
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลโคกโพธิ์ คร้ังที่  4/2566   วันศุกร์ ท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2566 
                     เวลา 09.30น – 12.00 น ณ. ห้องประชุมโพธิ์เงินโรงพยาบาลโคกโพธิ ์
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นพอุดมเกียรติ พูลสวัสด์ิ  ประธานกรรมการ 
2. นพ.ภาสกร  บัวขาว   กรรมการ 
3. นพ.มูฮำหมาด ละใบจิ    กรรมการ 
4. นายสกุลวิชย์ พูนนวล   กรรมการ 
5. นางจตุพร  พลับช่วย   กรรมการ 
6. นางใจดี  เจียรนัย   กรรมการ 
7. ทพ.อนันต์ ดิษฐาภินันท์   กรรมการ 
8. ภก.วันนูรีมะห์ ดิษฐาภินันท์  กรรมการ 
9. นายสุชล  แว่นแก้ว   กรรมการ 
8.   นางวรรณา  บัวขาว   กรรมการและเลขานุการ 
9.  นายนพดล  สีสุข     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
10.นางจำนงค์ แก้วนาว ี   ศูนย์คุณภาพ 
11.นางกูกามารีย๊ะ สุดทองคง  นักวิชาการพัสดุ 
12.นางกะยะห์ แขวงบู   หัวหน้างานเวชสถิติ 
13.นางอัจฉรา ไชยรัตน์ทอง  หัวหน้างงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
14.นางเนาวรัตน์ สาครินทร์  หัวหน้างานผู้ป่วยนอก 
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม(ติดภารกิจ) 
1. นพ.จิรศักดิ์ เต๊ะปูยู   ติดราชการ 

 
ระเบียบวาระที่ 1.เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
-ประธานกล่าวเปิดการประชุม 
    1.กำหนดการตรวจเยี่ยมราชการของผู้ตรวจราชการสุขภาพเขต 12 ในวันที่ 15-17 กพนี้  โดยวันที่16 
เวลา 13.00น. มีกำหนดตรวจเยี่ยม รพ โคกโพธิ์  โดยให้มีกิจกรรม นำเสนอ 30 นาที และตรวจเยี่ยม รพสต 
นาเกตุ ต่อ  มอบหมาย นพ. ภาสกร บัวขาวและทีมยุทธศาสตร์ ในการนำเสนอ  การนำเสนอเอกสาร
ประกอบการนำเสนอ  ฝ่ายบริหารท่ัวไปในการเตรียมการจัดการประชุม  สถานท่ี สถานท่ีจอดรถ การอำนวย
ความสะดวก ในการจอดรถ อาหารว่าง  กลุ่มการพยาบาลในการต้อนรับผู้มาร่วมประชุม 
2.การมาปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร ขอให้หัวหน้าฝ่ายและงานตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงานของ
บุคคลากรในฝ่าย 
3.จากการทำ MOU กับโรงพยาบาลหาดใหญ่ในการส่งตัวผู ้ป่วยโรคหัวใจทำให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึง
บริการทำ PCI ได้เร็วขึ้นเป็นประโยชน์กับผู้รับบริการในพื้นท่ี 
 
 
 



-เร่ืองสืบเนื่องจากที่ประชุมระดับจังหวัด/อำเภอ 
- 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลโคกโพธิ์  คร้ังที่  
4/2566 วันศุกร์ ท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30น – 12.00 น ณ. หอ้งประชุมโพธิ์เงิน
โรงพยาบาลโคกโพธิ์  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลโคกโพธิ์  อำเภอโคกโพธิ์ ได้จัดการประชุม คร้ัง
ท่ี  4/2566   วันศุกร์ ท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30น – 12.00 น ณ. ห้องประชุมโพธิ์เงิน
โรงพยาบาลโคกโพธิ์  นั้นขอให้ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมต่อไป ตามระเอียดรายงานการประชุม ใน
QR Code 

 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งท่ี 3/2566 
 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม    
 
ระเบียบวาระที่ 3 ติดตามรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 

 
3.1ติดตาม ความก้าวหน้า การดำเนินงานก่อสร้าง (หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป) 
-ฝ่ายบริหารท่ัวไปสรุปผลการดำเนินการงบลงทุนปี2565-2566 ดังรายละเอียดตามเอกสารใน QR Code 

 ดังต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
  



 

มติที่ประชุม รับทราบ คลินิกARI ได้มีการเสนอแบบมาแล้วรวมจุดตรวจ Swab แล้วมอบหมายให้
หัวหน้างานบริหารติดตามความก้าวหน้า  สำหรับครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อยู่ในขั้นตอนการกำหนดคุณสมบัติ 
สำหรับการก่อสร้างงบเงินบำรุง อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา คาดส่งมอบงานได้ทันตามสัญญา  และ
รายการอื่นๆอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ ตามระเบียบ  สำหรับอาคารแฟลตแพทย์  ให้ดำเนินการเตรียม
สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าพัก ได้แก่แพทย์ ทันตแพทย์ และจัดสรรตามข้ันตอนและความเหมาะสมต่อไป  เพื่อให้มี
ท่ีพักอย่างเพียงพอ แก่บุคคลากร 

  

3.2 ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานจัดเก็บรายได้ /การคีย์ข้อมูลและการเบิกจ่ายโควิด (ทีม
จัดเก็บรายได้ /งานจัดเก็บรายได้/เวชระเบียน) 

คุณสุชลแว่นแก้ว ทีมจัดเก็บรายได้นำเสนอผลการดำเนินงานดังรายละเอียดตามเอกสาร ในQR 
Code ดังต่อไปนี้  

 

มติที่ประชุม รับทราบ จากกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการลงบันทึกเวชระเบียน ทำให้มีองค์
ความรู้มากขึ้น มอบหมายทีมเวชระเบียนในการติดตามการบันทึกและคุณภาพเวชระเบียน รายงานผลการ
ดำเนินงานต่อเนื่อง มอบหมายทีมจัดเก็บรายได้และเวชระเบียนในการปรับราคาค่าบริการตามเกณฑ์ ต่างๆให้
มีความถูกต้อง   
 



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองแจ้งเพื่อพิจารณา 
4.1 การดำเนินงาน ITA (งานบริหาร) 
  คุณกูกามารีย๊ะ สุดทองคง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ฝ่ายบริหารท่ัวไป นำเสนอข้อมูลการ
ดำเนินงานและผลการดำเนินงาน  ITA ของโรงพยาบาล ดังรายละเอียด ข้อมูลนำเสนอใน QR Code ดังนี้ 
 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ ผู้บริหารและคณะกรรมการร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต เจตนารมณ์
ร่วมกันท่ีจะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรท่ีปราศจากการล่วง 

ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกนั 

และไม่กระทำการใดท่ีเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อน 

                   
                                                          
                               



ร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลท่ีเกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลโคกโพธิ์ 
และนโยบายงดของขวัญของกำนัลทุกชนิด  ตามรายละเอียดประกาศเจตนารมณ์ ดังต่อไปนี้

 



 

 
 
 
 

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลโคกโพธิ์
มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานด้วยการป ิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพ  ่งกันและกัน
และไม่กระท าการใดที่เป นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบั ชา ผู้ใต้บังคับบั ชา เพื่อน
ร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือด าเนินงานร่วมกับโรงพยาบาล
โคกโพธิ์

ดังนั่น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์การป องกันและแก้ไขป  หาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการท างานดังกล่าว โรงพยาบาลโคกโพธิ์จะด าเนินการ ดังนี้

 . บริหารและป ิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติ  ่งกันและกัน เคารพ ในศักด์ิศรี
ความเป นมนุ ย์โดยค าน ง  งความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่กระท าการอันเป นการเลือกป ิบัติโดยไม่
เป นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องเพศ และไม่กระท าการใดที่เป นการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการท างาน

 . สร้างวั นธรรมองค์กร และปลูกฝ งค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน
และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลโคกโพธิ์ ให้ป ิบัติต่อกันโดยให้เกียรติ  ่งกันและกันและเคารพใน
ศักด์ิศรีความเป นมนุ ย์

 . สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้ ูก
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานให้แก่คณะผู้บริหาร ผู้ใต้บังคับบั ชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง
และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือด าเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลโคกโพธิ์

 . สร้างกลไกและกระบวนการในการป องกันและแก้ไขป  หาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศในการท างานเพือ่มิให้มีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน

                                   

                           
                                     

                                                   
                             



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               5   ื         ื       
- 
 

               6   ื    ื  ๆ   
- มอบหมายงานยุทธศาสตร์ เตรียมข้อมูลตามตัวชี้วัดเพื่อเตรียมนำเสนอในการตรวจราชการ  

ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 
 
 
            นางวรรณา  บัวขาว  
        ผู้จดบันทึกการประชุม 

    

                                                
( นายอุดมเกียรติ  พูลสวัสด์ิ )  

                                                                  นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)   
                                                                       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี  
                                                           รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกโพธิ์                                                              
                                                                             ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
 


