
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลรองกวาง 
คร้ังที่  1 / 2550 

วันที่ 11 มกราคม 2550 
ณ หองประชุมโรงพยาบาลรองกวาง 

ผูมาประชุม 
1. นายสมศักดิ์ โสฬสลิขิต ผูอํานวยการ   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวธาราทิพย อุทัศน  หัวหนาพยาบาล   กรรมการ 
3. นางเพ็ญประภา คํามุง  หัวหนาฝายบริหารทั่วไป  กรรมการ 
4. นางสาวมิ่งขวัญ ทนันชัย  หัวหนากลุมงานเทคนิคบริการ กรรมการ 
5. นางสาวประภัสสร กอนแกว  หัวหนาฝายเภสัชกรรมชุมชน  กรรมการ 
6.  นายอดุลย  พรหมวัชรานนท เจาพนักงานการเงินและบัญชี 5  กรรมการ 
7. นางอรวรรณ  เจียมจรัสโชติ หัวหนาฝายทันตสาธารณสุข  กรรมการ 
8. นางอุราพร  สิงหเห  งานคุณภาพ   กรรมการ 
9. นางกัลยา  สิงหเห  หัวหนากลุมเวชปฏิบัติครอบครัวฯ ติดราชการ 
10. นายกฤษณ   บุญอริยเทพ หัวหนาฝายแผนงานและประเมินผล กรรมการเลขานุการ 

ผูไมเขาประชุม 
1. นางเฉลิมศรี  กองศรี  หัวหนางานประกันสุขภาพ  ลาพัก 
2. นายพิภพ   เอี่ยมอรุณวรรณ นายแพทย 4   ติดราชการ 
3. นางสาวดวงฤทัย ตันพรม  นายแพทย 4   ติดราชการ 
4. นายณัฎฐธนิน  เศรษฐวณิชย นายแพทย 4   ติดราชการ 

 
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงใหทราบ 
1. เรื่องจากที่วาการอําเภอรองกวาง  

1.1 ขอใหสถานที่ราชการแตละแหงจัดเวรยามเพื่อดูแลความปลอดภัย อยางเครงครังเพื่อปองกันอันตรายจาการ
ลักลอบวางเพลิงจากผูไมประสงคดีในชวงนี้ 

1.2 ขอบคุณที่สวนราชการทุกหนวยชวยจัดงานกาชาด อําเภอรองกวางที่ผานมา 
1.3 ขาราชการยายมาปฏิบัติราชการในอําเภอรองกวาง คือ คุณวันเพ็ญ ประกาเว ตําแหนงประมงอําเภอรองกวาง 
1.4 ใหเฝาระวัง และดําเนินการอยางตอเนื่องในเรื่องการปองกันแกไขปญหายาเสพติด และเฝาระวังโรคไขหวัดนก 
1.5 วันที่ 14 ธันวาคม 2549 ที่ผานมาอําเภอรองกวาง สามารถจับกุมผูคายาเสพติดได จํานวน 1470 เม็ด บริเวณตําบล

รองเข็ม จับกุมผูตองหาได 2 ราย 
1.6 เพิ่มสิทธิในการรับบริการประกันสังคม เพิ่มเติมจากสิทธิเดิม คือ การใชบริการทันตกรรม ครั้งละไมเกิน 250 บาท 

จํานวนไมเกิน 2 ครั้งตอป ฟนปลอม มูลคาไมเกิน 1400 บาท และเหมาจายคาคลอดบุตรใหรายละ 12,000 บาท 
1.7 โรงพยาบาลแพรคริสเตียน เปดหนวยไตเทียมบริการในวันจันทรถึงศุกร ชวงเชา07.00-11.00 น. ชวงบาย เวลา 

13.00 -15.30 น.  
1.8 โครงการกอสรางอางเก็บน้ําขนาดกลางในจังหวัดแพร จะจัดทําในชวงป2553 ในลุมน้ําแมคํามี 
1.9 โครงการเฉลิมพระเกียรติ ของงานปกครองจัดบริการขึ้นทะเบียนราษฎร แกประชาชนที่เปนคนไทยแตไมมีบัตร

ประชาชน 
2. เรื่องจากที่ประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร 

2.1 เรื่องจากที่ประชุมกระทรวงและระดับขต 
2.1.1 สาธารณสุขนิเทศเขต 1 คือ นพ.แสงชัย ศิริขจร ผูตรวจเขต คือ นพ.ทนงสรร สุทาธรรม 



2.1.2 ใหสถานบริการทุกแหงดูแลความลับของผูมารับบริการบําบัดยาเสพติดใหเหมือนบุคคลปกติ 
2.1.3 แผนการตรวจนิเทศราชการรอบปกติ จังหวัดแพร วันที่ 15-16 มีนาคม 2550 
2.1.4 เขตของการใหบริการโรงพยาบาลในเขตจังหวัดเดียวกันขอใหปฏิบัติตัวเปนแมขาย และลูกขายในการ

บริการ 
2.1.5 ขอใหสถานบริการแตละแหงดําเนินการตามโครงการจิตอาสาเพื่อใหโอกาสผูที่มีจิตใจในการบริการมา

ชวยบริการผูปวยในสถานบริการเพื่อเปนประโยชนแกสถานบริการและชุมชน 
2.1.6 โครงการกระจายอํานาจของสถานบริการในกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยจํานวน 100 แหง  จะ 

ดําเนินการในวันที่ 31 มกราคม 2550 นี้ 
2.2 เรื่องของงาน / กลุมงานตาง ๆ   

 มติท่ีประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12 / 2549 
  มติท่ีประชุม  รับรองรายงาน 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 12 / 2549 
  มติท่ีประชุม  ไมมีเรื่องสืบเนื่อง 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองที่ประธานแจง/เสนอเกี่ยวกับโรงพยาบาล ไมมี 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องจากหนวยงานตาง ๆ ของโรงพยาบาลรองกวาง 

5.1  งานคุณภาพ 
5.1.1   ติดตามประเด็นตามงานสงพรพ. ดวน  ใหดําเนินการ และจัดสงให พรพ. ใหเสร็จภายในเดือน

มกราคม นัดสงใหงานคุณภาพภายในวันที่ 18 มกราคม  2550 นี้ ท่ีประชุม รับทราบ 
5.1.2   เสนอจัดกิจกรรม OD เพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกเจาหนาที่ ท่ีประชุม เห็นชอบใหทีม HRD 

ดําเนินการโดย จัดทําโครงการใหเจาหนาที่เดินทางไปรวมกิจกรรมเปน 2 กลุม เพื่อไมตองจัด
เจาหนาที่จากโรงพยาบาลอื่น มาขึ้นปฏิบัติงานแทน โดยโครงการควรจัดในชวงเดือน มีนาคม 2550 

5.2  กลุมเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 
5.2.1   การขอใชงบประมาณ ในกิจกรรมคาตอบแทนเจาหนาที่ ปฏิบัติงานตางหนวยบริการของกลุมงานเวช

ปฏิบัติฯ   ปงบประมาณ 2550 
5.3  งานบริหารทั่วไป 

5.3.1 การซื้อที่ดินโรงพยาบาลเพิ่มเติม เพื่อใชในการดูแลระบบบําบัดน้ําเสียเพิ่มเติม ท่ีประชุม เห็นชอบ 
แตใหสืบราคา และตอรองราคา แลวนําเขามาหารือในที่ประชุมอีกครั้ง 

5.3.2 การปรับเปลี่ยนตูโทรศัพทสาขา ขนาด 64 หมายเลข เนื่องจากของเดิมชํารุด และหมายเลขไม
เพียงพอ โดยใชเงินบํารุงในการดําเนินการ ประมาณ 200,000 บาท ท่ีประชุม เห็นชอบใหดําเนินการ
ไดเนื่องจากมีขอรองเรียนจากผูรับบริการ และเจาหนาที่ไมสะดวงในการใชโทรศัพท เปนอยางมาก 

 5.4  ฝายแผนงานและประเมินผล 
5.4.1     การจัดแผนการปฏิบัติงาน ป 2550 ขอใหแตละหนวยงานดําเนินการตามแบบฟอรมที่จัดสงให และ

สงคืนใหงานแผน ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ 2550 และจะเชิญประชุมเพื่อพิจารณาแผนตอไป ที่
ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
6.1 งานทันตกรรม  หารือเรื่องการจัดทํางานจัดซื้อพัสดุ ในฝาย ที่เปนภาระงานที่ไมสามารถดําเนินงานใหทัน

ภายในเวลาได ท่ีประชุม  ใหเจาหนาที่ในฝายขึ้นเวลานอกเวลาเพื่อดําเนินการได 
นายกฤษณ บุญอริยเทพ บันทึกการประชุม 


