
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลรองกวาง 
คร้ังที่ 8 /  2547 

วันที่ 3 สิงหาคม  2547 
ณ หองประชุมโรงพยาบาลรองกวาง 

ผูมาประชุม 
1. นายทศเทพ บุญทอง  ผูอํานวยการ   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวธาราทิพย อุทัศน  หัวหนาพยาบาล   กรรมการ 
3. นายนิติ  คําเขียว  หัวหนาฝายบริหารทั่วไป  กรรมการ 
4. นางสาวศิริพรรณ เลขะวิพัฒน ทันตแพทย 8   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 
 

ประธานกลาวเปดการประชุม เร่ิมประชุมเวลา  14.37 น. 
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงใหทราบ  

1. เรื่องจากที่วาการอําเภอรองกวาง 
- นายอําเภอขอขอบคุณการจัดกิจกรรมที่ผานมาในเรื่องการว่ิงคฑา และตราสัญญาลักษณเฉลิม

พระเกียรติ และการจัดงานตอนรับคณะนายกรัฐมนตรี 
- การมอบผลิตภัณฑของแมบานตําบลบานเวียง ดอกมะลิที่ทําจากเก็ดปลา 
- การปฏิบัติของรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยนายประชา  มาลีนนท โครงการนํารอง

ทองถิ่นกาวไกล ชุมชนไทยเขมแข็ง ที่อําเภอหนองมวงไข และอําเภอสอง ในวันที่ 15  
กันยายน 2547 

- ขาราชการยายมาปฏิบัติราชการ นายธวัช จรัสวรพัฒน ตําแหนง ปลัดอําเภอ 
- การแกไขปญหายาเสพติด ถาผูถูกจับเปนคนจังหวัดแพรมีรางวัลให สองหมื่นบาท 
- การเรงรัดการแกไขหนี้สินนอกระบบ 
- การทําลายทรัพยกรธรรมชาติ ใหยึดนโยบายของรัฐบาล ในการจัดการทรัพยกร เชนเขตที่ดิน

อุทยาน ถาถูกรุกล้ําจะตองถูกดําเนินคดี 
- การขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาว จํานวน 45 รายในเขตอําเภอรองกวาง และขอแจงใหคนที่ใช

แรงงานตาง ๆ นําแรงงานตางดาวไปขึ้นทะเบียน 
- การปราบปรามการทุจริต เนนการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ การจัดซื้อจัดจางของศูนยจัดซื้อจัด

จางของอําเภอ 
- แจงงบประมาณของนายกรัฐมนตรี เชนการพัฒนาสนามบินแพร สรางถนนบานสะเอียบ 

สรางอางเก็บน้ําแมสาย ศึกษาการปรับปรุงถนนสายอุตรดิตถเดนชัย แพรพะเยา การสนับสนุน
สุราพื้นบาน 



- การจัดงาน 12 สิงหาคม 2547 ภาคเชาจะมีพิธีการทางศาสนา และการถวายพานพุม เริ่ม 08.30 
น.แตงกายชุดปกติขาว หรือชุดประจําสํานักงาน และชวงกลางวันเริ่ม 11.30 น. เริ่มงานอาหาร
ภาคค่ําเริ่ม 18.00 น. ที่หอประชุมเทศบาล  

- การประดับธงชาติและธงสัญญาลักษณ ขอใหดูแลใหดูสวยงาม 
- ประชาสัมพันธการใชตราสัญญาของสมเด็จพระฆังราช  
- โครงการงดเหลาเขาพรรษา และการบวชในชวงเทศกาลเขาพรรษา และกจิกรรมเกี่ยวกับ

ศาสนา 
- ประชาสัมพันธเหรียญที่ระลึก 12 สิงหาคม 
- ประกาศไขหวัดนกในสัตว จังหวัดแพร และอําเภอรองกวางยังไมพบ 
- การตัดไมกะยาเลย ยังไมมีการอนุมัติใหเคลื่อนยาย โดยการสั่งการของรัฐมนตรี 
- 10 สิงหาคม วันกํานันผูใหญบาน ของเชิญเขารวมกิจกรรมที่อําเภอรองกวาง และขอรถตู

โรงพยาบาลรองกวางเดินทางไปกรุงเทพ 
2. เรื่องจากที่ประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร 

2.1 เรื่องจากที่ประชุมศาลากลางจังหวัดแพร 
2.1.1 แจงเจาหนาที่ยาย  
- หัวหนาจัดหางาน นายอําเภอหนองมวงไข 
- นโยบายการปราบปรามทุจริต เนนการตรวจสอบภายใน การจัดซื้อจัดจาง 
- การเบิกจายเงินเดือนจะเบิกจายตาม จ 18  
2.1.2 นโยบายของรัฐบาล 

- การปราบปรามการทุจริต  
- การควบคุมภายใน 
- ศูนยผดุงธรรม 

2.1.3 การนําเสนอผลงานของจังหวัดแบบ CEO ผานระบบเวปไชดของจังหวัด 
2.1.4 3 สิงหาคม 2547  13.30 น. ว่ิงสูสุขภาพ, 4 สิงหาคม จัดประชุมสภากาแฟ, 5 สิงหาคม 2547 

งานบอลกาชาด ตําบลชอแฮ 
2.2 เรื่องของงาน / กลุมงานตาง ๆ  

2.2.1 การปรับเปลี่ยนวิธีเบิกจายเงินเดือนและคาจางประจํา  
2.2.2 โครงการรณรงคลางแอรชวยชาติ ใหทุกสถานบริการชวยกันลางแอรโดยงบประมาณของ

ตนเอง 
2.2.3 สงรายชื่อมาตรการที่ 3 และขั้นพิเศษ วันที่ 17 สิงหาคม 2547 
2.2.4 การจัดทําแผนยุทธศาสตร ป 2548 ไดจัดสงปฏิทินการดําเนินการมาให รายละเอียดตาม

เอกสาร 
2.2.5 สถานการณโรคทางระบาดวิทยา โรคไขเลือดออกสูงสุด อําเภอสูงเมน และอําเภอเมือง รอง

กวางจํานวน 3 ราย ยังต่ํากวา 50 ตอแสนประชากร แจงการทํารายงาน 506 โรงพยาบาลรอง
กวางแจงโรคไขไมทราบสาเหตุ มาก ขอใหปรับปรุงเพื่อลดการรายงานดวย 

2.2.6 การควบคุมปองกันโรคแลปโตสไปโรซีส ขอใหแตละแหงจัดทํากิจกรรมเชิงรุกเพื่อปองกัน
การเกิดโรค 

2.2.7 โครงการเชิญชวนกิจกรรม งดเหลาเขาพรรษา 
2.2.8 มหกรรมอาหารปลอดภัยใสใจสุขภาพ จ.แพร ป 2547  
2.2.9 โครงการหนวยเคลื่อนที่ในการปองกันโรคอัมพฤกษ อัมพาต จะมีรายละเอียดสงมาอีกครั้ง 



2.3 เรื่องของสวนราชการอื่น ๆ 
2.3.1 ศตม. ที่ 9.1 แพร ทรายอะเบทหมดแลว 
 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7 / 2547 
 
 มติที่ประชุม รับรองรายงาน 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 7 / 2547 

3.1 การเปดซองสอบราคาครุภัณฑทางการแพทยสนับสนุน PCU จะดําเนินการตามระเบียบ 
3.2 มาตรการที่ 3 จะไมขอสงรายชื่อใชหรือไม ขอ หารือในวาระตอไป 
3.3 การปรับตําแหนงลูกจางชั่วคราวตามวุฒิการศึกษา ใหแตละฝายเสนอเขาที่ประชุมเพื่อหารือในครั้งตอไป 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองที่ประธานแจง/เสนอเกี่ยวกับโรงพยาบาล 

1. การดําเนินการตามมาตรการที่ 3  
2. การประเมินผลการปฏิบัติการเพื่อพิจารณาเงินเดือนขั้นพิเศษ 

 มติที่ประชุม จัดประชุมเพื่อหารือในวันที่ 10 สิงหาคม 2547 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องจากหนวยงานตาง ๆ ของโรงพยาบาลรองกวาง 

 
5.1  งานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 

1. แจงผลการประเมินโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ จาก พรพ. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.2  ฝายทันตสาธารณสุข 
1. การกําหนดตําแหนงลูกจาง ในกรณีมีการปรับวุฒิการศึกษา หรือการปรับหนาที่ในการปฏิบัติงาน 
มติท่ีประชุม นําเขาที่ประชุมครั้งตอไป  

5.4  ฝายแผนงานและประเมินผล 
1. ขอรับการสนับสนุนเจาหนาที่เพิ่มเติมในการปฏิบัติงาน แผนงาน และงานระบาดวิทยา จํานวน 1 คน 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหคุณสําราญ  กาศสุวรรณ  มาชวยปฏิบัติงาน 
 
5.5  กลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 

1. การปฏิบัติงานของพยาบาลประจํา PCU น้ําเลา 
 มติท่ีประชุม  นําเขาหารือในที่ประชุม คปสอ. 
5.6  ฝายเภสัชกรรมชุมชน 

1. การปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ 
มติท่ีประชุม  แยกการเบิกจาย และอนุมัติพัสดุ ในงานทันตกรรม และ ชันสูตรออกจาก งานเภสัชกรรม โดย
แตงตั้งเจาหนาที่พัสดุของแตละงานเพิ่มเติม และใหดําเนินงานดานเอกสารโดยใหพนักงานพิมพของงาน
คุณภาพเปนผูสนับสนุน 



 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
6.1 การรายงานสถิติการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ โดยจะติดประกาศบริเวณโตะลงชื่อปฏิบัติงาน 
6.2 การยายมาปฏิบัติงานของผูชวยเหลือคนไขจากตาง ๆ จังหวัดขอใหกลุมการเปนผูดูแลมอบหมายในการ

ปฏิบัติงานโดยจะมาปฏิบัติงานในวันที่ 9 สิงหาคม 2547 
6.3 การจัดการหนังสือ FTP ที่มีความลาชาเนื่องจากระบบที่ไมเสถียร จะขอนําเขาที่ประชุม สสจ. เพื่อหารือ 
6.4 การจัดกีฬาระหวางอําเภอ อําเภอรองกวาง หนองมวงไข และ อําเภอสอง โดยมอบหมายใหประธาน

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพจัดทําโครงการ เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณ จากอบจ.แพร 
 
 
 
ปดประชุมเวลา 17.05 น. 
 
      (นายกฤษณ  บุญอริยเทพ)  
                   ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
         (นายทศเทพ  บุญทอง) 
                   ผูรับรองรายงานการประชุม 
 


