
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลรองกวาง 
คร้ังที่ 4 / 2547 

วันที่  5  เมษายน  2547 
ณ หองประชุมโรงพยาบาลรองกวาง 

 
ผูมาประชุม 

1. นายทศเทพ บุญทอง  ผูอํานวยการ   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวธาราทิพย อุทัศน  หัวหนาพยาบาล   กรรมการ 
3. นายนิติ  คําเขียว  หัวหนาฝายบริหารทั่วไป  กรรมการ 
4. นางอรวรรณ เจียมจรัสโชติ หัวหนาฝายทันตสาธารณสุข  กรรมการ 
5. นางเฉลิมศรี กองศรี  เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข 6 กรรมการ 
6. นางสาวภัทรียา สําเนียง  หัวหนาฝายเภสัชกรรมชุมชน  กรรมการ 
7. นางสาวมิ่งขวัญ ทนันชัย  หัวหนากลุมงานเทคนิคบริการ กรรมการ 
8. นางสาววิรัชนี สุขวัฒนานนท นายแพทย 5    กรรมการ 
9. นายกฤษณ บุญอริยเทพ หัวหนาฝายแผนงานและประเมินผล กรรมการและเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม 
1. นางสาวปยาภา วงศหลา  นายแพทย 4 พ.   ปฏิบัติราชการ 
2. นายสุรพงษ   ดีพอ  นายแพทย 5   ปฏิบัติราชการ 
 

 
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงใหทราบ  

1. เรื่องจากที่วาการอําเภอรองกวาง 
1.1 จัดงานถ้ํา ผานางคอย วันที่ 16 – 18 เมษายน 2547 โดยที่วาอําเภอรองกวางไดขอความรวมมือ

จัดหนวยปฐมพยาบาลเขารวมขบวนแหในวันที่ 16 เมษายน 2547 ต้ังแตเวลา 13.00 น. ดวย 
1.2 การรองรับอุบัติเหตุ 

1.2.1 จัดหนวยบริการประชาชน ไผโทน ปากทางบานรองเข็ม เนนการตรวจวัดแอลกอฮอล 
ในลมหายใจ มาตรการทางตํารวจจะสกัดใหหยุดรถ หรือเปลี่ยนคนขับรถ  

1.2.2 ระบบรายงานใหรายงานกอน 00.00 น. โดยรายงานตั้ง วันที่ 9 – 18 เมษายน 2547 โดย 
FAX ใหศูนยที่ สสจ. และ อําเภอรองกวางดวย 

2. เรื่องจากที่ประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร 
2.1 เรื่องจากที่ประชุมสํานักงานปลัดกระทรวง 

2.1.1 โครงการประกันสุขภาพถวนหนาเงิน จะจัดสรรเงินให รพ.ชุมชน 40.89 บาทตอคนที่
ขึ้นทะเบียนตอเดือน  มีงบมาจายเงินไมประกอบเวช ต้ังแต เมษายน 2547  โดยใน
เดือนเมษายน ใหทําเปนเงินยืมไปกอน 

2.1.2 การควบคุมโรคไขเลือดออก โดยผานโครงการอสม. นอย เรื่อง Sevear Diarrhea การ
ดําเนินงานตามโครงการอาหารสะอาด และโครงการเฝาระวังที่ดําเนินการแลว 

2.1.3 เนนเรื่องการรณรงคการปองกันอุบัติเหตุในชวงเทศกาล 
2.2 เรื่องจากที่ประชุมหัวหนาสวนราชการ 

2.2.1 การบริหารงานผูวา CEO ใหจัดทําแผนใหสอดคลองกับยุทธศาสตร และจะมีการ
ปรับปรุงโครงสราง จัดสํานักงานใหม การปรับปรุงการทองเที่ยว 

2.2.2 แจงยาย โยธาจังหวัด นายอําเภอวังช้ิน องคการอุตสาหกรรมปาไม 



2.2.3 ทบทวนเรื่องการปองกันยาเสพติด โดยเนนการยึดทรัพยผูกระทําผิด และมีการแจงผล
การดําเนินงานของศูนยดํารงธรรม ซึ่งจะจัดใหมีการแจงขาวผลงานการดําเนินงานทุก
เดือน 

2.2.4 จังหวัดขอความรวมมือขาราชการทุกคนสวมเสื้อสีฟา ทุกวันพุธ เพื่อเปนการเฉลิมพระ
เกียรติมหาราชินี 

2.2.5 การรณรงคอุบัติเหตุในชวงเทศกาล เนน ใสหมวกนิรภัย ใสเข็มขัดนิรภัย เมาไมขับ 
งวงไมขับ ชวง 9-18 เมษายน ใชเปาหมายในการดําเนินการ 6530 ซึ่งหมายถึง มีจํานวน
ผูประสบอุบัติเหตุตาย ไมเกิน 6 ราย และ บาดเจ็บไมเกิน 530 คน  

2.2.6 การเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการมอบอํานาจให ผูวาราชการ โดยสามารถยายขาราชการ
ต้ังแตระดับ 8 ลงมา โดยที่ไมใชหัวหนาสวนราชการ และใหรวบรวมเศษเงินเดือนขั้น
พิเศษ ในเดือนเมษายน ไปรวมในจังหวัด โดยใหเปนอํานาจของผูวาราชการในการ
พิจารณา และใหจายคาตอบแทนพิเศษจายรายเดือนใหผูดํารงตําแหนงบริหารเทากับ
เงินประจําตําแหนงเดิม และใหจายคาตอบแทนพิเศษจายรายเดือน แกผูดํารงตําแหนง  
8 และ 8 ว.  เปนเงิน 3500 บาท 

2.3   โครงการ Healthy Thailand  
2.3.1 เนนการจัดตั้งคณะกรรมการในระดับอําเภอ โดยประธาน จะนําเรื่องเขาหารือในที่

ประชมุ คปสอ.อีกครั้ง 
2.4 Sevear Diarrhea เนนการดําเนินการตามแผนการเฝาระวังอยางเครงครัดเนื่องจากมีผูปวยใน

จังหวัดใกลเคียงแลว 
2.5 เรื่องของงาน/กลุมงานตาง ๆ  

2.5.1 สถานการณโรคทางระบาดวิทยา พบไขเลือดออก 4 ราย พบอุจจาระรวงอยางแรงใน
เขตรอบ ๆ จังหวัดแพร 

2.5.2 ขอมูล HCIS ใหเรงดําเนินการใหครอบคลุมทุกสถานบริการ และทุกแฟมขอมูล 
2.5.3 แนวทางการประเมินโครงการอาหารปลอดภัยระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด 

ตามโครงการ Healthy Thailand  โดยเนนการตรวจอาหารใหครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย 

2.5.4 การเลือกหนวยบริการประจําของผูมีสิทธิในพื้นที่รอยตอ โดยใหดําเนินการตามบัตร
เดิม และใหทําประชาพิจารณ วาประชาชนจะใชบริการในสถานบริการใด 

2.5.5 การสํารวจสิทธิวาง เนนใหสงภายใน  20 เมษายน 2547 
2.5.6 สามารถใชเงิน UC เพื่อพัฒนาองคความรูทางวิชาการของบุคลากร ของ CUP โดยให

ทีมของ CUP กําหนดรายการในการจัดอบรมไดเอง 
2.5.7 การโอนเงิน Fix cost ของสถานีอนามัย จะโอนเงินให CUP และให CUP จายให สอ.

ตอไป ภายใตเงื่อนไขเวลา 15 วัน หลังจากไดรับเงินจาก สสจ. 
2.5.8 เรื่องของสวนราชการอื่น ๆ  ไมมี  
2.5.9 การอนุมัติโครงการที่เกี่ยวของกับการอบรมสัมมนา ใหสงโครงการให สสจ.อนุมัติ 

สวนโครงการอื่น ๆ ใหดําเนินการตามเดิม  
 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3 /2547 
 วาระที่ 6 ขอ 4  แนวทางในการปฏิบัติงานหลังจากเดินทางไปราชการ ใหดําเนินการตามที่ตกลงไวเดิม และเพิ่ม
ใหแนบตั๋วรถไฟ ในกรณีเบิกคาเดินทางโดยรถไฟ 
 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 3 /2547 
 วาระที่ 5 เรื่องการเบิกจายคาตอบแทนในการปฏิบัติกรณีโรคไขหวัดนก แกเจาหนาที่ซักฟอก มติใหจายเปน
คาตอบแทนนอกเวลา  
 วาระที่ 5 เรื่องการปรับหองของศูนยสุขภาพชุมชนรองเข็มเปนหองทํางานของแพทย ใหดําเนินงานหลังสงกานต 
โดยขอใชพ้ืนที่ เพียงครึ่งเดียว 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่ประธานแจง/เสนอเกี่ยวกับโรงพยาบาล 

4.1 ขออนุมัติเขาโครงการจางแพทยเพิ่มพูนทักษะ และแพทยจากตางประเทศ จํานวน 8 เดือน โดยขอใชเงิน
บํารุงโรงพยาบาล ประมาณจํานวน 8 เดือน ๆ ละ ประมาณ 9,000 บาท  

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
4.2 การรับการเยี่ยมสํารวจเพื่อการรับรอง จาก พรพ. ไดรับการติดตอจาก พรพ. กําหนดการเยี่ยมสํารวจเพื่อ

การรับรอง ในวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2547  
 มติท่ีประชุม รับทราบ และแจงเจาหนาที่ทราบและเตรียมดําเนินการ 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องจากหนวยงานตาง ๆ ของโรงพยาบาลรองกวาง 
 
 5.1 ฝายบริหารทั่วไป 
 5.1.1. ขอตกลงการสงหนังสือราชการ ขอโรงพยาบาลรองกวาง ใหสง ฝายบริหารตรวจสอบกอนสงเพื่อใหมี
ความถูกตอง 
 มติท่ีประชุม รับทราบและแจงใหเจาหนาที่ทุกคนรับทราบ 
 5.1.2. การทําสัญญารับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับแพทย เภสัชกร และทันตแพทย ป 2547  
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 5.1.3. การพิจารณาปรับปรุงจํานวนวันหยุดราชการ และการลาในชวงวันหยุดตอเนื่อง โดยปรับใหสามารถลาชวง
รอยตอวันหยดุได แตใหพิจารณาใหรัดกุม เพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกการปฏิบัติงาน 
 มติท่ีประชุม รับทราบ และใหตรวจสอบวันลาใหเปนไปตามเงื่อนไขนี้ 
 5.1.4.  การรับฝากรถจักรยานยนตของเจาหนาที่ และผูรับบริการ ใหเจาหนาที่ฝากรถในระบบนี้เหมือน
ผูรับบริการอื่น ๆ และขยายเวลาการปฏิบัติงานของยาม เพื่อใหสามารถดําเนินงานนี้ไดดีและตอเนื่องไดยิ่งขึ้น 
 มติท่ีประชุม รับทราบ และแจงใหเจาหนาที่ทราบโดยทั่วกัน 
 5.1.5.  ขอเปลี่ยนแปลงรายการตอเติมหนวยบริการยานพาหนะเปนการขอพักบานพักราชการ เลขที่ 323/3 
เนื่องจากจะประหยัดงบประมาณในการปรับปรุง และสามารถใหพนักงานขับรถใชบานพักในชวงการนอนเวร 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบใหดําเนินการ แตอาจมีการปรับเปลี่ยนโดยการพิจารณาจากคณะกรรมการบานพัก 
และโรงพยาบาลจะรับพิจารณา 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
 6.1.  ใหเงิน 3% แกตําแหนงลูกจางชั่วคราวรายเดือน และนําขอมูลดานการเงินไปพิจารณาวาเกินเงินบํารุงที่ไดต้ัง
ไวหรือไม และถาไมเกินใหนํามาพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนอีกครั้งในเดือน พฤษภาคม 



 6.2.  การจัดเลี้ยงสง เกษียณอายุ คุณวรมน ปรางคจันทร โดย อสม.ตําบลรองเข็ม ขอเชิญเจาหนาที่บริหารรวมงาน 
ในวันที่  5 เมษายน 2547 เวลา 18.00 น. 
 6.3.  จัดพิธีรดน้ําดําหัวผูอํานวยการ ในวันที่ 12 เมษายน 2547 โดยมอบหมายให พญ.วิรัชนี  สุขวัฒนานนท เปนผู
ประสานงานหลัก 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
 
 
 
      (นายกฤษณ  บุญอริยเทพ)  
                   ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
         (นายทศเทพ  บุญทอง) 
                   ผูรับรองรายงานการประชุม 
 


