2.3   Scan ใบหน้า  เริ่ม scan เข้าปฏิบัติงานเริ่มปี 2565 
มติทีป่ระชุม  กรรมการรับทราบ 

 

วาระท่ี 3  เรื่องแจ้ง  หัวหน้าส่วนราชการ   ไม่มี 
- 

มติที่ประชุม  กรรมการรับทราบ 
 

วาระท่ี 4 เรื่องสถานะการเงินปัจจุบัน รายรับ  รายจ่าย  ลูกหนี้ เจ้าหนี้ เงินคงเหลือ ณ ปัจจุบัน   
การขออนุมัติการใช้เงิน (เฉพาะเงินส่วนราชการ) 

- เงินคงเหลือ ณ  30  พฤศจิกายน  2564 
   งบกระแสเงินสด  ณ วันที่  30  พฤศจิกายน  2564 

เงินสดในมือ เงินฝากคลัง เงินฝากธนาคาร   62,555,712.98  
หัก เงินฝากคลัง  เงินรับฝาก งบลงทุน      2,939,263.51 
หนี้คงค้าง       35,716,948.58 
คงเหลือใช้ด าเนินงาน      23,899,500.89 

รายงานค่าวิกฤต 7 ระดับ ณ เดือน    30  พฤศจิกายน  2564  
สรุปค่าวิกฤต Risk Scoring อยู่ที่ระดับ 0 
รายงานอัตราส่วนทางการเงิน  เดือน   พฤศจิกายน  2564 
1. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน Current Ratio> 1.5 = 3.39 
2. อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง Quick Ratio > 1= 3.11 
3. อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องช าระ Cash Ratio >0.8= 1.67 
ฝากเรื่องค่าใช้จ่ายกลางปี พยายามอย่ามีค่าใช้จ่ายนอกแผน  ถ้าไม่มีแผนไม่จ าเป็นอย่าซื้อจ้าง  ฝากพิจารณา เป็นเรื่อง 
“วินัยการเงินการคัลง” 
มติที่ประชุม  กรรมการรับทราบ 

 
วาระท่ี 5  เรื่องบุคลากร  

5.1  นักเทคนิคการแพทย์   1  ต าแหน่ง (ขยายเวลา) 
5.2  เวชกิจฉุกเฉิน    1  ต าแหน่ง  (ขยายเวลา) 
5.3  พนักงานช่วยเหลือคนไข้    4  ต าแหน่ง  (ขยายเวลา) 
5.4  รับสมัครบุคลากรภายในทีส่นใจ  ต าแหนง่ จพ.การเงินและบัญชี  ปฏิบัตงิานที่งานการเงนิ 
5.5  ได้อนุมัติจ้างต าแหน่ง พกส.  5  ต าแหน่ง 
กลุ่มงานเภสชักรรมและคุ้มครองผู้บริโภค พนักงานประจ าห้องยา   นางสาวยุพาวดี   ภูโสภา 

พนักงานประจ าห้องยา   นางสาวอรุณรัตน์  เลิศและ 



4/5 
 

กลุ่มงานทันตกรรม  พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ นางสาวสุพัตรา   สมพงษ ์
พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ นางสาวจีระพรรณ ต่วนสงูเนิน 

กลุ่มงานทันตกรรม  พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ นางสาวอุไรวรรณ  สมพงษ ์
5.6 พระราชกฤษฎีกา  โอน,ย้าย  รพ.สต.ภารกิจไปองค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีข้าราชการขอย้ายดังนี ้
(1. พรสุวรรณ   ย้ายมาฝ่ายสุขาภิบาล 
(2. จักรกฤษณ์   ย้ายไปรพ.สต.วะภูแก้ว 
(3. ชลดา ย้ายมารพ.สูงเนิน 

 

     มติที่ประชุม  กรรมการรับทราบ 
 
 

วาระท่ี 6  เรื่องครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง , การปรับปรุงซ่อมแซม 
6.1  งานปรับปรุง OPD  แล้วเสรจ็  9  ม.ค. ช่างเริ่มปฏิบัติงาน 15.30 น.ของทุกวัน 
6.2   คลินิก ARI  มอบทีม OPD+กลุ่มการ  ออกแบบ  อาจต้องดูเรื่องการปรับระดับถนน 
6.3   NCD  รอกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง(ท าสัญญา) 
6.4   ห้องพิเศษ ลท.1  จ านวน  2 ห้อง  อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

     มติที่ประชุม  กรรมการรับทราบ 
 

วาระท่ี 7  งานแผน , ITA 
7.1  ผอ.แจ้งวิสัยทัศน์ “โรงพยาบาลรอบรู้ด้านสุขภาพ  เทคโนโลยีดิจิทัล  บริการได้มาตรฐาน”   

การท าแผนให้เอาความต้องการมาตั้ง  แล้วเอามาตรฐานมาจับ 
ระบบ revisiting  service ระบบนัดล่วงหน้า 
บริการที่  Manual ต้องปรับเป็น digital   ภายใน 3 ปีต้องเห็น 
ระบบ Paper less  
รพ.รอบรู้ด้านสุขภาพ  ความก้าวหน้าเรื่อง Health Literacy 
ฝากให้หน.ฝ่าย/งาน  น าไปถ่ายทอดต่อ 
ระบบจ่ายเงิน QR  Cord ฝากหน.บริหาร  ไปดูระบบ 

7.2  วันที่ 20 ธ.ค. 64  นัดจัดท าแผน  แบ่ง 7 กลุ่ม 
(1. กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
(2. กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
(3. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชกรรม 
(4. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
(5. กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
(6. กลุ่มงานประกันสุขภาพ + CFO  กลุม่งานบริหารทรัพยากรบุคคล+งานยุทธศาสตร์+งานพัฒนา

คุณภาพและรูแบบบริการ 
 มุ่งเน้นตอบตัวชี้วัดหน่วยงานนั้น ๆท่านใดเก่ียวกับหลายหน่วย อาจต้องเข้าร่วมดูตัวชี้วัดที่ตก  

กระตุ้น  
 กลุ่มพชอ.(พระสงฆ์/ก านัน/อบต.)  น ามาเสนอแนะไม่ควรให้มาเจาะลึก KPI  ขับเคลื่อนเชิงสังคม  

“ธรรมนูญสุขภาพอ าเภอ”  คิดในกลุ่มได้น าเสนอ  นายอ าเภอ  ประกาศใช้ต่อไป 
(7. กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย+กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
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7.3  รับนิเทศงานแผน  วันที่  24  ธ.ค. 64  จังหวัดนิเทศงานแผน  ประธานนพ.วิชาญ  คิดเห็น                 
ผ่านระบบ Zoom ห้องปรางค์เมืองแขกฯ / รพ.สต. 

7.4   แผนคุณภาพ  มติที่ประชุมน าเสนอแผนต้นเดือนม.ค. 65 13.00-16.00 น. 
มุ่งเน้นตอบการบ้านสรพ. 

7.5  ITA  ส่งประเมิน ไตรมาส 1  (ตค. – ธค .2564) เรียบร้อย 
  

 มติที่ประชุม  กรรมการรับทราบ 
 
วาระท่ี 8  เรื่องจากศูนย์พัฒนาคุณภาพ  (HA/HPHและความเสี่ยง) 

 8.1  ผลการเยี่ยมรับประเมิน  ผ่าน  ต่ออายุรับรอง  3 ปี  (28  ส.ค. 64- 27 ส.ค. 67 )  ไม่มีการบ้าน  
เตรียมรับเยี่ยมกระตุ้นอีก 1 ปีข้างหน้า  เขียนแผนพัฒนาคุณภาพโดยใช้  recommend   

การเข้าร่วมรับใบประกาศ  10-14  มี.ค. 65 (รอรายละเอียดแจ้งอีกครั้ง)  ให้ทุกคนมีส่วนร่วมรับ  ในวันนั้นมี
การลงทะเบียนจนท.เข้าร่วม  6  ท่าน ๆ ละ 6,000  บาท  (ผู้ที่ลงทะเบียนคือผู้ที่รับผิดชอบงานคุณภาพ  แล้วน ามา
ถ่ายทอด) 

8.2  มีการจัดท าแผนคุณภาพเดือน ม.ค. 65 (น าเสนอ Approve โดยผอก.)   
8.2  การส่งผลงาน CQI  ครั้งที่ 22th ตรีมงาน Towards  Scaling –up  and Resilience  in  Healthcare  
ขอความร่วมมือส่งผลงานภายใน  15 ธ.ค. 64 
รูปแบบ CQI จัด 2 แบบ Oral  presentation, นวัตกรรม , แบบโปสเตอร์(จอ moniter) 
น าเสนอผลงานต้นเดือนม.ค. 65   
จัดงาน CQI ต้นเดือนก.พ. 65 
8.3 OP/IP Voice ฝากประชาสัมพันธ์ปีนี้ใช้วิธีการ Scan ผ่าน smart phone ในการตอบแบบสอบถาม  
โดยขอให้จนท.ในตึกผู้ป่วยช่วยท า 

          มติที่ประชุม  กรรมการรับทราบ 
วาระท่ี 9  เรื่องจากคณะกรรมการจัดสรรค่าเสี่ยงภัย 
 เงินจัดสรรมาใหม่ 4 ล้านบาท  จัดสรร 3 ล้านบาท 
 โดย 1 ล้าน  ส าหรับท ากิจกรรม OD  , excellent Service behavior  จัดเป็นกลุ่ม ๆ 5 กลุ่มคณะ  มอบ
หมายทพญ.จารุวรรณ  จัดท าแผนงาน  โดยจัดให้มีระยะห่างกันก็ได้  โดยให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน(เงินอยู่ในบัญชี
กระแสรายวัน) 

สัดส่วนการจัดสรร   
1.1 เจ้าหน้าที่ทุกคน  20% 
1.2 แบ่งตามความเสี่ยง  80% 
มติที่ประชุม  กรรมการรับทราบ 

วาระท่ี 10  ขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิตอล 
 ประกาศรับสมัครบุคลากรในรพ.  โดยรวมงาน IT App manager  มอบงานให้รับผิดชอบ 

 มติที่ประชุม  กรรมการรับทราบ 
วาระท่ี 10  เรื่องจากคณะกรรมการและฝ่ายต่าง ๆ  

 11.1  เภสัช  ฝากประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่เรื่องการฉีดวัคซีน เข็ม 1-3  วันที่  14-15 ธ.ค. 64 
ขอความร่วมมือหน่วยงานส่งจนท.มาช่วย 



6/5 
 

 11.2  คุณสุนันท์  ประชาสัมพันธ์เรื่อง Surgical  mask  ได้รับการสนับสนุนช่วงน้ าท่วม  จะน ามาแจกจนท.
เดือนหน้า  กล่องบุบบี้แต่ข้างในดีอยู่ 
 11.3  สุขาภิบาล  ติดตามการฉีดวัคซีนตับอักเสบ B เกิดหลังปี 2536  จ านวน  11  คน 
 11.4  งานประกัน 
 -  รายงานเอกสารการโอนเงินแยกตามหน่วยงาน เขตพ้ืนที่ เขต 9 นครราชสีมา วันที่ 1-31 ธันวาคม 2564 

กองทุนย่อยเฉพาะด้าน เงินโอนเข้าบัญชี 
เหมาจ่าย HI/CI  STM 6410_06 42,000.00 
DMTB65011000001 1,800.00 
กรณีจ่ายตรงหน่วยบริการ 167,712.79 
6408_IP_COVID_คัดกรอง 233,255.00 
งบค่าบริการสุขภาพผู้ติดเชื้อ HIV 13,290.00 
บริการกรณีเฉพาะ OP 70,849.00 
กองทุนผู้ป่วยใน CAP 1,060,516.30 
บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคส าหรับบริการพ้ืนฐาน 61,673.50 
OP REFFER409 (7,263.00) 
รวม 1,643,833.59 
 
 

 

 
มติที่ประชุม  กรรมการรับทราบ 

ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 

ผู้บันทึกการประชุม       ผู้ตรวจ              ผู้รับรองการประชุม  
      (นางมธุรส  ศรจิตต์)           (นางเพ็ญนภา  ตั้งปณิธานนันท์)                     (นพ.วิชาญ  คิดเห็น) 
             ผู้จดรายงานการประชุม  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสูงเนิน 
 
 
 
 
 
 
 
 


