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คร้ังที่ 6 /  2547 

วันที่ 7  มิถุนายน   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  หัวหนางานประกันสุขภาพ  กรรมการ 
6. นางสาวภัทรียา สําเนียง  หัวหนาฝายเภสัชกรรมชุมชน  กรรมการ 
7. นางสาววิรัชนี สุขวัฒนานนท หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติ  กรรมการ 
     ครอบครัวและชุมชน  
8. นายสุรพงษ   ดีพอ  นายแพทย 5   ปฏิบัติราชการ 
9. นางสาวมิ่งขวัญ ทนันชัย  หัวหนากลุมงานเทคนิคบริการ กรรมการ 
10. นายกฤษณ บุญอริยเทพ หัวหนาฝายแผนงานและประเมินผล กรรมการและเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม 
1.   นางสาวปยาภา วงศหลา นายแพทย 4 พ.   ปฏิบัติราชการ 

ผูเขารวมประชุม 
1.  นางสาวศิริพรรณ เลขะวิพัฒน ทันตแพทย 8   กรรมการ 

 
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงใหทราบ  

1. เรื่องจากที่วาการอําเภอรองกวาง 
1.1  การเปดเทอมของมหาวิทยาลัยแมโจ วิทยาเขตแพร ทําใหมีนักศึกษาเขามาเรียน ประมาณ 1 พันคน 

และขอใหสวนราชการเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ และในสวนของงานสาธารณสุข จะมีการ
ต้ังโตะเพื่อรับการขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ เพื่อใหมีความพรอมในการใหบริการ ในวันที่ 8 
มิถุนายน 2547 โดยมีระบบทั้ง ทะเบียนบานอยูในมหาวิทยาลัย และ ในเขตอําเภอรองกวาง โดย
ประสานงานกับ PCU รองกวาง และใหงานประกันเปนผูประสานงานเพื่อใหดําเนินงานเปนไป
อยางเรียบรอย 

2. เรื่องจากที่ประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร 
2.1 เรื่องจากที่ประชุมสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

2.1.1 การพัฒนาสุขภาพผูสูงอายุ 
-  ขอใหจัดตั้งชมรมผูสูงอายุ โดย รอยละ 50 ของผูสูงอายุ จะตั้ง และมีการดําเนินการทุก
เดอืน และใหสถานบริการจัดคลนิิก ทุกแหง โดยใหชมรมมีมาตรฐานในป 2548 และคลินิก
มีมาตรฐานในป 2549  

2.1.2 ความปลอดภัยดานอาหาร โดยเนนการใชเกณฑดานกฎหมายในการดําเนินการ 
1. รณรงคใหกวางขวาง 
2. บังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด 
3. ติดตามการบังคับใหเปนไปตามกําหนด 
มีการประเมินตามเกณฑ ในป 2547  

2.1.3 หลักประกันสุขภาพถวนหนา 



-  เนนการสงขอมูล 0110 รง 5 ใหทันเวลา และจัดทําแผนของ สปสช.กับกระทรวงเพื่อ
ดําเนินการในป 2550 

2.1.4 อุจจาระรวงอยางแรง 
 -  สถานการณมีการปวย 1290 เสียชีวิต 2 ราย จังหวัดที่เกิด สกลนคร กทม. ตองรายงาน 
Zero Report เมื่อมีผูปวยราสุดทายตอเนื่องกัน 10 วัน 
2.1.5 ไขเลือดออก 

   -  อัตราการเกิดโรคไมเกิน 50 / แสน ประชากร HI< 10  CI= 0 
2.2 เรื่องจากที่ประชุมศาลากลางจังหวัดแพร 

2.2.1 แจงเจาหนาที่สวนราชการยาย  
2.2.2 การพัฒนางาน ICT ของจังหวัดแพร  
 -  จะมีรายละเอียดสงมาอีกครั้ง  
2.2.3 กําหนดพื้นที่เสี่ยงดานวาตภัย และอุทกภัยของจังหวัดแพร 
 -  รายละเอียดสามรถติดตามที่ ที่วาการอําเภอแตละแหง 

2.3 เรื่องของงาน / กลุมงานตาง ๆ  
2.3.1 สถานการณโรคทางระบาดวิทยา  
 - เนนเรื่องการรายงานโรคไขเลือดออก และอุจจาระรวง โดยไขเลือดออกในเขตอําเภอตาง 
ๆ ยกเวนองรองกวาง และ อ.สอง 
2.3.2 การจัดทํารายงาน Zero Report กรณี อุจจาระรวงอยางแรง 
 -  ถามีโรค อุจจาระรวงอยางแรง ตองรายงาน  Zero Report ติดตอกันอยางนอย 10 วัน 
2.3.3 การสงรายงานความครอบคลุม OPV ครบ 3 ครั้ง  
 -  ทวงรายงานของอําเภอรองกวาง 
2.3.4 การรับรองผลการกวาดลางโปลิโอ 
 -  ในวันที่ 18 – 22  สิงหาคม 2547 จะมีการมาสุมเพื่อตรวจสอบการดําเนินการ 
2.3.5 เรงรัดการควบคุมโรคไขเลือดออกจากสาธารณสุขเขต 1 

1. เนนการเฝาระวัง และสํารวจ แหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย 
2. สอบสวนโรคทันทีเมื่อพบผูปวยภายในเวลา 24 ช่ัวโมง และกําจัดแหลงเพาะพันธุ

ลูกน้ํายุงลายทุกสัปดาห เพื่อปองกันการเกิด 
3. ตรวจ tunegae test หรือ CBC โดย เนนในผูปวยที่มีไขสูงกวา 38.5 C โดยให

ดําเนินการตามแนวทางของเอกสารเขต 1 
2.3.6 การจัดบริการแพทยฉุกเฉนิ ป 2547   
 -  จังหวัดแพรไดสมัครเขาเปนสมาชิกในการดําเนินงานจัดบริการแพทยฉุกเฉิน โดยสสจ.
แพรจะเชิญประชุมอีกครั้ง (EMS)  
2.3.7 การอบรมครูพ่ีเลี้ยงเด็กเพื่อการพัฒนาศูนยเด็กเล็กนาอยู 
 -  จะมีการคัดเลือกโดยจะสงเกณฑมาอีกครั้ง 
เรื่องอื่น ๆ โครงการรณรงคอาหารปลอดภัยจังหวัดแพร 
 -  หามโฆษณาผลิตภัณฑทดแทนน้ํานมแม ติดตามประเด็นใน PCU รองกวาง เพื่อแกไข
ปญหา 
 -  ติดตามการตรวจสอบอาหาร พบวามีสารเคมีกําจัดแมลงในผักคะนา และจําดําเนินการ
ตรวจสอบอีกครั้ง 
 -  ติดตามการรายงานตาม โครงการอาหารปลอดภัย โดยเนนใหมีการรายงานที่ทันเวลา โดย
อําเภอรองกวางใหจัดประชุมผูเกี่ยวของเพื่อกําหนดบทบาทและผูรับผิดชอบที่ชัดเจน โดยจังหวัด
แพร จะจัดประชุมเพื่อช้ีแจงทําคงวามเขาใจ และจัดมหกรรมอาหารในเดือน สิงหาคม 
 -  จัดงานกีฬาเขต ในจังหวัดแพร  



 -  งานประกันจะจัดแบบสอบถามเพื่อใหประชาชนเลือกเขตบริการ โดยจะออกแบบใหอีก
ครั้ง 
 -  จะจัดการอบรมเจาหนาที่ดูแลระบบเครือขายสารสนเทศงานประกันสุขภาพ  CUP ละ 2 
ทาน 
 -  งานประกันจะจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ และจะแจกใหดําเนินการภายในเดือน
มิถุนายน นี้ 
 -   JIGA ใหงบประมาณมาจัดซื้ออุปกรณเครือขายคอมพิวเตอร โดยใหเตรียมสถานที่ในวาง 
PC Router 1 เครื่อง และ เครื่องพิมพ 1 เครื่อง ให งานประกันสุขภาพทุกแหง จัดเตรยีมสถานที่ใน
การจัดวางไวดวย 
 -  ปรึกษาการจายคาตอบแทน พยาบาลเทคนิคที่ปฏิบัติงานเฉกเชนพยาบาลวิชาชีพ และ
เจาหนาที่อื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานในวิชาชีพที่สูงกวา สามารถเบิกจายคาตอบแทนไดในอัตราของ
วิชาชีพที่สูงกวา (สืบเนื่องจากการศึกษาตอ แตไมสามารถบรรจุในตําแหนงใหมได) 
 -  มาตรการในการประหยัดคาใชจาย คาไฟฟา และคาน้ํามัน  
  -  ใหใชรถตามแผน โดยเครงครัด เชน ถาเปนงานนอกเหนือจากแผนใหใชรถ
สวนตัว หรือรถประจําทาง  
  -  การใชรถตู ให มี ผูโดยสารไมตํากวา 6 คน 
  -  การจอดรถของทางราชการใหจอดในที่ประจํา 
  -  การเติมน้ํามันใหเติมในสถานที่ใกลและคํานึงถึงความประหยัด 
  -  การนัดผูโดยสารใหนัดที่ โรงพยาบาล 
  -  เฉพาะผูบริหารเทานั้นที่มีสิทธิใชรถราชการ 
  -  ใหตกลงในการนัดหมายรับ เพื่อประหยัดในการไปรับ 
  -  คาชดเชยคาน้ํามัน เพิ่มจาก 1 บาท เปน 2 บาท / กิโลเมตร 
  -  ใชไฟฟาเทาที่จําเปน และปดเปดเครื่องปรับอากาศใหเปนเวลา  
  -  ผูปฏิบัติงานในวันหยุดใหพิจารณาความเหมาะสมในการใชไฟฟา 
  -  ในการประชุมใหมีการประสานงานเพื่อการใชหอง เพื่อการประหยัด 
  -  ใหปดหนาจอทุกครั้ง และหามเลนเกม  
  -  ใหเปดโทรทัศนเทาที่จําเปน 

2.4 เรื่องของสวนราชการอื่น ๆ 
 ประเด็นของการจายยาราคาแพงของโรงพยาบาลแพร จะใหผูปวยรวมจาย นั้น ไมนาจะเปน
สิ่งที่ถูกตองตามแนวทางของโครงการประกันสุขภาพถวนหนา จะนําเรื่องเขาที่ประชุม ปสจ. อีก
ครั้ง 

2.5 เรื่องติดตาม  
2.5.1 สสจ. จะมาชี้แจงงาน Healthy Thailand  วันที่ 9 มิถุนายน 2547 เวลา 13.30 น. หองประชุม 

สสอ.รองกวาง โดยใหคุณกัลยา สิงเหเปนผูประสานงานการประชุม 
2.5.2 ทวงรายงาน OPV 3 งวด ที่ 1 - 3 ของ โรงพยาบาลรองกวาง 
2.5.3 การรายงาน HCIS ในความไมเรียบรอยในบางสวน โดย ใหสถานบริการทุกแหงดําเนินการ

ใหครอบคลุม เนื่องจากมีการตอบสนอง เรื่องรายงานของสสจ.ไดดี 
2.5.4 การประเมินเครือขายจะประเมิน 4 เรื่อง 

2.5.4.1 ประสิทธิผล มีคะแนน รอยละ 60 
2.5.4.2 ประสิทธิภาพ มีคะแนน รอยละ 10 
2.5.4.3 คุณภาพ มีคะแนน รอยละ 15 
2.5.4.4 พัฒนาองคกร มีคะแนน รอยละ 15 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 



 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5 / 2547 
 แกไขตําแหนง พนักงาน ในวาระที่ 5 ของฝายบริการ เปน เจาพนักงาน 
 มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 5 / 2547 

1. การดําเนินงานโภชนาการ ไดจัดจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน ตําแหนง โภชนากร เมื่อ 31 พฤษภาคม 
2547 น.ส.รจชรินทร  พองาม เงินเดือน 5,740 บาท โดยใหจัดทําแบบประเมินของผูรับเหมาในการจัด
ทําอาหาร โดยมีรายละเอียด เชน มาตรฐานอาหาร และมีการจัดทําอาหารใหระบุผูจัดทําอาหารที่ชัดเจน 
และเริ่มประเมินตั้งแต สิ้นเดือน มิถุนายน 2547  

2. แจงผลการติดตอกับบริษัทในการจัดซื้อ เครื่อง Automate chem. 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองที่ประธานแจง/เสนอเกี่ยวกับโรงพยาบาล 

1. เจาหนาที่กลับมาปฏิบัติงานหลังจากลาศึกษาตอ คือ น.ส.ศิริพรรณ  เลขะวิพัฒน และจะมาปฏิบัติงานใน
ตําแหนงหัวหนาฝายทันตสาธารณสุข แทน นางอรวรรณ  เจียมจรัสโชติ 

2. การปฏบัติตามมาตรการของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ในเรื่องการจําหนายอาหารของรานอาหารใน
โรงพยาบาลใหไปตามเกณฑของมาตรฐานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ นั้น ได แจงใหคุณนิติ  คําเขียว
ประสานงานเพื่อแจงใหรานขายอาหารในโรงพยาบาลทราบ และปฏิบัติตามแนวทางแลว 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องจากหนวยงานตาง ๆ ของโรงพยาบาลรองกวาง 
 1.  นายสุรพงษ  ดีพอ 

1.1 การบริการผูปวยอุบัติเหตุ ที่ใชสิทธิ พรบ และ UC นอกเขต ควร Admit กรณีพิจารณาควร Admit แทน
การ Observ เพื่อใหงายในการจัดการ  

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
1.2  การจัดเตรียมเครื่องมือที่สําคัญไวในรถ ขณะสงตอผูปวย เครื่องวัดความดัน เครื่องดันสุญญากาศไม
สามารถใชงานได ขออนุมัติจัดซื้อ ทดแทน ราคา ประมาณ 10,000 บาท 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
1.3 การจัดเตรียมพนักงานขับรถสํารองในกรณีวันหยุดนักขัตฤกษ และวันหยุดราชการ และขับรถไมเร็ว

กวา 110 กม/ช่ัวโมง 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 

1.4 แนวทางการอบรมเจาหนาที่เพื่อสามารถ ถายเอ็กซเรยในวันหยุดได โดยประกาศรับสมัครเจาหนาที่ที่
บานพักอยูใกลโรงพยาบาล เพื่อเขารับการอบรม  

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 2.  ฝายบริหารทั่วไป 

2.1 การจัดหาหมอแปลงไฟฟาเพิ่มเติมใหเพียงพอกับปริมาณการใชไฟฟา และมาตรการลดปริมาณการใช
ไฟฟาในปจจุบัน  โดยโรงพยาบาลแพรไดสนับสนุน หมอแปลงไฟฟา ขนาด 250 KVA และให
โรงพยาบาลรองกวางเปนผูรับผิดชอบคาใชจายการติดตั้ง 

 มติท่ีประชุม รับทราบ และเห็นชอบใหดําเนินการ 
2.2 การวางระบบควบคุมภายในของ โรงพยาบาลรองกวาง  



 มติท่ีประชุม นัดหมายในวันที่ 11 มิถุนายน 2547 เวลา 13.00 น. ผูเขาประชุม คือหัวหนาฝาย หัวหนา
หนวยงานยอยทุกหนวย 
2.3 แนวทางการเตรียมความพรอมในการรักษาความปลอดภัย ใหสถานบริการแตละแหง ดําเนินการดังนี้ 

ประเมินความเสี่ยง จัดเตรียมแผนระดมพล และแผนรับอุบัติการณที่จะเกิดขึ้น 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 

2.4 ขอความเห็นชอบในผลการตรวจสอบคุณสมบัติ และการประเมินความเหมาะสมของ น.ส.พัชราภรณ  
บุญสูง เภสัชกร ที่มีความประสงคขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ ต้ังแต 1 กรกฎาคม  2547 30 มิถุนายน 2548 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
2.5   รายงานผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน ตําแหนง 

โภชนากร เมื่อ 31 พฤษภาคม 2547 น.ส.รจชรินทร  พองาม เงินเดือน 5,740 บาท โดยใหจัดทําแบบ
ประเมินของผูรับเหมาในการจัดทําอาหาร โดยมีรายละเอียด เชน มาตรฐานอาหาร และมีการจัด
ทําอาหารใหระบุผูจัดทําอาหารที่ชัดเจน เริ่มประเมินตั้งแต สิ้นเดือน มิถุนายน 2547  

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
2.6 การจัดพนักงานขับรถยนตสํารองในชวงวันหยุดราชการ โดยใหคา on call วันละ 125 บาท โดยสงตอ

ผูปวยไมเกิน 2 ครั้ง / เวร ถาเกินใหครั้งละ 125 บาท และใหพนักงานขับรถจัดแผนการปฏิบัติงานอยาง
สม่ําเสมอ และใหเรมดําเนินการตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
2.7 ขอความเห็นชอบแผนความตองการลูกจางชั่วคราวเงินบํารุงรายเดือน ประจําป 2547 เพิ่มเติมจํานวน 2 

อัตรา คือพยาบาลวิชาชีพ คุณสิริลักษณ วันอิน 6,360 บาท (ปฏิบัติงาน PCU น้ําเลา) และเจาหนาที่
บันทึกขอมูล คุณมลถิชา อุดปา 3,500 บาท (ปฏิบัติงาน ณ หองคุณภาพ) 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 3.  กลุมการพยาบาล 

3.1 การประกันอุบัติเหตุ เจาหนาที่พยาบาล ขณะสงตอผูปวย  
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหจัดทําประกันอุบัติเหตุรถ Refer เบี้ยประกันประมาณ 1 พัน บาท/ป  
4.  งานประกันสุขภาพ 

4.1 การเปลี่ยนสิทธิของผูรับบริการ ในการรับบริการ และการบันทึกขอมูลเวชระเบียน 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบใหผูที่แกไขขอมูลสิทธิลงบันทึกในใบสั่งยาวาใครเปนผูเปลี่ยน และนําเรื่องแจงในที่

ประชุมเจาหนาที่ประจําเดือน 
5.  ฝายแผนงานและประเมินผล 

5.1 ผลการสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน  16 เครื่อง ตามวิธีการสอบราคา โดยผลของการเปด
ซองสอบราคาไดตกลงทําสัญญากับบริษัท เวิลดไวดเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ในราคา 215,840 บาท 
(13,490 บาท/ เครื่อง) ซึ่งจะสงมอบของภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2547 และขออนุมัติใชหองประชุม 
พลอยไพลินติดตั้งเครื่องฯ ดังกลาวเปนการชั่วคราว ประมาณ 2 เดือน เพื่ออบรมเจาหนาที่ ในการใช
คอมพิวเตอร และการใชระบบ DMS ตามที่ไดวางระบบไว  

 มติท่ีประชุม  รับทราบ และเห็นชอบใหดําเนินการ 
6.  กลุมงานเทคนิคบริการ 

6.1 แจงผลการติดตอกับบริษัทในการจัดซื้อ เครื่อง Automate chem. 
พิจารณาในวาระการติดตามแลว 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
6.2 การปรับเปลี่ยนการจายเงินในกรณีสงสิ่งสงตรวจกับบริษัทที่ กรุงเทพ 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหเปลี่ยนบริษัทที่สามารถดําเนินการไดตามระบบเดิม 



6.3  หองปฏิบัติการมีชุดตรวจเบื้องตนสําหรับตรวจสารเคมีตาง ๆ  ที่รับมากจากพรมวิทยาศาสตรการแพทย  
โดยสามารถขอทราบรายละเอียด ในการใชไดที่ หองชันสูตร 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
-  การจัดสวัสดิการดานอาหารกลางวัน สําหรับเจาหนาที่ โดยใหคณะกรรมการอาหารประสานกับผูรับเหมา
เพื่อจัดบริการ  

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหดําเนินการ 
 -  การใชบริการของนักเรียน ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ 
 มติท่ีประชุม สามารถเบิกจายไดตามระเบียบ  

-  แจงหนาที่ความรับผิดชอบของ นางสาวพัชราภรณ  บุญสูง ตําแหนงเภสัชกร 4 พ. (ปฏิบัติงานแทน เภสัช
ชัยวัฒน) รับผิดชอบงานดานคบส. งานแพทยแผนไทย และงานบริการ  

 มติท่ีประชุม รับทราบ 
  -  ฝายเภสัชกรรมชุมชนขอรถรับสงเพื่อไปปฏิบัติงาน PCU ตาง ๆ ในชวงบายของทุกวัน 
 มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 

-  ฝายเภสัชกรรมชุมชน แจงการเปลี่ยนแปลงราคาวัคซีน T.T. เปน 98 บาท ซึ่งมีมลูคาสูงขึ้น และเกินราคา
กลาง 

 มติท่ีประชุม   รับทราบ และใหจัดซื้อตามระเบียบของการจัดซื้อในกรณีราคาของที่เกินราคากลาง 
 -  ฝายเภสัชกรรมหารือ กรณีการรับยาที่สงสงใหโรงพยาบาลนอกเวลา  
 มติท่ีประชุม  ไมใหรับยา และแจงบริษัทใหมาสงในเวลาราชการเทานั้น 

- การเบิกจายยานอกเวลา ของ ER ที่กระทบตอการพักผอนของเจาหนาที่ ฝายเภสัชฯ ที่พักในบานพัก
โรงพยาบาล 

มติท่ีประชุม  ใหเปนการพิจารณาของแพทยเวร เมื่อเห็นวาจําเปนจริง ก็สามารถแจงเจาหนาที่ทานนั้นได 
 - วาระคุณภาพ 
  1  ติดตามการดําเนินงานความเสี่ยง โดยใหทุกหนวยงานสงเอกสารความเสี่ยง 
  2  อบรมเจาหนาที่เรื่องมาตรฐานสาถนบริการกระทรวงสาธารณสุขในวันที่ 14,16 มิถุนายน 2547 
  3 ใหดําเนินการเอกสารที่ พรพ. ใหแลวเสร็จในวันที่ 15 มิถุนายน 2547 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ และแจงผูเกี่ยวของในแตละงาน 

- กลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ปรึกษาการจายสวัสดิการแกเจาหนาที่พยาบาลที่ไปปฏิบัติงาน ณ 
PCU ไผโทน เปนกรณีพิเศษ เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานในสถานบริการที่หางไกล 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหจายเงินในอัตรา เดือนละ 1,000 บาท ทั้งนี้ต้ังแต มกราคม 2547 
  
ปดประชุมเวลา 17.24 น. 
 
      (นายกฤษณ  บุญอริยเทพ)  
                   ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
         (นายทศเทพ  บุญทอง) 
                   ผูรับรองรายงานการประชุม 


