
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 10 เมษายน 2562 

ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว ชั้น 5 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน  โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
......................................................................... 

 
เริ่มประชุม เวลา ................น. 
ก่อนเข้าวาระการประชุม   
 - 
ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 งานบุญเดือนหก กิจกรรมร าถวายเจ้าพ่อ 30,000 ชวีิต ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 มีการซ้อม       
ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 โดยมีเพลงร า 6 เพลง ขอให้หน่วยงานแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที ่ทีจ่ะเข้าร่วม ส่ง
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดด้วย และขอความร่วมมือด้าน การปฐมพยาบาล/การแพทย์ฉุกเฉิน 

1.2 การคัดเลือกทหาร ในวันที่ 1-12 เมษายน 2562 อ าเภอภูเขียว คัดเลือกวันที่ 3-4 เมษายน 2562 
1.3 กรมปศุสัตว์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและ

แมว ขอให้หน่วยงานสาธารณสุข อ านวยความสะดวกร่วมด้วย 
1.4 วันที่ 6 เมษายน 2562 ท าพิธีเก็บน  าศักดิ์สิทธิ์ วันที่ 8 เมษายน 2562 ประกอบพิธีท าน  าอภิเษก และ

วันที่ 9 เมษายน 2562 เวียนเทียนสมโภช น  าอภิเษก 
1.5 ชว่งเทศการสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันหยุดยาว ขอความร่วมมือดูแลความปลอดภัยสถานที่ราชการ 
1.6 เชิญชวนประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามอาคารบ้านเรือน ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ตั งแต่บัดนี ถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม 
พุทธศักราช ๒๕๖๓ 

1.7 เชิญชวนใส่เสื อเหลือง ในช่วงเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2562 
1.8 ค่าตอบแทนช่วงเทศการสงกรานต์จ่ายในอัตรา 1.5 เท่า ของอัตราปรกติ ทั ง ในโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลและโรงพยาบาล 
1.9 ทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนปรับปรุงตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลชัยภูมิ วันที่ 16 เมษายน 2562 

และทอดผ้าป่าสามัคคี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ วนัที่ 21 เมษายน 2562 โดยร่วมท าบุญทอดผ้าป่า
สามัคคีกับหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม 

1.10 การตรวจสอบภายใน จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ของอ าเภอภูเขียวก าหนดในเดือน 
พฤษภาคม 2562 ในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ให้เตรียมเอกสารให้พร้อม จะเป็นการสุ่มตรวจ 

1.11 แนวทางการปฏิบัติ กรณ ีพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 (ยาเสพติดให้โทษในประเภท 
5 เฉพาะกัญชา)  

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายที่ออกมาเพ่ือแก้ปัญหาการลักลอบใช้ กัญชา 
หรือน ามันกัญชา ในการรักษาโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ โดยผู้ป่วยมีความเชื่อว่า สามารถใช้กัญชาหรือน  ามันกัญชา ในการ
รักษาโรคมะเร็งได้ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษา นอกเหนือจากการใช้ยาเคมีบ าบัด จึงเกิดการลักลอบนาเข้า
น  ามันกัญชา หรือการลักลอบผลิต เพ่ือจ าหน่ายให้กับผู้ป่วยเหล่านั น (เอกสารหมายเลข 1: ดูได้ที่เว็บไซต์
โรงพยาบาล) 

1.12 การด าเนินงาน RDU ขั นสอง ยังไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด ตัวที่ยังไม่ผ่านคือ URI และ FTW  ขอให้
ผู้เกี่ยวข้อง เร่งด าเนินการ 
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1.13 Smart hospital SMC โรงพยาบาล ควรมี PCC link ประชุมในระดับจังหวัด 9 เมษายน 2562 

Que online ควรมีที่ห้องบัตร ห้องตรวจ ห้องยา ห้อง lab ใบสั่งยาในระบบคอมพิวเตอร์ และการจัดระบบ 
Backoffice 

1.14 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลมิพระเกียรติ เสนอขอจ้าง ผู้ช่วยพยาบาล 5 คน ขอให้ด าเนินการ 
จัดท าเรื่องขอกรอบ 

1.15 การใช้ E-donation (ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์) ขอให้ติดตามผลการติดตั ง เชิญชวนให้ติดต่อ 
ธนาคารกรุงไทย อาจง่ายขึ น 

1.16 รายงานผลการส ารวจลกูน  ายุงลายและสถานการณ์โรคไข้เลือดออกเดือน มีนาคม 2562 ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 - 23 มีนาคม 2562 พบผู้ป่วย จ านวน 27 ราย  
พบในอ าเภอภูเขียว จ านวน 3 ราย  
           ในภาพรวมประเทศ ตั งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 23 มีนาคม 2562 พบผู้ป่วย 12,545 ราย อัตรา
ป่วย 18.99 ต่อแสนประชากร มีผู้เสียชีวิต 14 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.112 จังหวัดชัยภูม ิพบผู้ป่วยอันดับ 4 
ของเขตบริการสุขภาพท่ี 9 และอันดับที่ 47 ของประเทศ (เอกสารหมายเลข 2: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
          1.17 สรุปงบค่าบริการทางการแพทย์ของ รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ที่เบิกในลักษณะงบลงทุน ปี 2561 
(เอกสารหมายเลข 3: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

 หน่วยบริการ งบที่ สปสช. สนับสนุน 
จ านวน
รายการ 

รายการที ่
ตรวจรับแล้ว 

จ านวนเงินที่จัดซื อ
จริง 

รายการทีย่ังไม่
ด าเนินการ 

เงินเหลือจ่าย 
ร้อยละเงิน
เหลือจ่าย 

รพ.ภูเขียว 13,166,663.87 36 36 9,9646,849.64 0 994,814.23 7.56% 

รายการทีย่ังไม่ด าเนินการ จ านวนรายการ 
ราคารวม 

(สปสช.+สมทบ) 
หมายเหต ุ

- - - - 
- - - -- 

1.18 รายงานความทันเวลาการส่งงบทดลองของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
 เดือน กุมภาพันธ์ 2562 (เอกสารหมายเลข 4: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

หน่วยงาน 
รายละเอียดการส่งงบทดลอง 

กุมภาพันธ์ 2562 งบดุล งบสัมพันธ์ 
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกยีรติ ส่งงบแล้ว งบดุล งบสัมพันธ ์

สสอ.ภเูขียว (รพ.สต. จ านวน 15 แห่ง) ส่งงบแล้ว งบดุล งบสัมพันธ ์
1.19 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2562 ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561-29 มีนาคม 2562 

(สสอ.ภูเขียว) (เอกสารหมายเลข 5: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
รายการ จ านวน(บาท) รายการ จ านวน(บาท) รายการ จ านวน(บาท) 

1.รับจดัสรร 354,722.79 3.จ่ายค่าตอบแทนใช้สอย  4.จ่ายคา่สาธารณูปโภค  
2.จ่ายค่าใช้จ่ายเดินทาง    3.1 ซ่อมรถ 1,883.20    4.1 ค่าน  าประปา 4,545.91 
   2.1 ค่าเบี ยเลี ยง 5,840.00   3.2 ซ่อมครุภณัฑ ์ -    4.2 ค่าไฟฟ้า 13,347.87 
   2.2 ค่าเช่าที่พัก 4,099.00   3.3 วัสดุ สนง. 26,234.00    4.3 ค่าโทรศัพท์ 1,184.24 
   2.3 ค่าใช้จ่ายอื่น 21,540.00   3.4 จ้างเหมา 9,435.50    4.4 ค่าเน็ต 2,243.79 
   รวม ข้อ 2 31,479.00   3.5 OT 13,480.00 รวม ข้อ 4 21,321.81 
    รวมข้อ 3 51,032.00 รวมเบิกทั งหมด(2-4) 103,833.51 
 คงเหลือ 250,889.28 

ร้อยละทีเ่บิก 29.27 
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1.20 ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 (Risk Scoring) โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติฯ 
ประจ าเดือน มีนาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 6: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
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เงินบ ารุงคงเหลือ 
(หักหนี แลว้) 

179 รพช.M2>100 1.31 1.17 0.58 33,255,457.54 60,658,784.91 2 0 0 2 -45,303,256.14 

 1.21 สรุปผลการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลวัณโรค (QTB) จังหวัดชัยภูมิ ในระหว่างวันที่  
18-21 มีนาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 7: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
 1.22 การพิจารณาขอย้ายของข้าราชการ โดนดรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติมี ขอโยกย้าย 1 คนได้แก่ 
นางสาวกุลธิรา เจียรวุฒิสาร ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการ ย้ายไปรับต าแหน่งใหม่ที่ กรมการแพทย์ 
(เอกสารหมายเลข 8: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั งที ่3/2562 วันที่ 13 มีนาคม 2562 
(เอกสารหมายเลข 9: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณา/อนุมัติ 

3.1 เรื่องพิจารณา 
............................................................................................................................. .............................. 
ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
3.2 เรื่องอนุมัติ 
      3.1.1 งานการเจ้าหน้าที่ ขออนุมัติจ้างพนักงาน 

                         1) งานผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล ขออนุมัติจ้างพนักงานทดแทน จ านวน 2 อัตรา เนื่องจาก 
มีลูกจ้างประจ า เกษียณอายุราชการ 1 คน (30 กันยายน 2562) คือ นายสมควร แสนโคตร (พนักงานเปล) และ         
มีพนักงานกระทรวงสาธารณสุขลาออก จ านวน 1 คน คือ นายกตัญญู แข็งแรง (พนักงานเปล) และพนักงานจ้างเหมา
บริการลาออก จ านวน 1 คน คือ นายวิโรจน์ คงเย็น (พนักงานเปล) ส่งผลให้พบปัญหาการจัดเวรพนักงานเปล                 
ได้ไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนดในแต่ละเวร และผู้ปฏิบัติงานเกิดความเหนื่อยล้าจากเวรที่เพ่ิมมากขึ น   

    2) งานผ่าตัด กลุ่มการพยาบาล ขออนุมัติจ้างพนักงานทดแทน เนื่องจากปัจจุบันมีผู้มารับบริการ 
ผ่าตัดเพ่ิมมากขึ นทุกปี และมีพนักงานห้องผ่าตัด จ านวน 3 อัตรา จะเกษียณอายุราชการในเดือน กันยายน 2562 
จ านวน 1 ท่าน คือ นายเดือน คชสาร จึงขออนุมัติจ้างพนักงานผ่าตัดทดแทนบุคลากรที่จะเกษียณอายุจ านวน 1 
อัตรา (จ้างก่อน 6 เดือน เพ่ือให้ฝึกประสบการณ์/ทักษะเฉพาะควบคู่ไปกับผู้ที่จะเกษียณ) 

ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อ 1 และ2 : รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ มีกรอบอัตราก าลังอยู่ในกลุ่มสายสนับสนุนวิชาชีพ
หลัก ซึ่งก าหนดการคิดกรอบ รพช. ตามมติ อ.ก.พ. สป. ครั งที่ 3/2560 ลงวันที่ 18 พ.ค.2560) / ขนาดM2:162 

สายสนับสนุนวิชาชีพ กรอบ ควรมี 60%  มีจริง เกิน/ขาด 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาชีพหลัก 167 167 - 

*หมายเหตุ ข้อมูลส ารวจใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 (จ านวนมีจริงลดลงเนื่องจากมีพนักงานลาออก) 
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กรณีแยกเป็นกลุ่มเฉพาะกลุ่มการ 
สายวิชาชีพ FTE สูง มีจริง ขาด สายสนับสนุน กรอบควรมี มีจริง เกิน 

- พยาบาลวิชาชพี/เทคนิค/นวก. 
 

192 171 
 

17 พ.ช่วยการพยาบาล 
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
พนักงานบริการ 
พนักงานห้องผ่าตัด 
พนักงานเปล 
พนักงานประจ าตึก 
พ.ประจ าหอ้งทดลอง 
พนักงานพิมพ ์
ผู้ช่วยพยาบาล 

115 2 
44 
46 
2 
7 

15 
1 
3 
4 

9 

 ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 การติดตามการด าเนินงาน 
4.1 ขอติดตามเรื่องขอพิจารณา ของงานผู้ป่วยนอก ขออนุมัติจ้างพนักงานช่วยเหลือคนไข้ทดแทนเจ้าหน้าที่ 

เนื่องจากลาออก จ านวน 1 อัตรา ที่ประชุมขอให้กลุ่มการพยาบาล บริหารเจ้าหน้าที่ที่มีและศึกษาภาระงาน 1 เดือน 
และให้น าข้อมูลที่ได้มาน าเสนอในที่ประชุมครั งต่อไป (เนื่องบุคลากรสายสนับสนุนวิชาชีพหลัก ภาพรวม เกิน 4 คน 
และเฉพาะกลุ่มการพยาบาลเกิน 15 คน)  

ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกลุ่มงาน  

5.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 
      5.1.1 ศูนย์ข้อมูลสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
     1) น าเสนอ KPI กระทรวง ปีงบประมาณ 2562 (ไฟล์น าเสนอ 1) 
              2) น าเสนอ QOF ปีงบประมาณ 2562 (ไฟล์น าเสนอ 2) 
ที่ประชุม   .............................................................................................................. .......................... 
      5.1.3 งานเวชสถิติและข้อมูล รายงานค่า CMI เดือน ตุลาคม 2561–กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ป่วยทุกสิทธิ 

ทั งหมด จ านวน 6,957, sumRw=6,779.9174, RW = 0.9745, sumADJRW = 6,826.7917,  
CMI = 0.9813 (เอกสารหมายเลข 10: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)     

ที่ประชุม   .............................................................................................................. .......................... 
5.2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
      5.2.1 ขอเชิญร่วมพัฒนาผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 

(เอกสารหมายเลข 11 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)                 
ที่ประชุม   .............................................................................................................. .......................... 

                5.2.2 งานการเงิน (เอกสารหมายเลข 12: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
1) การบริหารจัดการงบค่าเสื่อมที่ได้รับจัดสรรจาก สปสช. ปี 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 8  

กุมภาพันธ์ 2562  
                  2) ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน ของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 

เดือน 
แสดงสภาพคล่องทางสินทรัพย ์ แสดงความมั่นคงทางการเงิน 

Current Ratio 
(ค่าสูงยิ่งดี) 

Quick Ratio 
(ค่าสูงยิ่งดี) 

Cash Ratio 
(ค่าสูงยิ่งดี) 

Risk Scoring 
(ยิ่งต่ ายิ่งดี) 

NWC<0 
(เงินทุนหมุนเวียน) 

NI<0 
(ก าไรสุทธิ) 

เกณฑ ์ 1.5 1 0.8 0   
ก.พ.62 1.31 1.17 0.58 2 33,255,457.54 60,658,784.91 
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3) ต้นทุนบริการแบบ Quick Method ประจ าปีงบประมาณ 2562 

เดือน 
ต้นทุน OPD ต้นทุน IPD 

หมายเหต ุค่ากลาง 
(Mean+1sd) 

ค่าของ รพ. การแปลผล 
ค่ากลาง 

(Mean+1sd) 
ค่าของ รพ. การแปลผล 

ก.พ.62 766.27 587.99 ผ่าน 17,913.48 21,210.37 ไม่ผ่าน  

4) รายงานการควบคุมรายรับ-จ่าย ของหน่วยงาน ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
                           5) หนี สินและภาระผูกพัน ณ วันที่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 

ที่ประชุม   .............................................................................................................. .......................... 
      5.2.3 งานการเจ้าหน้าที่  

     สรุปผลการวิเคราะห์ Happinometer ระดับหน่วยงาน ประจ าปี 2562 
               กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดให้มีการประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน โดยให้บุคลากรแต่

ละหน่วยงานจัดท าแบบประเมินการวัดความสุขด้วยตนเอง (Happinometer) รายบุคคลมากกว่าร้อยละ 70 ของ
จ านวนบุคลากรในหน่วยงานนั น  ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 มกราคม 2562 บุคลากร  
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดชัยภูมิ จ านวนทั งหมด 476 คน (ไม่รวมจ้างเหมาบริการ) ตอบแบบ
ประเมินจ านวน 445 คน คิดเป็นร้อยละ  93.49     

  ผลการประเมิน Happinometer 9 มิติ  มีค่าเฉลี่ยความสุขภาพรวม ระดับหน่วยงาน ร้อยละ 61.79  
สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรในองค์กร เฉลี่ยอยู่ในระดับ “มีความสุข”  

  มิติที่มีค่าเฉลี่ยความสุขสูงที่สุด  ได้แก่  จิตวิญญาณดี ร้อยละ 71.19  น  าใจดี ร้อยละ 70.02 และสังคมด ี
ร้อยละ 65.10   มิติที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่  สุขภาพการเงินดี ร้อยละ 46.33  ผ่อนคลายดี ร้อยละ 54.79 และ
การงานดี ร้อยละ 58.23   

ส าหรับมิติ ด้านสุขภาพเงินดี ข้อที่คะแนนต่ าที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 มีเงินเก็บออมในแต่ละ
เดือนหรือไม่ คิดเป็นร้อยละ 30.17 อันดับ 2 ค่าตอบแทนที่ได้รับทั งหมดในแต่ละเดือนเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบ
กับรายจ่ายทั งหมดในแต่ละเดือน คิดเป็นร้อยละ 35.11 และการผ่อนช าระหนี สินต่างๆโดยรวมในปัจจุบันเป็นภาระ
หรือไม่ คิดเป็นร้อยละ 44.38 

 มิติด้านผ่อนคลายดี ข้อที่คะแนนต่ าที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 การได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอ
หรือไม่ คิดเป็นร้อยละ 47.53 อันดับ 2 ชีวิตเป็นไปตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ คิดเป็นร้อยละ 48.76  และใน 1 
สัปดาห์ท่านท ากิจกรรมเพ่ือเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ เช่น การอ่านหนังสือ ดูหนัง ฟังเพลง หรือไม่ คิดเป็นร้อยละ 
50.51 

มิติด้านการเงินดี ข้อที่คะแนนต่ าที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 ค่าตอบแทนที่ได้รับคุ้มค่ากับความ
เสี่ยงที่อาจเกิดจากการท างาน เช่น การถูกฟ้องร้อง การได้รับอันตรายจากการท างาน ฯลฯ) คิดเป็นร้อยละ 36.97 
อันดับที่ 2 มีความพึงพอใจกับสวัสดิการที่องค์กรจัดให้หรือไม่ คิดเป็นร้อยละ 39.94 และงานของท่านมีความชัดเจน
ของโอกาสในการเติบโตในต าแหน่งหน้าที่หรือไม่ คิดเป็นร้อยละ 43.99 

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 
1.ค่ายา 39,800,569.10 8.ค่าวัสดุทั่วไป 2,734,920.26 
2.ค่าวัสดุการแพทย ์ 14,599,722.74 9.เจ้าหนี อื่นๆ 2,050,888.05 
3.ค่าวัสดุทันตกรรม 1,300,005.60 10.ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย ์ 2,551,325.00 
4.ค่าวัสดุเภสัชกรรม 517,195.91 11.ค่าครุภัณฑ์ 860,310.00 
5.ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย ์ 10,030,566.99 12.ค่ารักษาพยาบาลตามจา่ย(OP-UC) 2,758,413.00 
6.ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(LAB) 4,792,323.00 13.เงินรับฝากระยะสั น 12,773,306.47 
7.ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(X-Ray) 3,587,550.00 14.ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 8,458,422.92 

รวมทั้งสิ้น 106,815,519.04   
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ความสุขและความผูกพันต่อองค์กรเมื่อจ าแนกตามช่วงอายุ พบว่า บุคลากร Gen X (ช่วงอายุที่ 40-54 ปี)   
มีมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยร้อยละ 63.61 และ 63.09 ตามล าดับ รองลงมาเป็น Gen BB (ช่วงอายุที่ 55-70 ปี) และ Gen Y 
(ช่วงอายุที่ 22-39 ปี) 

 
 
5.3 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 
      ขอแจ้งปรับแผนจัดซื อยา Seretide evohaler (25/250) จากวิธี Ebidding เป็นวิธีเฉพาะเจาะจง 

เนื่องจากขณะนี ได้ท าการจัดซื อวิธี Ebidding ครบตามจ านวนแล้ว 
ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
5.4 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 
      5.4.1 แจ้งแนวทางการนัดติดตามผู้ป่วย Stroke รายใหม่เพื่อรักษาทางกายภาพบ าบัด 

(เอกสารหมายเลข 13: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
      5.4.2 แจ้งการติดต่อประสานงานช่วงวันหยุดเทศการสงกรานต์   
              1) อุปกรณ์ช่วยเดินและอุปกรณ์เสริม เบิกจ่ายที่ ER    
              2) อุปกรณ์ศูนย์ยืมLTC งดให้บริการตามแนวทางที่เคยแจ้งไว้ หากมีผู้ป่วยที่วางแผนว่าจะ

จ าหน่ายช่วงวันที่ 12-16 เมษายน 2562 ให้ติดต่อยืมภายในวันที่ 11 เมษายน 2562 
ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
5.5 คณะกรรมการ HRD-HRM   
      5.5.1 การพัฒนาพฤติกรรมบริการ 
               ประธาน และกรรมการ HRD-HRM  ได้จัดท าโครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการ “ทีมงานกับการ

ท างานบริการอย่างมีความสุข” (ESB) วิทยากร โดย ดร.ธีระยุทธ วระพินิจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ช่วยราชการส านักงานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในระกว่างวันที่ 3-17 มิถุนายน 2562 แบ่งการอบรมออกเป็น 5 รุ่น 
ๆ ละ 1 วัน ณ ห้องประชุมพลอยภูเขียว รุ่นที่ 1 วันที่ 3 มิถุนายน ๒๕62 รุ่นที่ 2 วันที่ 4 มิถุนายน ๒๕62 รุ่นที่ 3 
วันที่ 5 มิถุนายน ๒๕62 รุ่นที่ 4 วันที่ 17 มิถุนายน ๒๕62 และรุ่นที่ 5 วันที่ 18 มิถุนายน ๒๕62 กรอบเนื อหา
ประกอบด้วย การสร้างความเป็นหนึ่งในงานบริการ หลักการคิด และการบริการเชิงบวก ทักษะการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์ บุคลิกภาพและภาพลักษณ์ท่าร้างความประทับใจ การบริการเหนือความคาดหมาย  เข้าใจ เข้าถึง 
ผู้รับบริการ 

63.93 

54.79 
70.02 

71.19 

63.84 

65.10 

62.72 
46.33 

58.23 

1.สขุภาพดี 

2.ผ่อนคลายดี 

3.น า้ใจดี 

4.จิตวิญญาณดี 

5.ครอบครัวดี 

6.สงัคมดี 

7.ใฝ่รู้ดี 

8.สขุภาพเงินดี 

9.การงานดี 

ดัชนีความสุขของคนท างาน  
บุคลากรโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรต ิ
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หารือความคิดเห็นในกรอบประเด็นเนื อหา ควรให้วิทยากรเน้นในเรื่องใด หรือให้เพ่ิมเติมในรายละเอียด
ใดบ้าง (จากประเด็นพฤติกรรมบริการที่พบจากการท างาน กระบวนการท างานภายในหน่วยงาน/องค์กร ฯลฯ) 

ขอความร่วมมือหัวหน้าหน่วยงานแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมในแต่ละรุ่น ให้กระจายในทุกรุ่น (เกลี่ย) ตาม
แบบส ารวจ ส่งทีง่านการเจ้าหน้าที่ 
       5.5.2 การส ารวจความพึงพอใจในการท างานของบุคลากร  
                คณะกรรมการ HRD-HRM  จะได้ท าการส ารวจความพึงพอใจในการท างานของบุคลากร          
ครั งที่ 1 ปี 2562 (ตุลาคม 2561- มีนาคม 2562) จึงขอความร่วมมือหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างานแจ้งบุคลากรใน
หน่วยงานตอบแบบสอบถามทางระบบออนไลน์ในเวปไซต์ของโรงพยาบาล คือ http://phukieo.net/#&office 

ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
 5.6 งานบริหารจัดการความเสี่ยง 

      5.6.1 ขอหารือระบบการรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยสู่การปรับระบบบริการ (Patient Experience 
Program : PEP)  โดยใช้การสแกน QR code เพ่ือเข้าไปตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น น าไปแจกจ่ายตาม
หน่วยงานต่างๆ แล้ว  ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีข้อมูลเข้าระบบ  
             5.6.2 รายงานการลงข้อมูลในโปรแกรมความเสี่ยง ในระบบ HRMS (Health Care Risk 
Management System) (เอกสารหมายเลข 14: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

5.7 ศูนย์พัฒนาคุณภาพและระบบบริการ 
      แจ้งแผนแผนการน าเสนอ Service Profile ผลการพัฒนาคุณภาพในระดับหน่วยงานและระดับ PCT 

และหน่วยงาน เดือนเมษายน 2562(เอกสารหมายเลข 15: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
 

   ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 ในวันที่ 8 เดือน 

พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (ก าหนดวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน) 
ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 

เลิกประชุม เวลา ................น. 

http://phukieo.net/#&office

