
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลรองกวาง 
คร้ังที่  10 / 2549   

วันที่ 4 ตุลาคม 2549 
ณ หองประชุมโรงพยาบาลรองกวาง 

ผูมาประชุม 
1. นายสมศักดิ์ โสฬสลิขิต ผูอํานวยการ   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวธาราทิพย อุทัศน  หัวหนาพยาบาล   กรรมการ 
3. นางกัลยา  สิงหเห  หัวหนากลุมเวชปฏิบัติครอบครัวฯ กรรมการ 
4. นางเพ็ญประภา คํามุง  หัวหนาฝายบริหารทั่วไป  กรรมการ 
5. นางสาวมิ่งขวัญ ทนันชัย  หัวหนากลุมงานเทคนิคบริการ กรรมการ 
6. นางสาวประภัสสร กอนแกว  หัวหนาฝายเภสัชกรรมชุมชน  กรรมการ 
7.  นายอดุลย  พรหมวัชรานนท เจาพนักงานการเงินและบัญชี 5  กรรมการ 
8. นายกฤษณ   บุญอริยเทพ หัวหนาฝายแผนงานและประเมินผล กรรมการ เลขานุการ 

ผูไมเขาประชุม 
1. นายพิภพ   เอี่ยมอรุณวรรณ นายแพทย 4   ติดราชการ 
2. นางสาวดวงฤทัย ตันพรม  นายแพทย 4   ติดราชการ 
3. นายณัฎฐธนิน  เศรษฐวณิชย นายแพทย 4   ติดราชการ 
4. นางเฉลิมศรี  กองศรี  หัวหนางานประกันสุขภาพ  ติดราชการ 
5. นางอรวรรณ  เจียมจรัสโชติ หัวหนาฝายทันตสาธารณสุข  ติดราชการ 
6. นางอุราพร  สิงหเห  งานคุณภาพ   ติดราชการ 

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. 
 
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงใหทราบ 
1.   เรื่องจากที่วาการอําเภอรองกวาง  

1.1 ขอบคุณหัวหนาสวนราชการทุกสวนที่รวมกันปฏิบัติงานในเดือนที่ผานมา 
1.2 พิธีวางพวงมาลา วันที่ 23 ตุลาคม 2549 เวลา 08.00 น. ณ ลานขางที่วาการอําเภอรองกวาง แตงชุดปกติขาว 
1.3 การบริจาคโลหิต วันที่ 27 ตุลาคม 2549 08.30 -12.00 น. ณ หองประชุมที่วาการอําเภอรองกวาง และขอเชิญ

โรงพยาบาล ประชุมที่เตรียมการ วันที่ 5 ต.ค. 2549 09.00 น. 
1.4 การจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ของสภากาชาดไทย ในเขตอําเภอรองกวาง ณ หองประชุมเทศบาลรองกวาง วันที่ 30 

ตุลาคม 2549 08.30 – 16.00 น. ขอเชิญทุกสวนราชการเขารวมกิจกรรม 
1.5 อําเภอรองกวาง ไดรับรางวัลศูนยเด็กดีเดนระดับจังหวัด จากหารประกวด 2 แหง  คือ ต.รองเข็ม ต.ทุงศรี  
1.6 กําชับเรื่องการฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ ใหเดือนรอนจริง และไมมีประโยชนแอบแผง และ

รายงานใหผูวาราชการทราบดวย 
1.7 จังหวัดแพร แตงตั้งหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง คือ บานบุญแจม ม.1 ต.น้ําเลา 
1.8 เชิญรวมถวายผาพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระบาท วันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2549 

2. เรื่องจากที่ประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร 
2.1 เรื่องจากที่ประชุมกระทรวง ไมมี 



2.2 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการระดับเขต  ไมมี 
2.3 เรื่องแจงจาก สสจ.แพร 

2.3.1 การเฝาระวังโรคติดตอในชวงนี้ คือโรคไขเลือดออก โรคเลปโตสไปโลซีส  โรคมือเทาปาก และโรคตา
แดง 

2.3.2 สสจ.แจงใหจนท. ทราบหากมีเรื่องรองเรียนใหรองเรียนผาน สสจ.แพรกอน 
2.3.3 งบ CEO ในป 2550 ไมแนนอนวาจะมีจัดสรรเหมือนเดิมหรือไม  
2.3.4 เลื่อนการปรับเปลี่ยนอัตราคาบริการเปน วันที่ 1 ธันวาคม 2549 
2.3.5 โครงการ COPD เพื่อคนหาผูเสี่ยงกับการปวยเพื่อ ปองกันและควบคุมโรค รายละเอียดจะสงใหทราบอีก

ครั้ง 
 มติท่ีประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9 / 2549 
  มติท่ีประชุม  แกไขตําแหนงคุณ อดุลย พรหมวัชรานนท เปน เจาพนักงานการเงินและบัญชี 5 และรับรอง
รายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 9 / 2549 
  วาระ 5.3.1  จัดทําแผนเพื่อจางลูกจางชั่วคราวเพื่ออนุมัติ จากจังหวัดแลว จํานวน 38 อัตรา 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองที่ประธานแจง/เสนอเกี่ยวกับโรงพยาบาล 

4.1 งบประมาณที่ใชในการดําเนินการในป 2550 มีแนวโนมคงที่ หรือลดลง เนื่องจากความไมแนนนอน
ของระบบการเมือง ดังนั้นเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในป 2550 ได จึงจําเปนตอง จัดงบประมาณ แบบ
เกินดุล  

  มติท่ีประชุม  รบัทราบ 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องจากหนวยงานตาง ๆ ของโรงพยาบาลรองกวาง 

5.1  งานคุณภาพ 
5.1.1 การประชาคม หาแนวทางปรับปรุงโรงพยาบาล ป 2549 ไดดําเนินการ และไดขอมูลเพียงพอในการ

จัดทําแผนยุทธศาสตร แลว จะสรุปใหทราบในการจัดทําแผนอีกครั้ง  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

5.2  ฝายแผนงานและประเมินผล 
5.2.1 กําหนดการทําแผนยุทธศาสตร ป 2550 
 มติท่ีประชุม  วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2549 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สถานที่  โรงเรียนปาไม และให
จัดเตรียมขอมูลในสวนที่รับผิดชอบเขารวมกิจกรรม โดยมีฝายแผนงาน และงานคุณภาพ เปนเจาภาพในการ
ดําเนินการ 

5.3  ฝายบริหารงานทั่วไป 
  5.3.1 ผลการเปดซองสอบราคาจางทําความสะอาด  ไดบริษัทเอกคลีนนิ่ง  ราคา 33,500 บาท /เดือน 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.4  กลุมเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 
  5.4.1 ขอความเห็นชอบในบทบาทหนาที่ ของเจาหนาที่กลุมงานเวชฯที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล โดยคุณ
พิชยา รับงาน ANC  คุณสําราญ 506 และงานระบาดวิทยา 



  มติท่ีประชุม  รบัทราบ และแจงผูเกี่ยวของเพื่อจัดหาหองทํางานใหลงตัว 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
 6.1 งานชันสูตรแจงเครื่องมือชํารุด ขอรับสง LAB บางอยาง เฉพาะวันปกติ  รายละเอียดแจงใหองคกรแพทย
ทราบเพิ่มเติม มติท่ีประชุม รับทราบ และเห็นชอบใหจัดซื้อกลองจุลทรรศน ทดแทนเครื่องเดิมที่ชํารุด  
 6.2 งานเภสัชกรรม แจง เลื่อนการใหอัตราคาบริการใหม เปน 1 ธันวาคม 2549 ปรึกษาการปรับราคายา PCU ให
ตรงกันกับ รพ.  ไดหรอืไม โดยผานทางโปรแกรม ท่ีประชุม รับทราบ และใหหารือในที่ประชุม คปสอ. 
 6.3 งานการเงินแจงเรื่องโครงการจายตรง สามารถขึ้นทะเบียนที่รพ.รองกวาง แลว แจงรายละเอียดใหที่ประชุม
เจาหนาที่ทราบอีกครั้ง ท่ีประชุม รับทราบ 
 6.4  เรื่องปายหนาโรงพยาบาลจะเขียนเปน สุขบัญญัติ 10 ประการ เพื่อเปนการประชาสัมพันธ ใหประชาชน
ดําเนินการ ท่ีประชุม รับทราบ 
 6.5  การดูแลความปลอดภัยของบานพักบริเวณดานหลังโรงพยาบาล จะมีการปรับปรุงรั้วเพื่อใหสูงมากขึ้น ท่ี
ประชุม เห็นชอบ 
 
ผูบันทึกรายงานการประชุม นายกฤษณ  บุญอริยเทพ 
  
 


