
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลรองกวาง 
คร้ังท่ี 12 / 2548 

วันที่ 1 ธันวาคม 2548 
ณ หองประชุมโรงพยาบาลรองกวาง 

ผูเขาประชุม 
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. นายสุรพงษ   ดีพอ  นายแพทย 5   กรรมการ 
8. นางสาวประภัสสร กอนแกว  หัวหนาฝายเภสัชกรรมชุมชน  กรรมการ 
9. นางเฉลิมศรี กองศรี  หัวหนางานประกันสุขภาพ  กรรมการ 
10. นางสาวพิมพร สุขเสถียร  นายแพทย 4   กรรมการ 
11. นายกฤษณ  บุญอริยเทพ หัวหนาฝายแผนงานและประเมินผล กรรมการ เลขานุการ 

ผูไมมาประชุม 
1. นายพิภพ  เอี่ยมอรุณวรรณ นายแพทย 4   ปฏิบัติราชการ 

 
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงใหทราบ 
1.  เรื่องจากที่วาการอําเภอรองกวาง  

1.1 การจัดพิธีวัน 5 ธันวามหาราช มี 2 ชวง เชา 07.30 น. แตชุดปกติขาวเต็มยศ ชวงเย็น 17.30 น.  ชุดไทย, ชุดประจํา
หนวยงาน 

1.2 การจัดต้ังธนาคารหมูบาน เขตอําเภอรองกวางดําเนินการเปนเบื้องตนที่ ตําบลบานเวียง 
1.3 การดําเนินการปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 4 ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
1.4 งานกาชาดจังหวัดแพรจัด วันที่ 7 – 15 มกราคม 2549  
1.5 ผูใหญบาน และผูชวยผูใหญบานเพิ่มวาระจาก 5 ป เปน 10 ป และเพิ่มอัตราคาตอบแทนเพิ่มขึ้นดวย 
1.6 การปรับเปลี่ยน การเบิกอัตราคาตอบแทน ระดับ 8 คาที่พัก 1000 บาท ระดับ 9 คาที่พัก 1200 12-24 ช่ัวโมง  คิด

เปน 1 วัน ไมเกิน 6 ชั่วโมง คิดเปน ครึ่งวัน (อัตราตามเดิมแตเพิ่มอัตราครึ่งวันเพิ่มเติมใหเขียนตามความเปนจริง
มากขึ้น) 

2.  เรื่องจากที่ประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร 
 2.1  เรื่องจากที่ประชุมกระทรวง 

2.1.1 การควบคุมปองกันโรคไขหวัดนก เนนใหมีการตรวจสอบแผนการรับไขหวัดนก ตรวจสอบการเปน
เจาภาพในการรักษาใหชัดเจน เปาหมายคือจะพยายามไมใหมีการระบาดจากสัตวปกสูคน หากมีตองไมให
มีการเสียชีวิต 

2.1.2 การแกไขปญหาแตละจังหวัด ใหดําเนินการวิเคราะหปญหาเชิงสาธารณสุข ต้ังแตบัดนี้จนถึง ป 2551 โดย
นําแผนการแกไขปญหาลงใน WEB จะมีการจัดลําดับและมอบรางวัลการดําเนินการใหดวย 

2.2.1 โครงการ Healthy Thailand ใหกําหนดแผนที่ทางยุทธศาสตร แตละจังหวัดและติดตามการดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดเพื่อใหเกิดการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ 

 



 
2.3 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการระดับเขต 

2.3.1 ใหชะลอการดําเนินงานงบลงทุนสูงในระดับตางๆ  ไปกอน 
2.3.2 เงิน UC ป 49 ในงวดที่ 1 จะไดรับการจัดสรรเพิ่มขึ้นมากกวาปที่ ผานมา แตในการจัดสรรระดับเขตใน

ภาพของจังหวัดแพรจะนอยลงเนื่องจากจัดสรรเพิ่มเติมใหจังหวัดแมฮองสอน 
2.3.3 การตรวจราชการ วันที่ 8-10 ก.พ. 5-7 ก.ค. 

2.4 เรื่องจากศาลากลาง   
2.4.1 การมอบอํานาจของผูวาราชการ ดานการจัดซื้อจัดจาง รายละเอียดในการดําเนินการจะสงมาอีกครั้ง โดย

เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา ยกเวนการดําเนินการตามวิธีพิเศษ  
2.4.2 การประดับธงชาติ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2548 จนสิ้นป 2549 
2.4.3 ผูวาราชการลงนามกับรองนายก เพื่อรับรองการปฏิบัติงานโดยมีตัวช้ี กระทรวงสาธารณสุขดําเนิน

โครงการหมูบานแข็งแรง 20 ตําบล ๆ ละ 3 หมูบาน การบริการแพทยทางเลือก ในเขตจังหวัดแพร
เช่ือมโยงกับเครือขายจังหวัดเชียงใหม 

2.4.4 หลักเกณฑการเบิกจายคาใชจายไปราชการใหม รายเละเอียดตามเรื่องของอําเภอ 
2.5 เรื่องของงาน / กลุมงานตาง ๆ   

2.5.1 สถานการณทางระบาดวิทยา  (กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร)  ไมมีสถานการผิดปกติ 
2.5.2 แนวทางการปฏิบัติบังคับใชกฎหมาย”หามโฆษณาผลิตภัณฑยาสูบ ณ จุดขาย (กลุมงานสนับสนุน

วิชาการ)  
2.5.3 ขอความรวมมือประชาสัมพันธสั่งจองวัตถุมงคล”พระพุทธชินสีห” (กลุมงานสนับสนุนวิชาการ)  

2.6 เรื่องของสวนราชการ ไมมี 
2.6.1 โรงพยาบาลแพร  
2.6.2 สตม.ที่  10.5  แพร  
2.6.3 คปสอ.  

2.7 เรื่องอื่น ๆ  
2.7.1 การคัดเลือกลูกจางเงินบํารุงใหเปนขาราชการ โดยกําหนดตําแหนงให แตไมเพียงพอเจาหนาที่ จึงใหวิธี

จับฉลาก เขาสูตําแหนงและใหตนสังกัดประเมินเขาสูตําแหนง (โรงพยาบาลรองกวางได คุณเกศนก  แกว
บุญมา ไดบรรจุในตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน และตําแหนง นว. สอ. วังปง) มีผลต้ังแต 1 
ตุลาคม 2548  

2.7.2 ทบทวนการจัดสรรเงิน UC เนื่องจากตัวเลขการเรียกเก็บผูปวยในระหวางโรงพยาบาลชุมชน กับ
โรงพยาบาลจังหวัด ยังไมเหมาะสม ซึ่งจะมีการปรับตัวเลข RW ลดลง อําเภอที่มีพ้ืนที่รอยตอ 3000 บาท 
อําเภอที่ไมมีพ้ืนที่รอยตอ 2500 บาท 

2.7.3 การพัฒนาบุคลากรตาม ระบบสมรรถนะ โดยไดสงยุทธศาสตรการดําเนินการใหตนสังกัดทราบ แลว โดย
จะจัดใหมีการอบรม 2 หลักสูตร 1. การพัฒนาการบริหาร ตามบัตรคะแนนสวนบุคคล 1 วัน งบประมาณ 
1.2 แสน จัดเดือนมกราคม และสงการประเมินผลตามระบบให สสจ.ให สสจ. ภายในเดือนมกราคม  

 มติท่ีประชุม    รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11 / 2548 
 มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุม 
 
 
 



 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 11 / 2548 
  รายช่ือเจาหนาที่กลุมการพยาบาลที่ยายไปปฏิบัติงานกลุมเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน คือ คุณกิริยา       
คํานาน และคุณขนิษฐา ฐานะวุฒิพงษ  
 มติท่ีประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองที่ประธานแจง/เสนอเกี่ยวกับโรงพยาบาล ไมมี  
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องจากหนวยงานตาง ๆ ของโรงพยาบาลรองกวาง 

5.1 งานพัฒนาคุณภาพ 
5.1.1 ติดตามการดําเนินงานเพื่อรองรับการเยี่ยมสํารวจ เนื่องจากมีหนังสือใหตอบรับการเยี่ยมสํารวจ 

  มติท่ีประชุม หารือกับทีม FA ในวันที่ 8 ธันวาคม 2548  
5.2  ฝายบริหารทั่วไป 

5.2.1 การแตงต้ังคณะทํางานมาตรการประหยัดพลังงาน เนื่องจากไมสามารถบันทึกกิจกรรมตามที่
หนวยงานตนสังกัดกําหนด จึงขอแตงต้ังอยางเปนทางการ คือ ทีม ENV 

5.2.2 แจงสถานะทางการเงิน 30 พ.ย. 2548 ซึ่งเงินคงเหลือไมเพียงพอในการจายคาตอบแทนแก
เจาหนาที่ ที่ประชุม ใหชะลอการจายเงินไปกอน เนื่องจากคางการจัดสรรเงินจาก ระบบ UC 
ประมาณกลางเดือน ธันวาคม 2548 จึงจะไดรับการจัดสรร 

5.2.3 ขอความรวมมือเขารวมงาน 5 ธันวามหาราช แจงรายละเอียดตามที่แจงในเรื่องจากที่วาการ
อําเภอ 

5.2.4 ประกาศรับสมัครเจาหนาที่บริหารทั่วไป 6  รพ.รองกวาง ต้ังแต 23 พ.ย. 2548 ถึง 8 ธ.ค. 2548  
5.2.5 การจัดงานปใหม 2549  ในวันที่ 29 ธันวาคม 2548 โดยมอบหมายใหทีม HPH ดําเนินการ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ และใหดําเนินการตามที่เสนอ 
5.3  ฝายแผนงานและประเมินผล  

5.2.6 รายงานความกาวหนาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศระบบบริการ รายละเอียดตามเอกสาร 
โครงการซึ่งไดจัดวางบน WEB โรงพยาบาล ซึ่งจะแจงใหเจาหนาที่รพ.ทราบ และนัดหมาย
ประชุม ทีม IM เพื่อกําหนดรายละเอียดในการดําเนินการในวันที่ 2 ธันวาคม 2548 

5.2.7 ปรึกษาการจัดทําธรรมนูญองคกร  นัดหมายดําเนินการในรายละเอียดวันที่ 8 ธันวาคม 2548 
 มติท่ีประชุม  ดําเนินการตามเสนอ 

   
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ  

6.1 กลุมการพยาบาล ไดรับการแจงยอดการเบิกจายคาตอบแทน พตส. แลว งานการเงินกําลังตั้งเบิก 
 มติท่ีประชุม  รบัทราบ 

 
 

      (นายกฤษณ  บุญอริยเทพ)  
                   ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
         (นายทศเทพ  บุญทอง) 
                   ผูรับรองรายงานการประชุม 
 


