
บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ      กลุ่มงานการจัดการทั่วไป  โรงพยาบาลลี้ อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน 51110                                   
ที ่ ลพ 0032.301   /  พิเศษ       วันที่        9 ตุลาคม 2562  
เรื่อง   ขออนุมัติใช้กรอบแนวทางการระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน การบริหารความเสี่ยง
ทั่วทั้งองค์กร  และขอเผยแพร่ทาง website 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
เอกสาร /เรื่องอ้างอิง 

1. กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดัวชี้วัดที่ 44 ร้อยละหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA ร้อยละ 90 โดยมีเครื่องมือในการประเมินคือ การประเมินตามแบบส ารวจใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ซึ่งในข้อค าถาม EB25 ก าหนดให้หน่วยงานการก าหนดมาตรการ 
กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

2.  ประกาศโรงพยาบาลลี้  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562  เรื่อง กรอบแนวทางการจัดวางระบบการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

3. Work Flow การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรโรงพยาบาลลี้บน web HRMS 
และเพ่ือให้มีการติดตามระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม

งาน และเพ่ือให้บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการติดตามระบบงาน
อย่างต่อเนื่อง 

เรื่องพิจารณา 
1. อนุมัติประกาศใช้เอกสารที่อ้างอิงข้อ 2 ประกาศโรงพยาบาลลี้ ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562  เรื่อง 

กรอบแนวทางการจัดวางระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

2. และให้ทุกกลุ่มงานด าเนินการติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยผ่านกระบวนการของ
คณะกรรมการงาน RM และเป็นไปตามระบบของเอกสารที่อ้างอิงข้อ 3 

3. แจ้งเวียนทุกกลุ่มงานติดตามและรายงานทุกไตรมาส 
4. เผยแพร่เอกสารประกาศกรอบแนวทางการจัดวางระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานบน เวปโรงพยาบาลลี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัต ิ
 

 
(นางอัจฉรา ตันอุตม์) 

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการทั่วไป 

อนุมัติ 

 
(นายเผ่าพงศ์  สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
 



 
 
                   บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ      กลุ่มงานบริหารทั่วไป   โรงพยาบาลลี้   
ที่  ลพ 0032.301/ พิเศษ                     วันที่   9 ตุลาคม 2562 
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ปฏิบัติตามกรอบแนวทางการจัดวางระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  และการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 

เรียน หัวหน้างานทุกกลุ่มงาน/ ทุกงาน และเจ้าหน้าที่ทุกคน 

เอกสาร /เรื่องอ้างอิง 
1. กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดัวชี้วัดที่ 44 ร้อยละหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ITA ร้อยละ 90 โดยมีเครื่องมือในการประเมินคือ การประเมินตามแบบส ารวจใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ซึ่งในข้อค าถาม EB25 ก าหนดให้หน่วยงานการก าหนดมาตรการ 
กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

2.  ประกาศโรงพยาบาลลี้  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562  เรื่อง กรอบแนวทางการจัดวางระบบการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

3. Work Flow การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรโรงพยาบาลลี้บน web HRMS 
และเพ่ือให้มีการติดตามระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม

งาน และเพ่ือให้บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการติดตามระบบงาน
อย่างต่อเนื่อง  จึงขอให้ทุกกลุ่มงานได้ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง
องค์กรเป็นไปตามแนวทางเอกสารที่อ้างถึง 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  และประชาสัมพันธ์ให้ทุกกลุ่มงานได้ถือปฏิบัติ และให้มีการรายงานผล
ทุกไตรมาส 

 

 
 (นายเผ่าพงศ์  สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                

ประกาศโรงพยาบาลลี้ 
เรื่อง กรอบแนวทางการจัดวางระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
--------------------------------------------- 

  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลี้เป็นไปตามคู่มือ ขึ้นตอนการปฏิบัติงานที่
ก าหนด ส่งผลให้การปฏิบัติราชการมีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถให้บริการประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โรงพยาบาลลี้ จึงได้ก าหนดกรอบแนวทางการจัดวางระบบการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่     ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
 1.แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดท าคู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 
  1.1 ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในสังกัดโรงพยาบาลลี้ จัดท าคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานของตนเอง 
(Flow Chart) อย่างน้อยคนละ 3 กิจกรรม/งาน และในปีงบประมาณต่อไป ให้เพ่ิมการจัดท า Flow Chart  
ให้ครบ            ตามกิจกรรม/งานที่ ได้รับมอบหมาย 
 2.แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  วิธีการตรวจสอบ 
  1.ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือขั้นตอนใน Flow Chart ที่ได้จัดท าขึ้นไว้ 
  2.กรณีที่ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือขั้นตอนใน Flow Chart แล้วหากพบประเด็นปัญหา, ความ
เสี่ยง, หรืออุบัติการณ์ ให้บันทึกลงในแบบอุบัติการณ์และแนวทางแก้ไขในโปรแกรมความเสี่ยงหน้า HRMS ใน 
website โรงพยาบาลลี้  โดยมีขั้นตอนการรายงานความเสี่ยงตามคู่มือของคณะกรรมการ RM โรงพยาบาลลี้
ก าหนด  
  3.ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อรับทราบ 
  ขั้นตอนการตรวจสอบ 
  1.ให้หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน สอบทาน ตรวจสอบ การปฏิบัติตามคู่มือหรือขั้นตอนใน 
Flow Chart ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ควบคุม ก ากับ 
  2.กรณีพบประเด็นปัญหา ความเสี่ยง หรืออุบัติการณ์ ให้พิจารณาด าเนินการปรับปรุง และ
หากพบว่าเป็นอุบัติการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง ให้รายงานให้ทราบต่อไป 
  3.กรณีมีการแก้ไข ปรับปรุง อุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว ให้น ามาปรับปรุงในคู่มือหรือขั้นตอนใน 
Flow Chart เพ่ิมเติมต่อไป 
 3.แนวทางการก าหนดกลไก การก ากับติดตาม การรายงานผลการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตามคู่มือ
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  -รอบท่ี 1 ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
  -รอบท่ี 2 ภายในเดือน กรกฎาคม 2563 
 โดยทั้งนี้ ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในสังกัด โรงพยาบาลลี้ทุกคน ร่วมมือด าเนินการ และถือปฏิบัติ
ตามกรอบแนวทางดังกล่าวต่อไป 
   ประกาศ ณ วันที่  9 ตุลาคม 2562 
 

 
(นายเผ่าพงศ์ สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 



 
 

หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 
1) บันทึกข้อความเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติลงนามค าสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ เกี่ยวกับการก าหนดมาตรการ 
กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
2) กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่แสดงถึง 

2.1 วธิีการตรวจสอบ อย่างน้อยประกอบด้วย 
2.1.1 ด าเนินการตาม Flow Chart 
2.1.2 ใช้แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางการแก้ไข 

                 - ล าดับ 
                 - วัน/เดือน/ปีที่เกิดอุบัติการณ์ 
                 - รายละเอียดอุบัติการณ์ 
                 - แนวทางการแก้ไข 
                 - ผู้รับผิดชอบแต่ละ Flow / คู่มือ 

2.1.3 รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ ทุกเดือน 
2.2 ขั้นตอนการตรวจสอบ อย่างน้อยประกอบด้วย 

2.2.1 สอบทานโดยผู้บังคับบัญชาระดับต้น – สูง 
2.2.2 รายงานการแก้ไขปัญหากรณีมีอุบัติการณ์ที่เป็นความเสี่ยงระดับสูงให้ผู้บริหาร

รับทราบ 
2.2.3 ปรับปรุง Flow chart 

2.3 ก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตาม 2 รอบ  
รอบท่ี 1 ตัดยอด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
รอบท่ี 2 ตัดยอด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

3) หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารท าความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร 
3.1 รายงานการประชุมตามระเบียบงานสารบรรณ 
3.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมลายมือชื่อ 
3.3 ภาพการประชุม 

4) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนลงนามโดยผู้บริหารหน่วยงาน 
5) บันทึกข้อความรับทราบผลการก ากับติดตาม และรายงานผล การด าเนินงานตามกรอบแนวทางการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 



 

 

การอบการบริหารความเสี่ยง/ ระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยภาพรวม/ ระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

กระบวนการรายงานความเสี่ยงโดยภาพรวม/ / ระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลลี้ 
ครั้งที่ 25/2562 

วันที่  9  ตุลาคม  2562 
ณ  ห้องประชุมพัฒนกิจจานุรักษ์ โรงพยาบาลลี้ 

ผู้มาประชุม 

1. นายเผ่าพงศ์  สุนทร  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้    ประธานคณะกรรมการ 
2. นางสาวนิอร  วิภาสวงค ์ ทันตแพทย์ช านาญการ   กรรมการ 
3. นางนวลจันทร์ วงศ์ศรีใส พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
4. นางศิริพร  ปาระมะ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
5. นางเรณู  แบนสุภา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
6. นางสาวณัฐนพิน ติ๊บแก้ว  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
7. นายคงกฤช  ถูกแผน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
8.  นางจตุพร  สุขจีน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
9.  นางสายฝน  ทรงหงษา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
10.นางสาวสิรินาถ ค าใจหนัก พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
11.นางสุภาวด ี  สถากูล  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนช านาญงาน กรรมการ 
12.นางพิกุล  มนัสวานิช พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
13.นายวิรุตติ ์  วิเชยันต์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ 
14.นางสาวปรียานุช พุฒตาล  นักกายภาพบ าบัดช านาญการ  กรรมการ 
15.นางถนอมจิตต์ ศิริจันทร์ชื่น พยาบาลวิชาชีพช านาญการ       กรรมการและช่วยเลขานุการ 
16.นางอัจฉรา  ตันอุตม์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  นายวาริช  เตียวตระกูล นายแพทย์ช านาญการ   ติดราชการ 
2.  นายประเวทย์   สุทธิไชยากุล ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ  ติดราชการ  
3.  นางสาวเมทินี ชัยสิทธิ ์  ทันตแพทย์ช านาญการ   ติดราชการ 
4.  นายไพรัตน์  ติ๊บแก้ว  นายช่างเทคนิคช านาญการ  ติดราชการ 
5.  นางสาวชนชัฌา ปะละ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   ติดราชการ 
6.  นางนิจญา  อัมพรพิศ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ติดราชการ 
7.  นางพรวิไล  อารยพิทยา เภสัชกรช านาญการพิเศษ   ติดราชการ 
8. นางสังวาลย์  ชุมภูเทพ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ติดราชการ 
9. นางสาวรัชฎาพร ธรรมน้อย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ติดราชการ 
10. นายศุภฤกษ์  อินต๊ะขวา นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ  ติดราชการ 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสุธรรม  จิรพนากร นายแพทย์ปฏิบัติการ 
2. นางพิมพ์  เป็งดอย  เจ้าพนักงานธุรการ 

 
   

/เริ่มประชุมเวลา 
 
 



เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.3๐  น. 

นายเผ่าพงศ์  สุนทร นายแพทย์เชี่ยวชาญ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิด
ประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ทราบ 
1. ผวจ.ล าพูนเยี่ยมอ าเภอลี้ วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ได้ให้นโยบาย 

1) กิจกรรมเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์เน้นกิจกรรมจิตอาสา 
2) การรักษากฎระเบียบ , ระเบียบวินัย 
3) ภารกิจส าคัญของชาติ ได้แก่ ยาเสพติด , ขยะ , อุบัติเหตุ , ไฟป่า และหมอกควัน 
4) การดูแลความเดือดร้อนของประชาชน เช่น น้ ากิน น้ าใช้ , ถนน , สะพาน , ที่ท ากิน , การรักษาพยาบาล ได้แก ่DHF , 

ฆ่าตัวตาย , DM , HT ให้มีการใช้ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลจากศูนย์ด ารงธรรม 
5) การสื่อสาร ให้มีช่องทางสื่อสารให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ปฏิบัติงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน 
6) ขอสนับสนุนกิจกรรมกาชาด รวมถึงจิตอาสา พอสว.  

 มติที่ประชุม รับทราบ  และให้ทุกกลุ่มงานถือปฏิบัติตามนโยบาย 
2. วันที่ 15 ตุลาคม 2562 สสอ.ลี้คนใหม่ นายโยธิน จันทร์ทิพย์ ขอให้ กกบ.ร่วมกันต้อนรับ 
มติที่ประชุม รับทราบ  และให้มีผู้ร่วมต้อนรับ มี ผอก. , แผนงาน , กลุ่มการ , กลุ่มเวชฯ 
3. วันที่ 3 ธันวาคม 2562 อาจารย์ นพ.ธราทิพย์ โพธาทัศน์ มางานวิจัยลีน เรียนเชิญแพทย์ , LR ,ER ,OPD ,ANC ร่วม
ต้อนรับ 
มติที่ประชุม รับทราบ และให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ 
4. วันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2562 ผอ.ไม่อยู่ ลาพักผ่อน 
มติที่ประชุม รับทราบ 
5. กลุ่มเพ่ือนช่วยเหลือ เครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV แห่งประเทศไทย ขอเข้าสนทนา , ใช้ห้องประชุมรพ.ลี้ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 
เวลา 13.00 น. 
มติที่ประชุม รับทราบ และให้บริหาร + งานเวชฯ ดูแลความเรียบร้อย Zone อาคารองค์รวม 
6. การปลูกถ่ายอวัยวะ , การบริจาคอวัยวะ จะต้องมีข้อมูลการบริจาคอวัยวะหลังเสียชีวิต ปัจจุบันกลุ่มการพยาบาลเป็นผู้
ประสาน 
มติที่ประชุม  รับทราบ และให้มีการแต่งตั้งกรรมการด าเนินการ 
7. หนังสือรับรองการนอนของผู้ป่วย เอาไปประกอบการเบิกเงิน เป็นใบรับรองการนอน 
มติที่ประชุม รับทราบ และให้แพทย์หรือพยาบาล (หัวหน้าเวร) เป็นผู้รับรอง พร้อมทั้งประทับตรา โดย Print ข้อมูลจาก
ระบบ HosXp 
8. งานวันพระราชพิธีวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ชุดปกติขาว , ชุดฟ้าลายทาง ขอทุกกลุ่มงานร่วม
กิจกรรม 
มติที่ประชุม รับทราบ และให้ทุกกลุ่มงานร่วมกิจกรรมตามหลักเกณฑ์ 
9. วันที่ 10 ตุลาคม 2562 สบส.จะเข้ามา Up master plan 
มติที่ประชุม รับทราบ และให้กกบ.ร่วมต้อนรับและหารือร่วมกันในการจัดท า Master plan 
10. วันที่ 5 พ.ย. 2562 มหกรรม HA ห้องประชุมราชาวดี และขอให้ทุกกลุ่มงานเสนอผลงาน 
มติที่ประชุม รับทราบ และให้ทุกกลุ่มงานให้ความร่วมมือ 
11.วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช ชุดปกติขาว , ชุดฟ้าลายทาง 
มติที่ประชุม รับทราบ และให้ทุกกลุ่มงานให้ความร่วมมือร่วมกิจกรรม 
12.วันที่ 23 ตุลาคม 2562 กีฬาประสานสัมพันธ์ คปสอ.ลี้ – ดอยเต่า ณ สนามเวียงเจดีย์ 
มติที่ประชุม รับทราบ และเชิญชวนร่วมเชียร์ 
13.งานวิ่งมีผู้สอบถามว่ารพ.ลี้จะจัดหรือไม่ 



มติที่ประชุม รับทราบ และเพ่ือให้มีการเตรียมความพร้อม และเป็นการจัดกิจกรรมงานวิ่งที่สมบูรณ์ ให้มีการจัดในปลายปี 
2563 
14. วันที่ 30 ตุลาคม 2562 มูลนิธิแพทย์ชนบท ม.มหิดลมาประเมินแพทย์ชนบท 
มติที่ประชุม รับทราบ และขอผู้เกี่ยวข้องจัดท าข้อมูล และกกบ.ทุกท่านให้การต้อนรับ 
15. Case ชิคุนกุนยา ขอให้มีการทบทวน 
มติที่ประชุม รับทราบ และผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 
16. รพ.ลี้ได้รับงบ business plan 2.9 ล้าน 
มติที่ประชุม รับทราบ และขอขอบคุณทุกกลุ่มงานที่ให้ความร่วมมือส่งแผน 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน (24/2562) 
  ไม่มีรายการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องการประชุมครั้งที่ 24/2562 
1. ยาที่มีส่วนผสมกัญชา มี 5 รายการ ปัจจุบันมียามาแล้ว 1 รายการ แต่ยังไม่ได้เข้ามาใช้ในรพ.ลี้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ  และให้มีการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ , รายละเอียดขั้นตอนการรักษา 
2. วันที่ 24 ตุลาคม 2562 จะมีการประเมินมาตรฐานงานกายภาพบ าบัด ขอเรียนเชิญ กกบ.ทุกท่านร่วมต้อนรับ 

มติที่ประชุม  รับทราบ  และขอให้กกบ.ทุกท่านให้ความร่วมมือ 
3. การส่งการบ้าน HA  

- บ่อบัดได้ด าเนินการเสร็จแล้ว และส่งแล้ว 
- ระบบการส ารองเลือด ได้ส่งการบ้านแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4. ระบบการบริการนอกเวลาราชการของงานทันตกรรม นัดการให้บริการเดือนตุลาคม 2562 และเปิดเดือนพฤศจิกายน 

2562 อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

5. การให้บริการ OPD นอกเวลาราชการในเวลา 8.30 – 12.00 น. (ที่ผ่านมาไม่มีแพทย์ตรวจ) และมีการปรับให้แพทย์เป็น
ผู้ตรวจ ค่าตอบแทน 50 บาท/Case เริ่มเมื่อ วันที่ 7 ตุลาคม 2562 
มติที่ประชุม  รับทราบ และให้มีการทบทวน 

1) ค่าตอบแทนแพทย์ในการตรวจ 50 บาท / Case (ค่าตอบแทน ไม่เกิน 1,500 บาท/วัน) 
2) ให้มีการประชาสัมพันธ์ยกเลิกการตรวจ OPD นอกเวลาวันหยุดราชการ , วันหยุดนักขัติฤกษ์ 
3) ให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลการบริการเพ่ือการวางแนวทางการบริหารจัดการ (ต.ค. 2562 – พ.ย. 2562) 

6. กรณีผู้ป่วยนอกแออัดในการให้บริการตรงกับวันศุกร์แรกของเดือนที่มีคลินิกกระดูก ที่มีแพทย์รพ.ล าพูนให้บริการตรวจ
ผู้ป่วยกระดูกในวันดังกล่าว 
มติที่ประชุม  รับทราบ และให้พิจารณางานธุรการทุกจุด จัดคนไปช่วย 1 ครั้ง/เดือน 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องจากกลุ่มงาน 
กลุ่มงานการพยาบาล 

1. จพ.เวชกิจฉุกเฉินที่ไปบรรจุเป็นข้าราชการที่ อ.บ้านโฮ่ง ขออนุมัติจ้างทดแทน ลูกจ้างชั่วคราว
รายคาบ 
มติที่ประชุม รับทราบ และอนุมัติให้จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 
 
 แผนงาน 

1. ท าแผน Cup ลี้ วันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2562 และขอให้ทุกกลุ่มงานสรุปข้อมูล
ผลงานน าเข้าที่ประชุม 
มติที่ประชุม รับทราบ และให้ทุกกลุ่มงานร่วมประชุม 



2. KPI ตามแผนสาธารณสุข ปี 2563 ให้ยึดเอา KPI ปี 2562 
มติที่ประชุม รับทราบ และให้ทุกกลุ่มงานถือปฏิบัติ 
 
HRD 

1. ขอให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ภาระงาน และอัตราก าลัง เพ่ือการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
ให้แจ้งข้อมูลอัตราก าลังและความต้องการอัตราก าลัง มีแบบฟอร์ม ส่งภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 
มติที่ประชุม รับทราบ และให้ทุกกลุ่มงานให้ความร่วมมือ 

2. ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร ให้มีการจัดท าทะเบียนการอบรมที่กลุ่มงาน และจะมีการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล โดยงาน
การเจ้าหน้าที่ประสานงานอีกที 
มติที่ประชุม รับทราบ และให้ทุกกลุ่มงานให้ความร่วมมือ และผอ.ให้พิจารณาการน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
กายภาพบ าบัด 

1.   เครื่องออกก าลังกาย ลู่วิ่งซ่อมแล้ว และมีความต้องการครุภัณฑ์ออกก าลังกายเพ่ิม และทดแทนครุภัณฑ์ที่ช ารุด 
 มติที่ประชุม รับทราบ และให้ก าหนดในแผนงบลงทุนเงินบ ารุง 
2.   กายภาพจะไม่มีการ Print ใบเวชระเบียน และให้ผู้ป่วยลงข้อมูลบัตรประชาชน หน่วยงาน ไตเทียม แผนไทย กายภาพ จะ

มีการเก็บสถิติ Paperless 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ทันตกรรม 

1.  ขยะทั่วไปมีการจัดเก็บ 1 ครั้ง/สัปดาห์ ท าให้ขยะล้น เช่น Zone บ้านพัก 
 มติที่ประชุม รับทราบ และให้กลุ่มงานเวชฯประสานงาน 

 
กลุ่มงานการจัดการทั่วไป 

1. ขออนุมัติใช้เลขต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ เลขท่ี 0104870 เจ้าพนักงานธุรการ โดยขอจ้างทดแทนเป็น พกส. ใน
ต าแหน่ง นักโภชนาการ 
มติที่ประชุม รับทราบ  และให้มีการน าเสนอรายละเอียดชื่อคน ต าแหน่ง และกรอบที่ก าหนด เพิ่มเติมเพ่ือ

พิจารณา 
2. การประเมิน พกส., ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน, ลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ  สสจ.ล าพูน ก าชับให้มีการปฏิบัติตามระเบียบ โดย

ได้มีการส่งแบบประเมินขอบเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 กลุ่ม เป็นแบบประเมินเดียวกัน โดยให้แนบตัวชี้วัดท้ายแบบประเมินทุกคน 
มติที่ประชุม รับทราบ  และให้ทุกกลุ่มงานด าเนินการ 

2. หลักเกณฑ์การประเมินลูกจ้างรายคาบ เพื่อพิจารณาเลื่อนค่าจ้าง มีข้อเสนอให้มีการพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาให้ 2 
ขั้น, ผลงาน พฤติกรรมการปฏิบัติงานมีความต่างกัน เสนอให้มีการพิจารณาเหมือน พกส. 
มติที่ประชุม รับทราบ  และมีมติร่วมกันคือ 

 1)พยาบาลวิชาชีพให้ยืนยันใช้บัญชีการเพ่ิมค่าจ้างเดิม โดยให้ปรับปีละ 20 บาท/คาบ 
2)นอกเหนือข้อ 1 (พยาบาลวิชาชีพ) ให้มีการจัดสรรเม็ดเงินร้อยละ 2.00 และให้มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเป็นร้อยละ 
โดยอิงตามระเบียบ พกส. 

3. ประกันชีวิตอุบัติเหตุหมู่ AIA ส่งภายใน 1 พฤศจิกายน 2562 ที่งานการเจ้าหน้าที่ 
การคุ้มครอง 

- กรณีเสียชีวิตทุกกรณีได้ 10,000 บาท 
- กรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ 100,000 บาท 

 มติที่ประชุม รับทราบ  และให้ทุกกลุ่มงานแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัด 
5. ประกาศรับสมัคร 

1. ผู้จ าหน่ายอาหารโรงอาหารโรงพยาบาลลี้ 
วันเดือนปีที่รับสมัคร พร้อมส่งเอกสารโบว์ชัวร์  วันที่  8 ตุลาคม 2562 – วันที่ 22 ตุลาคม 2562      



(ในวันและเวลาราชการ) 
สัมภาษณ์       วันที่ 24  ตุลาคม  2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมตึกอุบัติเหตุชั้น 2 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  วันที่ 25 ตุลาคม 2562   

2. พนักงานจ้างเหมา และ ลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 
 

รายการ 
พนักงานจ้างหมาบริการ 
1.คนสวน 3 ต าแหน่ง 

2.หมอนวดแผนไทย 16 ต าแหน่ง 

ลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 
“เจ้าพนักงานพัสดุ) 

วันเดือนปีที่รับสมัคร   
 
ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก   
สอบคัดเลือก 
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือก 

วันที่  7 ตุลาคม 2562 – วันที่ 25 
ตุลาคม 2562(ในวันและเวลาราชการ) 
วันที่ 28 ตุลาคม 2562     
วันที่ 29  ตุลาคม  2562 เวลา 8.30 น. 
– 16.30 น.   
วันที่ 30 ตุลาคม 2562   

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 – วันที่ 25 
ตุลาคม 2562   (ในวันและเวลาราชการ) 
วันที่ 28 ตุลาคม 2562     
วันที่ 30 ตุลาคม 2562เวลา 8.30 น. – 
16.30 น.      
วันที่ 31 ตุลาคม 2562   

 มติที่ประชุม รับทราบ  และให้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อ 
6. การแต่งตั้งกรรมการสอบคัดเลือก 

1) พนักงานจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ต าแหน่ง คนสวน  (สอบ 29 ตุลาคม 2562) 
1.1  นางสุรีรัตน ์ ม่วงลี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ประธานกรรมการ 
1.2  นางถนอมจิตต์ ศิริจันทร์ชื่น  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
1.3  นางสังวาลย ์ ชุมภูเทพ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
1.4   นางปรียานุช พุฒตาล  นักกายภาพบ าบัดช านาญการ กรรมการ 
1.5.  นางสิรภัทร กิติน่าน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

 2) พนักงานจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ต าแหน่ง หมอนวดแผนไทย(สอบ 29 ตุลาคม 2562) 
2.1 นางสุภาวด ี  ภู่ทอง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนช านาญงาน  ประธานกรรมการ 

 2.2 นางพรวิไล  อารยพิทยา เภสัชกรช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 2.3 นางจตุพร  สุขจีน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
 2.4 นางศิริพร  ปาระมะ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
  2.5 นางภิญญาพัชญ์  ทั่งเพชร  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  กรรมการและเลขานุการ 

3) การคัดเลือกผู้จ าหน่ายโรงอาหาร จ านวน 1 ล๊อก สัมภาษณ์ วันที่ 24  ตุลาคม  2562 เวลา 13.00 น. 
 1) นายเผ่าพงศ์ สุนทร นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้  ประธานกรรมการ 

2) นางนวลจันทร์ วงศ์ศรีใส พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
3) นายวิรุตต์ วิเชยันต์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ 
4) นางจตุพร สุขจีน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
5) นายไพรัตน์ ติ๊บแก้ว  นายช่างเทคนิคช านาญงาน  กรรมการ 

  6) นางบุณยาพร รัตนพงศ์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน  กรรมการและเลขานุการ 
 มติที่ประชุม รับทราบ  และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ 
7.ชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการด าเนินการเจ้าหน้าที่ผู้มีผลการประเมินต่ า น้อยกว่า 60%  ประจ าปี
งบประมาณ 2563  โดยให้มีการ 

1) ตามประกาศ สสจ.ล าพูนที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนที่ ลพ 0032.10/ว 
739  ลงวันที่ 27 มีนาคม  2562  เรื่องส่งส าเนา (1) ประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน แจ้ง
เรื่องมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานต่ า  และ( 2) แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติราชการ ฯ 



2) ประกาศโรงพยาบาลลี้ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561  เรื่อง  การบริหารผลการปฏิบัติราชการ/ การพิจารณา
ความดี ความชอบ/ และกรอบการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า กลุ่มบุคลากร
ประเภท พนักงานราชการ, พกส., ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และ ลูกจ้างชั่วคราวรายคาบโรงพยาบาลลี้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ  และให้ทุกกลุ่มงานมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการทุกรอบ 6 เดือน และให้มีการ
ด าเนินการตามแนวทางท่ีเสนอ 
8.การประกาศแนวทางการวางระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร        
ปี 2563 
มติที่ประชุม  รับทราบ  และให้ 

1) ใช้กรอบตามประกาศโรงพยาบาลลี้ ลงวันที่  9 ตุลาคม 2562  เรื่อง กรอบแนวทางการจัดวางระบบ
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

2) ให้ทุกกลุ่มงานรายงานการติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการบริหารความเสี่ยง ทุกไตรมาส 
เป็นไปตาม Work Flow การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรโรงพยาบาลลี้บน web HRMS 

3) ให้คณะกรรมการ RM  ติดตามความเสี่ยงทั้งทั้งองค์กร 
4) ให้ใช้ข้อมูลการบริหารความเสี่ยงรายงานทุกไตรมาส ใน ITA EB25 

9.ระเบียบการใช้เงิน “เงินกองทุนสวัสดิการโรงพยาบาลลี้” ตามระเบียบ สป. 2548  และกรณีระเบียบของโรงพยาบาลลี้ให้อิง
ตามระเบียบ สป. 

มติที่ประชุม รับทราบ 
10.รายงานเงินบริจาค ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

 



 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
เลิกประชุมเวลา ๑6.0๐ น. 

 
 

                             
 

(นางอัจฉรา  ตันอุตม์)            (นางถนอมจิตติ์  ศิริจันทร์ชื่น) 
     นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ               พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                                       
                จดบันทึกรายงานการประชุม                       ตรวจรายงานการประชุม       
 



 
 
 

 

9 ตุลาคม 2562 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

โรงพยาบาลลี้ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหน่วยงาน  กลุ่มงานการจัดการทั่วไป 
วัน/เดือน/ปี    9 ตุลาคม 2562 
หัวข้อ           ขออนุมัติใช้กรอบแนวทางการระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน การบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร  และขอเผยแพร่ทาง website 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. ประกาศโรงพยาบาลลี้ ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562  เรื่อง กรอบแนวทางการจัดวางระบบการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

2. Work Flow การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรโรงพยาบาลลี้บน web HRMS 
Link ภายนอก http://www.leehospital.org/ 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

                               

                          
(นางอัจฉรา ตันอุตม์) 

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
วดป 9 ตุลาคม 2562 

         

ผู้อนุมัติรับรอง 
 

 
(นายเผ่าพงศ์ สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
วดป....................................................... 

ผู้รับผดิชอบในการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

 
 (นายบุญส่ง บุญมา) 
เจ้าพนักงานธุรการ 

วดป. ................................................ 
 

 
(นายวิรุตต์ วิเชยันต์) 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
(หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ลงชื่อก ากับห้อยท้าย) 

วดป. ................................................ 

http://www.leehospital.org/


บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ      กลุ่มงานการจัดการทั่วไป  โรงพยาบาลลี้ อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน 51110                                   
ที ่ ลพ 0032.301   /  พิเศษ       วันที่        2 มีนาคม 2563  
เรื่อง   ขอรายงานผลการติดตามการวางระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน ประจ าไตรมาสที่ 2/2563 
และขอเผยแพร่ทาง website 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
  ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดัวชี้วัดที่ 44 ร้อยละหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA ร้อยละ 90 โดยมีเครื่องมือในการประเมินคือ การประเมินตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence-Based) ซึ่งในข้อค าถาม EB25 ก าหนดให้หน่วยงานการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และในระบบการบริหารความเสี่ยงทั่ว       
ทั้งองค์กร  กลุ่มงานการจัดการทั่วไป จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าไตรมาส 2/2563  โดยมีรายละเอียด
เอกสารประกอบแนบท้ายดังนี้คือ 

1) สรุปรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ประจ าไตรมาส 2/2563   

2) รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข  จ านวน  7   ชุด 
3) ใบรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่ไม่ได้รับการแก้ไข  จ านวน  10  ชุด 
4) รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่หัวหน้ากลุ่มงานไม่ได้ยืนยัน  0 ชุด 
5) รายงานอุบัติการณ์ที่ไม่ถือเป็นความเสี่ยง  0 ชุด 
6) Flow งานบริการ/ หรือ Flow งานที่มีการพัฒนาระบบงาน  1 ชุด 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
1)  พิจารณาสั่งการ 
2) รายงานคณะกรรมการความเสี่ยงเพ่ือพิจารณา 
3) ขออนุมัติเผยแพร่สรุปรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฯ บน website 
 

         
(นางอัจฉรา ตันอุตม์) 

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการทั่วไป 

 
ความเห็นของผู้อ านวยการ 

  

     
     

 
 
 
 

(นายเผ่าพงศ์ สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 

 



สรุปรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 

กลุ่มงานการจัดการทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  2563   ไตรมาสที่  2 ณ  วันที ่28 กุมภาพันธ์ 2563 

 

รายการ 
Near miss Low Risk 

Moderate  
Risk 

High 
Risk หมายเหตุ 

เกือบพลาด น้อย ปานกลาง มาก 
ความเสี่ยงด้านคลินิก (  clinical risk)   A - B C - D E - F G - I   
ความเสี่ยงทั่วไป ( Non clinical risk) 1 - 2 3 4 5   

จ านวนที่รายงานความเสี่ยงในระบบ HRMS           
จ านวนที่ได้รับการยืนยันในระบบโดยหัวหน้ากลุ่มงาน           
   1) ยืนยันถือเป็นความเสี่ยง 5 18 - -   
   2) ยืนยันไม่ถือเป็นความเสี่ยง - - - -   
      
จ านวนที่ไม่ได้รับการยืนยันในระบบโดยหัวหน้ากลุ่มงาน - - - -  
            
จ านวนอุบัติการณ์ที่ถือเป็นความเสี่ยง และได้รับการแก้ไข           

1) จ านวนความเสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข  5 8       
2) จ านวนความเสี่ยงที่ไม่ได้รับการแก้ไข   10       
3) ความเสี่ยงที่ต้องแก้ไขในระดับคณะกรรมการ RM   2       

 

อุบัติการณ์ที่ไม่ได้รับการแก้ไข 

ที ่ เลขที่ เรื่อง ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 1902000007 รถจอดไม่เป็นระเบียบหน้าร้านค้าสวัสดิการ ENV/งานเวช  

2 1902000015 ไม่พบคลอรีนในระบบน้ า RO เครื่องฟอกไต ประปา/กลุ่มเวชฯ  

3 1902000106 เครื่องกระตุกหัวใจไม่ท างานหลังการสอบเทียบ MEM/:ซ่อมบ ารุง  

4 1905000005 คนเข้าเขตบ้านพักเจ้าหน้าที่ ENV/บริหาร  

5 1907000136 งูอยู่พื้นที่ห้องกายภาพบ าบัด ENV  

6 1909000111 เครื่องผลิตน้ า RO ฟอกไตหยุดท างาน MEM  

7 1910000042 ผู้ป่วยตกราวบันได ENV  

8 2001000001 หม้อต้มไอน้ าแผนไทยขดลวดไหม้ ระเบิด MEM/ซ่อมบ ารุง ระดับ กก.RM 

9 2001000036 รถเจ้าหน้าที่จอดหลังอาคารงานเวชฯ โดนรถผู้รับบริการถอยชน ENV  

10 1905000013 อุบัติเหตุรถตู้ กจ 5284 สุนัขตัดหน้าบริเวณ ยานพาหนะ ระดับ กก.RM 

 
 



อธิบายอุปสรรค/ ปัญหาความเสี่ยงที่ไม่ได้การแก้ไข/ และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 
รายการ แนวทางแก้ไขปัญหา / ปัญหาอุปสรรค์ 

1. รถจอดไม่เป็นระเบียบหน้าร้านค้าสวัสดิการ อยู่ระหว่างการพัฒนา 
1) เคลื่อนย้ายตลาดสีเขียวไปยังหน้าอาคารกายภาพ 
2)ปรับภูมิทัศน์ 
3)จัดพื้นที่จอดรถให้เป็นระเบียบ 

2.ไม่พบคลอรีนในระบบน้ า RO เครื่องฟอกไต 1)แจ้งงานเวชฯ ด าเนินการให้อย่างต่อเนื่อง 
2)ขอรับจัดสรรเครื่องฟีตคลอรีน 

3.เครื่องกระตุกหัวใจไม่ท างานหลังการสอบเทียบ 1)แจ้งงานพัสดุประสานบริษัทภายใน 
2)การบ ารุงรักษาเชิงป้องกันโดยงานซ่อมบ ารุง 

4.คนเข้าเขตบ้านพักเจ้าหน้าที่ 1)จัดท ารั้ว และประตู 
2)ก าหนดเวลาเปิด-ปิดประตู 

5.งูอยู่พื้นที่ห้องกายภาพบ าบัด 1)จัดท าตะแกรงกั้นสั้นช่องท่อแอร์คอมเพรสเซอร์ 

6.เครื่องผลิตน้ า RO ฟอกไตหยุดท างาน 1)แจ้งงานซ่อมบ ารุงแก้ไข โดยประสานติดต่อกับ
บริษัทเจ้าของผู้จ าหน่ายเครื่องผลิตน้ า RO 
2)จัดท าแผนความต้องการเครื่องผลิตน้ า RO ฟอกไต 

7.ผู้ป่วยตกราวบันได 1)ติดป้ายเตือน “อันตราย เดินขึ้น-ลง ให้ระมัดระวัง” 

8.หม้อต้มไอน้ าแผนไทยขดลวดไหม้ ระเบิด 1)อายุครุภัณฑ์หม้อต้มไอน้ า 10 ปี 
2)จนท.ตรวจสอบก่อนใช้ 
3)ให้ช่างตรวจสอบเชิงป้องกันทุกไตรมาส 

9.รถเจ้าหน้าที่จอดหลังอาคารงานเวชฯ โดนรถผู้รับบริการ
ถอยชน 

1)ส ารวจจ านวนรถยนต์, จักรยานยนต์เจ้าหน้าที่ 
2)จัดท าแนวกันการจอดรถให้เป็นระเบียบ 
3)จัดท าแผนก่อสร้างสถานที่จอดรถให้เพียงพอกับ
เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ 

10.อุบัติเหตุรถตู้ กจ 5284 สุนัขตัดหน้าบริเวณ 1.จัดท าธรรมภิบาลการขับขี่รถยนต์ 

 
อุบัติการณ์ความเสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข 

รายการ การแก้ไขปัญหา 
1.ความทันเวลาของการเรียกพนักงานขับรถรับ-ส่งผู้ป่วย -.ให้มีการจัดเวร R1 ไม่อยู่ 24 ชม. 

-.ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อก าหนด KPI เรียกรถ 
Refer, EMS 10 นาที 

2.ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อทางขึ้นตึกผู้ป่วยใน -.มีการปรับถมดินทางข้ึนตึกผู้ป่วยในหญิง 
3.ขยะ ความไม่เรียบร้อยบริเวณป้อมยาม -.มีการรื้อต้นชาฮกเก้ียน 

-ก าชับให้ รปภ.ช่วยกันในเรื่องความสะอาดบริเวณ
โดยรอบป้อมยาม 

4.ร่องระบายน้ าหลังตึกอุบัติเหตุช ารุด -ท าการซ่อมแซม 
5.น้ าดื่มเป็นตะกอน -แจ้งงานเวชเปลี่ยนผู้จ าหน่ายที่ได้มาตรฐาน 
6.ความไม่เรียบร้อยมีน้ าตกเลอะเทอะ ขวดแก้ว PCU -แจ้ง รปภ.ก าชับการเก็บกวาด ความสะอาดพื้นที่ใน 

PCU 
7.ออกซิเจนมีการใช้ปริมาณมากกว่าปกติ -ส ารวจพบรอยรั่ว และท าการเปลี่ยนหัวท่อเติม



รายการ การแก้ไขปัญหา 
ออกซิเจน 
-ประสานงานบริษัทแอร์โปรดักส์ในการเปลี่ยนถัง
ออกซิเจนไปน์ไลน์ โดยก าหนดเปลี่ยนปี 2564 

8.การบันทึกวันลาคลาดเคลื่อน ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับ      
ฉ11 

-ให้งานการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลให้รอบคอบ 
-ให้งานการเจ้าหน้าที่แจ้งเจ้าหน้าที่รับทราบ หากเดือน
ใดไม่ได้รับ ฉ11 ก่อนการส่งข้อมูลให้การเงิน 

 

ลงชื่อ                  
(นางอัจฉรา ตันอุตม์) 

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการทั่วไป 

วดป..2 มีนาคม 2563 
 
ความเห็นของประธาน RM 

 
 
 

ลงชื่อ    ประธานคณะกรรมการความเสี่ยง 
(นายวาริช เตียมตระกูล) 

ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ 
วดป.2 มีนาคม 2563 

ความเห็นของผู้อ านวยการ 

 
    
 

ลงชื่อ     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
(นายเผ่าพงศ์ สุนทร) 

ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ 
วดป.2 มีนาคม 2563 

 
 
 
 
 
 



ผังการสง่ข้อมูลการเบกิค่าตอบแทน ฉ 11
ส าหรับข้าราชการ, ลกูจ้างประจ า, พนักงานราชการ, พกส., ลกูจ้างชัว่คราวรายเดอืน และรายวัน

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

งานการเจ้าหน้าท่ี -ตรวจสอบจ านวนวันปฏิบัติงาน จนท.ครบ 15 วันท าการ (ไมร่วม OT) วันท่ี 5
-รายงานเจ้าหน้าท่ีท่ีมวัีนปฏิบัติงานไมค่รบ 15 วันท าการ เดือนถัดไป
ส่งให้การเงิน

-แจ้งเจ้าตัว จนท.ผู้ไมม่สิีทธิรับค่าตอบแทน ฉ 11
- ยืนยันมสิีทธิ + scan นิ้วมอื ไมค่รบ 15 วันท าการ
ให้เจ้าตัวท าบันทึก+เสนอหัวหน้า และ ผอก.พจิารณา
-ยืนยันสิทธิ+ตรวจสอบความถูกต้อง+เอกสารรับรองสิทธิ
-รับทราบปฏิบัติงานไมค่รบ 15 วันท าการ และ
ไมม่สิีทธิรับค่าตอบแทน ฉ 11

หัวหน้ากลุ่งานการ -ตรวจสอบความถูกต้องรายงานเจ้าหน้าท่ีท่ีมสิีทธิรับเงินค่าตอบแทน ฉ 11 1 วัน
จัดการท่ัวไป

งานการเงิน -ตรวจสอบความถูกต้องข้อมลูรายงานการเบิกค่าตอบแทน ฉ 11 1 วัน

เจ้าหน้าท่ี -ตรวจสอบวันปฏิบัติงานครบ 15 วันท าการ ไมร่วม OT วันท่ี 15
ผู้มสิีทธิเบิก -จัดท าแบบขอรับเงินค่าตอบแทน ฉ 11 เดือนถัดไป

งานการเงิน -ตรวจสอบสถานะการเงินของ รพ.เพือ่พจิารณาเสนอจ่าจค่าตอบแทน ฉ 11 วันท่ี 20
-เสนอ ผอก.พจิารณาอนุมติัจ่ายเงิน ของเดือน

งานการเงิน -จ่ายเงินค่าตอบแทน ฉ11 กรณีได้รับอนุมติัจาก ผอก. วันท าการส้ินเดือน
-โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเจ้าหน้าท่ี ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เดือนท่ีอนุมติั
-ตรวจสอบชุดหลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทน ฉ 11 ให้จ่ายเงิน
ส่งให้งานบัญชี

งานบัญชี -ตรวจสอบความถูกต้องหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทน ฉ11 2 วัน
-บันทึกทางบัญชี Winspeed และบัญชีเกณฑ์เงินสด ปิดงบบัญชี

หมายเหต ุ  ผู้มสิีทธิได้รับเงินค่าตอบแทน ฉ 11 จะต้องมวัีนปฏิบัติงานครบ 15 วันท าการ ไมน่ับรวม OT และวันท่ี
ได้รับอนุญาตให้ไปอบรม/ราชการ ไมเ่กนิ 10 วันท าการ/เดือน หรือ 90 วันท าการ/ปี
(อา้งองิระเบียบกระทรวงสาธารณสุขค่าตอบแทน ฉ 11 พ.ศ 2559

ผู้มีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทน ฉ 11

ผู้ไม่มีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทน ฉ 11

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

โรงพยาบาลลี้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 



เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อหน่วยงาน  กลุ่มงานการจัดการทั่วไป 
วัน/เดือน/ปี    2 มีนาคม 2563 
หัวข้อ           ขอรายงานผลการติดตามการวางระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน ประจ าไตร
มาสที่ 2/2563 และขอเผยแพร่ทาง website 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. สรุปรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจ า
ไตรมาส 2/2563   

2. รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข  จ านวน  7   ชุด 
3. ใบรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่ไม่ได้รับการแก้ไข  จ านวน  10  ชุด 
4. รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่หัวหน้ากลุ่มงานไม่ได้ยืนยัน  0 ชุด 
5. รายงานอุบัติการณ์ที่ไม่ถือเป็นความเสี่ยง  0 ชุด 
6. Flow งานบริการ/ หรือ Flow งานที่มีการพัฒนาระบบงาน  1 ชุด 

Link ภายนอก http://www.leehospital.org/ 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

                               

                          
(นางอัจฉรา ตันอุตม์) 

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
วดป 9 ตุลาคม 2562 

         

ผู้อนุมัติรับรอง 
 

 
(นายเผ่าพงศ์ สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
วดป....................................................... 

ผู้รับผิดชอบในการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 (นายบุญส่ง บุญมา) 
เจ้าพนักงานธุรการ 

วดป. ................................................ 
 

 
(นายวิรุตต์ วิเชยันต์) 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
(หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ลงชื่อก ากับห้อยท้าย) 

วดป. ................................................ 

http://www.leehospital.org/


 
 
 
                

ประกาศโรงพยาบาลลี้ 
เรื่อง กรอบแนวทางการจัดวางระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
--------------------------------------------- 

  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลี้เป็นไปตามคู่มือ ขึ้นตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนด 
ส่งผลให้การปฏิบัติราชการมีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถให้บริการประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โรงพยาบาลลี้ จึงได้ก าหนดกรอบแนวทางการจัดวางระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่     
ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
 1.แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดท าคู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 
  1.1 ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในสังกัดโรงพยาบาลลี้ จัดท าคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานของตนเอง (Flow 
Chart) อย่างน้อยคนละ 3 กิจกรรม/งาน และในปีงบประมาณต่อไป ให้เพ่ิมการจัดท า Flow Chart  ให้ครบ            
ตามกิจกรรม/งานที่ ได้รับมอบหมาย 
 2.แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  วิธีการตรวจสอบ 
  1.ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือขั้นตอนใน Flow Chart ที่ได้จัดท าขึ้นไว้ 
  2.กรณีที่ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือขั้นตอนใน Flow Chart แล้วหากพบประเด็นปัญหา, ความเสี่ยง, หรือ
อุบัติการณ์ ให้บันทึกลงในแบบอุบัติการณ์และแนวทางแก้ไขในโปรแกรมความเสี่ยงหน้า HRMS ใน website 
โรงพยาบาลลี้  โดยมีขั้นตอนการรายงานความเสี่ยงตามคู่มือของคณะกรรมการ RM โรงพยาบาลลี้ก าหนด  
  3.ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อรับทราบ 
  ขั้นตอนการตรวจสอบ 
  1.ให้หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน สอบทาน ตรวจสอบ การปฏิบัติตามคู่มือหรือขั้นตอนใน Flow 
Chart ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ควบคุม ก ากับ 
  2.กรณีพบประเด็นปัญหา ความเสี่ยง หรืออุบัติการณ์ ให้พิจารณาด าเนินการปรับปรุง และหากพบว่า
เป็นอุบัติการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง ให้รายงานให้ทราบต่อไป 
  3.กรณีมีการแก้ไข ปรับปรุง อุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว ให้น ามาปรับปรุงในคู่มือหรือขั้ นตอนใน Flow 
Chart เพ่ิมเติมต่อไป 
 3.แนวทางการก าหนดกลไก การก ากับติดตาม การรายงานผลการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตามคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  -รอบท่ี 1 ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
  -รอบท่ี 2 ภายในเดือน กรกฎาคม 2563 
 โดยทั้งนี้ ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในสังกัด โรงพยาบาลลี้ทุกคน ร่วมมือด าเนินการ และถือปฏิบัติตามกรอบ
แนวทางดังกล่าวต่อไป 
   ประกาศ ณ วันที่  9 ตุลาคม 2562 
 

 
(นายเผ่าพงศ์ สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 



 
 

หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 
1) บันทึกข้อความเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติลงนามค าสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ เกี่ยวกับการก าหนดมาตรการ กลไก หรือ
การวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
2) กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่แสดงถึง 

2.1 วธิีการตรวจสอบ อย่างน้อยประกอบด้วย 
2.1.1 ด าเนินการตาม Flow Chart 
2.1.2 ใช้แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางการแก้ไข 

                 - ล าดับ 
                 - วัน/เดือน/ปีที่เกิดอุบัติการณ์ 
                 - รายละเอียดอุบัติการณ์ 
                 - แนวทางการแก้ไข 
                 - ผู้รับผิดชอบแต่ละ Flow / คู่มือ 

2.1.3 รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ ทุกเดือน 
2.2 ขั้นตอนการตรวจสอบ อย่างน้อยประกอบด้วย 

2.2.1 สอบทานโดยผู้บังคับบัญชาระดับต้น – สูง 
2.2.2 รายงานการแก้ไขปัญหากรณีมีอุบัติการณ์ที่เป็นความเสี่ยงระดับสูงให้ผู้บริหารรับทราบ 
2.2.3 ปรับปรุง Flow chart 

2.3 ก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตาม 2 รอบ  
รอบท่ี 1 ตัดยอด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
รอบท่ี 2 ตัดยอด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

3) หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารท าความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร 
3.1 รายงานการประชุมตามระเบียบงานสารบรรณ 
3.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมลายมือชื่อ 
3.3 ภาพการประชุม 

4) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนลงนามโดยผู้บริหารหน่วยงาน 
5) บันทึกข้อความรับทราบผลการก ากับติดตาม และรายงานผล การด าเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

การอบการบริหารความเสี่ยง/ ระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยภาพรวม/ ระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

กระบวนการรายงานความเสี่ยงโดยภาพรวม/ / ระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบอุบัตกิารณ์รอการแก้ไข รอบ 2/2563 

กลุ่มงานการจัดการท่ัวไป โรงพยาบาลลี ้จังหวัดล าพูน 

 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 

 

 

 

 



รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลลี้ (RM) 
ครั้งที่ 1 / 2563 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 
ห้องประชุมพัฒนกิจจานุรักษ์ โรงพยาบาลลี้ 

 
ผู้มาประชุม 

1. นายวาริช  เตียวตระกูล ประธาน   
2. ทญ.นิอร  วิภาสวงศ์  รองประธานกรรมการ 
3. นางศิริพร  ปาระมะ  กรรมการ 
4. นางรุ่งนภา  ศรีหาตา  กรรมการ 
5. นางจีรนุช  เมืองขวา กรรมการ 
6. นางนวลจันทร์ วงศ์ศรีใส กรรมการ 
7. นางจินดารัตน์ สุนทร  กรรมการ 
8. น.ส.เพลินพิศ กิติน่าน  กรรมการ 
9. นายคงกฤช  ถูกแผน  กรรมการ 
10. นางจิรนันท์  ตาธิยะ  กรรมการ 
11.  น.ส.ศรีรัตน ์ ตันตระกูล กรรมการ 
12.  นางนิจญา  อัมพรพศิ กรรมการ 
13.  นางอัจฉรา   ตันอุตม์  กรรมการ 
14.  น.ส.กิ่งแก้ว  ทามูล  กรรมการ 
15.  นางพิกุล  มนัสวานิช กรรมการ 
16.  นายสถาพร  เป็งปานันท์ กรรมการ 
17.  นางรุ่งนภา  ศรีหาตา  กรรมการ 
18.  น.ส.ณัฐนพิน ติ๊บแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 
19.  นางสุภาภรณ์ ทะสุใจ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
20.  นางสาวพิมพ์ชนก  อินต๊ะนนท์ กรรมการผู้รับผิดชอบการเก็บข้อมูล      

                                               และสรุปรายงานการประชุม 

เริ่มประชุม เวลา 14.09 น. 
ประธาน เปิดการประชุม 
วาระท่ี 1  ประธานแจ้งให้ทราบ 

1.1 สถานการณ์การลงรายงานและการยืนยันชะลอตัว - มีห้องยาที่ยังคงลงอยู่แต่เป็นอุบัติการณ์ซ้ าๆ 
1.2 การตรวจประเมินของ สรพ.ครั้งต่อไปหน้าจะเป็นเรื่องทบทวนระบบแก้ไขอุบัติการณ์อย่างเป็น   

ระบบ R2R , CQI Conference 
มติที่ประชุม รับทราบ  และขอความร่วมมือให้ทุกกลุ่มงานรายงานในระบบ เตรียมพร้อมการประเมินของ สรพ. 

 
วาระท่ี 2 ทบทวนและปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RM) ปี 2563 

- ทญ.นิอร   วิภาสวงศ์ เป็นรองประธานคนที่1 แทนนางศิริพร ปาระมะ 
- หน่วยไตเทียม น.ส.ชนัชฌา  ปะละ ย้าย ให้ นางสุภาภรณ์  ทะสุใจ แทน 



- หน่วยงานแผนไทย น.ส.ภิญญาพัชญ์  ทั่งเพชร ย้าย ให้น.ส.จิรนันท์ ตาธิยะ แทน 
- ศูนย์ยาน นายนิสัน  แดงชัย เกษียณอายุราชการ ให้นายบุญเจริญ สุรินทร์ทอง 

มติที่ประชุม รับทราบ และให้มีการทบทวนค าสั่งใหม่ตามเสนอ 
วาระท่ี 3 ทบทวนแผนทีม RM ปี 2563 
  ทบทวนแผนทีม RM ปี 2563แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 

- ทบทวนโครงสร้างหลักการบริหารความเสี่ยงเช่น นโยบายการบริหารความเสี่ยง ขอบเขตการ
ประเมินความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ  ผู้รับผิดชอบ (พ.
ว า ริ ช  เ ตี ย ว ต ร ะ กู ล  ,น า ง ศิ ริ พ ร  ป า ร ะ ม า , 
น.ส.ณัฐนพิน ติ๊บแก้ว) 

- จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ ยง 2P Safty/แผนประชุม  ผู้ รับผิดชอบ 
(น.ส.ณัฐนพิน ติ๊บแก้ว , นางศิริพร  ปาระมะ , น.ส.พิมพ์ชนก อินต๊ะนนท์)                

- สรุปแผนการจัดการความเสี่ยงที่ส าคัญ ออกแบบกกระบวนการและกิจกรรมเชื่อมโยงกับระบบ
อ่ื น  ก า ร ก า กั บ ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล  ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ  ( ท ญ . นิ อ ร  วิ ภ า ส ว ง ศ์  , 
พ.วาริช เตียวตระกูล) 

- จัดท าทะเบียนจัดการความเสี่ยง Risks Register ผู้รับผิดชอบ( ทญนิอร วิภาสวงศ์, นางจีรนุช 
เมืองขวา , นส.สุวิษา  ณ บุญหลง, นางศิริพร ปาระมะ)  

- การติดตามการลงรายงานความเสี่ยงใน โปรแกรม HRMS ผู้รับผิดชอบ (กรรมการ RM แต่ละ
หน่วยงาน (นพ.วาริช เตียวตระกูล น.ส.ณัฐนพิน ติ๊บแก้ว)   

- ติดตามการเข้ายืนยันและแก้ไขความเสี่ยงในโปรแกรม HRMS ผู้รับผิดชอบ (นพ.วาริช เตียว
ตระกูล, น.ส.ณัฐนพิน ติ๊บแก้ว, หัวหน้าทุกหน่วยงาน ) 

- ค้นหาความเสี่ยงเชิงรุกจัดกิจกรรมวัฒนธรรมความปลอดภัย - trigger tool   โรคส าคัญโรค
ส าคัญหน่วยงาน  -ติดตามการจัดการความเสี่ยงทางคลินิก/Risk profile  - หน่วยสนับสนุน
ทบทวนระบบการเชื่อมโยงข้อมูล ผู้รับผิดชอบ (กรรมการ RM แต่ละหน่วยงาน (นพ.วาริช เตียว
ตระกูล , นส.ณัฐนพิน ติ๊บแก้ว . นางนิจญา อัมพรพิศ, นางพิกุล มนัสวานิช, น.ส.กิ่งแก้ว ทามูล, 
นางจีรนุช เมืองขวา , หัวหน้าหน่วยงานทุกคน)   

- จัดอบรมระบบบริหารจัดการความเสี่ยง/ปฐมนิเทศ -เรื่องการใช้เครื่องมือเช่น  RCA, Trigger 
tool  (หรือจะร่วมกับงานปฐมนิเทศจนท.ใหม่) ผู้รับผิดชอบ (นางอริสรา รัตนพรหม ,นางนิจญา 
อัมพรพิศ, นางสุภาภรณ์ ทะสุใจ ,น.ส.ศรีรัตน์ ตันตระกูล, 
นายคงกฤช ถูกแผน)  

- ทบทวนคู่มือความเสี่ยง ระเบียบปฎิบัติในการรายงานความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 
(นส.เพลินพิศ กิติน่าน ,นายสถาพร เป็งปานันท์ ,นางรุ่งนภา ศรีหาตา ,นางจินดารัตน์ สุนทร) 

- ส ารวจความคิดเห็นบุคลากรต่อวัฒธรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลประจ าปีของ  สรพ.
(Hospital Safety Culture Survey) ผู้รับผิดชอบ (น.ส.ณัฐนพิน ติ๊บแก้ว, นายบุญส่ง บุญมา) 

มติที่ประชุม รับทราบ  และให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานและรายงานให้ทราบต่อไป 
วาระท่ี 4  ทบทวนรายงานสถานการณ์การลงอุบัติการณ์ความเสี่ยงในระบบ HRMS 

- ติดตามการลงรายงานความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน และให้หัวหน้าหน่วยงานยืนยันที่ผ่านมาหัวหน้า
หนว่ยงานไม่ค่อยยืนยันข้อมูล 

- การายงานอุบัติการณ์ของแต่ละหน่วยงานมีการชะลอตัว 
- ให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน รายงานความเสี่ยงใน แบบฟอร์ม Root Cause AnaIysis (RCA) ระบบ

บริหารความเสี่ยง  
- รายงาน RM ไตรมาสแรกให้ทุกหน่วยงาน1เรื่อง น ามา CQI ให้หัวหน้าเซนต์รับรอง 



- ให้นส.พิมพ์ชนก อินต๊ะนนท์ และนส.ณัฐพิน ติ๊บแก้ว เตือนทุกวันจันทร์ให้ลงความเสี่ยงของ
หน่วยงาน 

- เจ้าหน้าที่ท่านไหนยังไม่มี Password เข้าลงความเสี่ยงแจ้งได ้
- trigger tool หน่วยงานตึกหญิง,ตึกชาย,ER, 50 เรื่อง/ปี หน่วยงานอื่นๆ 20 เรื่อง/ปี  
- ดูว่าท าการแก้ไขหรือยัง ระบุความเสี่ยงแผนควบคุมก ากับติดตาม  

(คุณศิริพร ประธานหมอวาริช ติ๊ก ติดตาม) 
- ในหน่วยงานมีความเสี่ยงอะไรบ้าง 5 ล าดับแยกมีการแก้ไขปัญหาอย่าไร 
- ให้น าผลการ ENV Round มาลงโปรแกรมความเสี่ยง HRMS เพ่ือเพ่ิมความเสี่ยงเชิงรุก 

มติที่ประชุม รับทราบ  และให้ทุกกลุ่มงานทบทวน และลงรายงานใน RHMS  
วาระท่ี 5 การติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์องค์ 

- แผนการติดตามก ากับหน่วยงาน รับผิดชอบ (พ.วาริช เตียวตระกูล,นางพิกุล มนัสวานิช        นาง
อัจฉรา ตันอุตม์, นส.กัญจนพร ศรีนวลวงศ์ , นส.จิรนันท์  ตาธิยะ ,นายบุญจริญ  สุรินทร์ทอง ,น.ส.
พิมพ์นารา พัฒนด ารงศักดิ์ ) 

- การรานผลการติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ให้ทุกกลุ่ม
งานรายงานผลทุกไตรมาส และน าเสนอประธานความเสี่ยงและ ผอก.พิจารณา 

มติที่ประชุม รับทราบ  และให้ทุกกลุ่มงานรายงานทุกไตรมาส ประกอบการรายงาน ITA EB25 
วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
1.นัดประชุมทีม ครั้งต่อไป วันที่ 24 มีนาคม 2563 
มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 
ปิดประชุม 15.15 น. 

 

(นางสาวพิมพ์ชนก   อินต๊ะนนท์) 
เจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้จดบันทึกการประชุม 

 

(นางสาวณัฐนพิน   ติ๊บแก้ว) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

ตรวจทาน 
 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 


