
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลรองกวาง 
คร้ังท่ี 2 /  2549 

วันที่ 7  กุมพันธ  2549 
ณ หองประชุมโรงพยาบาลรองกวาง 

1. นายทศเทพ บุญทอง  ผูอํานวยการ   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวศิริพรรณ เลขะวิพัฒน หัวหนาฝายทันตสาธารณสุข  กรรมการ 
3. นางสาวธาราทิพย อุทัศน  หัวหนาพยาบาล   กรรมการ 
4. นางกัลยา  สิงหเห  หัวหนากลุมเวชปฏิบัติครอบครัวฯ กรรมการ 
5. นายอดุลย พรหมวัชรานนท หัวหนาฝายบริหารทั่วไป  กรรมการ 
6. นางสาวมิ่งขวัญ ทนันชัย  หัวหนากลุมงานเทคนิคบริการ กรรมการ 
7. นางเฉลิมศรี กองศรี  หัวหนางานประกันสุขภาพ  กรรมการ 
8. นางสาวประภัสสร กอนแกว  หัวหนาฝายเภสัชกรรมชุมชน  กรรมการ 
9. นายสุรพงษ   ดีพอ   นายแพทย 5   กรรมการ 
10. นายกฤษณ  บุญอริยเทพ  หัวหนาฝายแผนงานและประเมินผล กรรมการ เลขานุการ 

ผูไมมาประชุม 
1. นายพิภพ  เอี่ยมอรุณวรรณ นายแพทย 4   ปฏิบัติราชการ 
2. นางสาวพิมพร สุขเสถียร  นายแพทย 4   ปฏิบัติราชการ 

ผูเขารวมประชุม  
 1.  นางวธุสิริ ฝนคําอาย พยาบาลวิชาชีพ 7 งานคุณภาพ 
เริ่มประชุม เวลา 14.30 น. แตพิจาณาแผน จนถึง เวลา 17.30 น. และประชุมอีกครั้งในวันที่ 8 มกราคม 2549 เวลา 10.30 น. 
ระเบียบวาระที่ 1  ประธานแจงใหทราบ 
   1.1  แจงการผลประกวด คปสอ.  ซึ่งไดแก คปสอ.สูงเมน 
   1.2  เรื่องจากที่ประชุมกระทรวง   
 1.2.1  AIDS - รมต. เปน ประธาน.ในการดําเนินโครงการ 
            - พฤติกรรมในการดําเนินโครงการที่ตองเฝาระวังคือคานิยม sex กอนวัยอันควร/เพศศึกษา 
 1.2.2   งบ  community base ป 49 ตามเอกสาร ปรับแผนป 49(งบPP) 17 ก.พ. 49  ตามประชากรตามพื้นที่ ใช
งานแลกเงิน และพื้นที่ทุรกันดาร การมีสวนรวมของชุมชน อ.รองกวาง ไดรับจัดสรร 312,300 บาท  
เงินควบคุมโรคติดตอ ที่มีเงินเหลือจากปที่ผานมา จะนํามาจัดสรร ในการดําเนินการควบคุมโรค หลังคาเรือนละ 11 บาท 
และมีการจายเงินลวงหนา 50 % แตใหมีการบริหารจัดการเงินในระดับอําเภอ ไมใชใหจัดสรรใหแตละสถานบริการตาม
หลังคาเรือน แตใหคปสอ. จัดสรรตามการดําเนินกิจกรรม และที่ประชุมไดทวงรายงาน community base ป 48 
  1.2.3  การพัฒนาระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของขาราชการ ในอนาคตจะใชวิธีไมตองสํารองเงินจาย  
1.3  เรื่องจากประชุม   คปสข.    เปนเรื่อโครงการประกันสุขาภพถวนหนา รายละเอียดตามเอกสารที่คุณเฉลิมศรี
ประชุม 
1.4  เรื่องจากที่ประชุมหัวหนาสวนราชการ 

1.4.1  ประกาศสอบ กพ. เรื่อง ขาราชการภาค ก( C 2 -7 )  
        เงินรางวัลรอบสอง ป 47  70 % เทาๆกัน 30%จัดสรรตามหัวประชากร จังหวัด 384 บาท เทาๆกัน 

1.5  เรื่องของฝาย / กลุมงานตางๆ 
1.5.1 การเบิกคาใชจายในการไปราชการ ตามระเบียบ ( ฝายบริหาร) แยกเปนอบรมประชุมสัมมนา ที่มีการระบุที่

จัดประชุมแนนอน ใหเบิกโดยใชใบเสร็จรับเงิน และโฟลิโอ แตเปนการราชการอื่น ๆ ใหเบิกเหมาจาย 500 
บาท ตอคืน 



1.5.2 สถานการณทางระบาดวิทยา  รายละเอียดตามเอกสาร ( กลุมงานยุทธศาสตรฯ) 
1.5.3 การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1  7-8 ก.พ. 49 ( กลุมงานยุทธศาสตรฯ) 
1.5.4 รายงานสถานการณ การเงินของสถานบริการ ไตรมาสที่ 1  ( กลุมงานประกันสุขภาพ) 
1.5.5 การอบรบหลักสูตรการรักษาทางการแพทยแผนไทยสําหรับเจาหนาที่สาธารณสุข( กลุมงานคุมครอง

ผูบริโภค) 20-24 ก.พ. 49 แมยมพาเลส เปดกวางใหประชาชนเขารวมการอบรมได 
1.5.6 การประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการงานสาธารณสุขในสถานศึกษา  ตามเอกสาร( กลุมงานสนับสนุน

วิชาการ) 
1.5.7 สรรมถนะหลัก ของเจาหนาที่สาธารณสุข  การใชคอมพิวเตอร ทักษะในการประสานงาน การมีมนุษย

สัมพันธ รายละเอียดตามตราราง โดย ใหหนวยงานแตดําเนินการเพื่อใหสามารถปฏิบัติตามแนวทางนี้ 
1.5.8 การประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการงานสาธารณสุขในองคกรทองถิ่น ตามเอกสาร( กลุมงานสนับสนุน

วิชาการ) 
1.6  เรื่องของสวนราชการ 

1.6.1  รพ. แพร 
1.6.2  ศตม.ที่ 91 แพร 
1.6.3  คปสอ 

ระเบียบวาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1 / 2549 
  ที่ประชุมรับรอง รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2549 
ระเบียบวาระที่ 3   ติดตามรายงานการประชุม ครั้งที่ 1 / 2549 
  ไมมีเรื่องติดตาม 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องจากผูอํานวยการ 
 ไมมีเร่ืองแจง 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากฝายตาง ๆ ของโรงพยาบาล 

งานพัฒนาคุณภาพ 
1. การเตรียม IS จากโรงพยาบาลสูงเมน  กําหนดจะแจงอีกครั้ง แตขอใหแตละทีมที่ยังไมไดปรับ 

แบบประเมินตนเอง ตามมาตรฐาน รีบดําเนินการใหเรียบรอย 
2. แจงกําหนดการ การสรางกระบวนการเรียนรูระดับจังหวัด วันที่ 9  มีนาคม 2549 หองประชุม

โรงพยาบาลแพร จัดเปน 2 หอง หัวหนาหนวยงาน 3 ทาน รวม ผอ. หัวหนางานบริหาร กลุมงาน
การพยาบาล  และหัวหนางานบริการ 4 ทาน โดยจะมีการแลกเปลี่ยนประสบการเรื่องคุณภาพ
ระหวางโรงพยาบาล  

3. สรุปความเสี่ยง ประจําเดือน ม.ค. 49 ความเสี่ยงจะเกิดขึ้นสูงในชวงเดือนนี้ แตจากการวิเคราะห
เกิดขึ้นมากชวงนี้ เกิดขึ้นจากการเดินสํารวจความเสี่ยงจากทีมตาง ๆ เชน ENV  

ฝายแผนงานและประเมินผล 
1. พิจารณาแผนงบประมาณ ป 49 ที่ประชุมไดรวมการพิจารณา และจัดทําเปนแผนรวม แลวจะจัดสง

ใหแตละหนวยงานดําเนินการตอไป 
2. รายงานความกาวหนาการปรับปรุงระบบสารสนเทศ ตามตารางกําหนดการ โดยพิจารณาคาใชจาย

ท่ีอาจตองใชจํานวน 50000 บาท และมีการจัดศึกษาดูงานสําหรับเจาหนาที่ผูฏิบัติ 
3. ปรับปรุงระบบสงรายงาน 506 สง สสจ. ผานทาง website ของทางโรงพยาบาล  เพื่อทราบ 

 
 



   ฝายบริหารทั่วไป 
1. การขออนุญาตใชรถยนตสวนกลางนอกเวลาราชการ ( เสาร- อาทิตย ) ท่ีประชุม พิจารณาใหบริการ

เฉพาะงานศพ เทานั้น 
2. การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผูปวยนอกรักษาตอเนื่อง 25 กลุมโรค และ

ขาราชการบํานาญ ต้ังแต 1 เมษายน 49 ประชาสัมพันธเชิงรุก และ เพื่อ ทําเอกสารประชาสัมพันธ  
สงจดหมาย แจงแกผูเกี่ยวของ 

3. แจงสถานการเงินบํารุงโรงพยาบาล แนบเอกสาร 
4. แจงใหพิจารณาการกอสรางหองน้ําหองสวมคนไข ไดแบบแปลนจากบางจาก งบประมาณ 40,000 

บาท ที่ประชุม เห็นควรใหจัดสรางได ตามงบประมาณ ที่แจง 
กลุมงานเวชฯ 

1. การจายคาตอบแทนเพิ่มของ PCU ไผโทน  ให OT เชิงรุก ที่ประชุมใหดําเนินการตามระเบียเดิม 
ซึ่งเจาหนาที่โรงพยาบาลที่มีคําสั่งใหไปปฏิบัติงาน ณ PCU สามารถเบิกคาตอบแทนได 

2. การอนุมัติแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรของกลุมงานฯ ใชแผน ที่มีลายมือช่ือ ผอ. ที่ประชุมใหใช
แผนที่พิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร 

ฝายทันตสาธารณสุข 
1.     ปรึกษาปญหาในการรวบรวมรายงานในระบบคอมพิวเตอร ที่ประชุมใหสามารถงดบันทึกขอมูล

เขาสูระบบ ในชวงเปลี่ยนระบบสารสนเทศบริการของโรงพยาบาล เพื่อลดความซ้ําซอนของการจัดเก็บขอมูล 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ  
 6.1  การออกนอกเขตจังหวัดของเจาหนาที่โรงพยาบาล ผูวาราชการมอบอํานาจใหผอ.สามารถอนุมัติได  

 
 
 

นายกฤษณ  บุญอริยเทพ 
ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 
 

นายทศเทพ  บุญทอง 
ผูรับรองรายงานการประชุม 

 


