
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 9 ตุลาคม 2562 

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

 
เริ่มประชุม เวลา ................น. 
ก่อนเข้าวาระการประชุม   
 1. นโยบาย 2P Safety Goal : Patient and Personnel Safety (ไฟล์น าเสนอ 1) 
 2. ขอแสดงความยินดีกับ คปสอ.ภูเขียว ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดผลการ
ด าเนินงานระบบรายงานความครอบคลุมวัคซีน จังหวัดชัยภูมิ ประจ าปี 2562 
 3. โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ผ่านเกณฑ์การด าเนินงาน ระดับดีเยี่ยม ในการประกวดผลการ
ด าเนินงานระบบรายงานความครอบคลุมวัคซีน จังหวัดชัยภูมิ ประจ าปี 2562 
 4. ขอแสดงความยินดีกับ นายเอกดนัย ทองมูล ที่ได้รับรางวัลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแพทย์แผนไทยดีเด่น 
ระดับจังหวัด จากงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ประจ าปี 2562 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 2563 มอบโดย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ.สุขุม กาญจนพิมาย) 
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ  

1.2 แนวทางการตรวจราชการ 2563   
      มีการปรับรูปแบบการตรวจราชการในมิติใหม่ จากเดิมตรวจตามตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ 2563 จะ

ตรวจ ตามประเด็น แบ่งประเด็น เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  
       1) Agenda Base นโยบายรัฐบาล/ผู้บริหารระดับสูง/ยุทธศาสตร์ชาติ เช่น นโยบายกัญชาทาง

การแพทย ์และจะเลือกเพียงประเด็นส าคัญในบางประเด็นเพ่ือด าเนินการตรวจราชการ  
       2) Function Base ประเด็นการให้บริการของหน่วยบริการ เช่น ลดป่วย, ลดตาย จากโรคที่เป็น

ปัญหา ส าคัญของประเทศ  
       3) Area Base ประเด็นปัญหาของพ้ืนที่ เช่น ลดความแออัด, ลดรอคอย, Primary Care เพ่ือให้

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน  
1.3 งบค่าเสื่อมได้รับการอนุมัติ จากที่ประชุม อปสข แล้ว /LTC จะครอบคลุมทุกสิทธิ์ การจ่ายเงินเพ่ือ

ส่งเสริม Refer back โรงพยาบาลที่ส่งได้ 1,000 บาท โรงพยาบาลที่รับได้ 3,000บาท 
1.4 การด าเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน พบปัญหาการลักขโมย ที่โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล และขอให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวัง/ตรวจตราในโรงพยาบาลด้วย 
1.5 โรงพยาบาลชัยภูมิ ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมการจัดกิจกรรมวิ่ง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 

มีผู้วิ่ง~3,000 คน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอบคุณโรงพยาบาล ที่จ่ายหนี้ให้กับ โรงพยาบาลชัยภูมิ 
1.6 การสุ่มตรวจลูกน้ า พบค่า HI CI ค่อนข้างสูง ขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดในการควบคุมป้องกัน 
1.7 ระบบ R9refer พัฒนาใกล้ส าเร็จแล้ว จะมีการแจ้งเตือนปลายทาง 
1.8 Q online เพ่ือลดความแออัด ขอให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาให้เห็นผล 
1.9 นโยบายการปลูกกัญชา เขตสุขภาพที ่9 น าร่องการปลูกท่ี โรงพยาบาลคูเมือง 
1.10 คลินิกกัญชา ขอให้ทีมแพทย์และคณะผู้เชี่ยวชาญด้านกัญชา ด าเนินการ 
1.11 การจัดอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ในการจ่ายค่าลงทะเบียนอบรมของบุคลากร มอบให้

หน่วยงานต้นสังกัดที่บุคลากรปฏิบัติงาน เป็นผู้รับผิดชอบ (10,000 บาท) ส่วนแพทย์ จะใช้เงินงบประมาณกองกลาง 
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1.12 Bright spot จะจัดแข่งขันแยกเป็นเครือข่ายบริการ รางวัลชนะเลิศ 8,000,000 บาท 
1.13 การจัดสรรเงิน ยังคงเป็นแนวทางเดิม คือ Step ladder ก าหนดค่า K รับประกันรายได้ เท่าปีที่ 

ผ่านมา จัดสรรให้กลุ่ม ประชากรน้อย 
1.14 เงินในการด าเนินการ Pap smear cup จะหักไว้บางส่วนเป็นค่าตรวจ 
1.15 การฉีดวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ในบุคลากรค่อนข้างต่ า ฝากส่งเสริมการฉีดด้วย 
1.16 การขอจ้าง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ที่ประชุมอนุมัติ 1 ต าแหน่ง (ได้จาก โรงพยาบาลบ าเหน็จ 1 คน 

รับย้ายจากต่างจังหวัด 1 คน) ส่วนที่ขอทดแทนเกษียณ ที่ประชุมอนุมัติทั้งหมด 
1.17 ผู้ป่วยที่สงสัยโรคหัด ส่งตรวจ serum ฟรี ส่งที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ แล้วส่งต่อที่       

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย ์นครราชสีมา  
1.18 วันที่ 17 ตุลาคม 2562 มีการประชุม พรบ. งบประมาณ วาระ1  วาระ 3 ช่วงเดือนธันวาคม ถึง

พ้ืนที ่ประมาณเดือนมกราคม 2563 
1.19 เงิน UC หมวด 50 % แรก จะส่งมาในเดือน ตุลาคม 2562 อีก 50% น่าจะมาในช่วงประมาณเดือน 

มกราคม 2563 ส่วนหมวด IPD เหมือนเดิม รับประกัน 100% ของปี 2562 
1.20 ฝุ่น PM 2.5 จังหวัดชัยภูมิ ไม่มีเครื่องวัด ต้องอ้างอิงค่าจาก จังหวัดนครราชสีมา เครื่องวัดราคา  

3.5 ล้านบาท 
1.21 ระบบสาธารณสุข ของประเทศไทยเรา ได้รับการจัดอันดับ เป็นที่ 6 ของโลก 
1.22 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ทุก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มี AED 
1.23 ฝากให้ช่วยกันเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย เนื่องจากอัตราการฆ่าตัวตายสูงเกินเกณฑ์ท่ีวางไว้ 
1.24  โรค NCD เป็นปัญหาส าคัญของประเทศ 1 ตุลาคม 2562 จะเริ่มเก็บภาษีตามความหวาน เชิญชวน

คนออกก าลังกาย นโยบายอาหารปลอดภัย street food รถเร่ 
1.25 FTE ผู้บริหารรับทราบปัญหาแล้ว อยู่ในระหว่างหาวิธีคิด และจะมีการน าร่องก่อน ที่เขตสุขภาพที่ 6 
1.26 การด าเนินงาน HA ของจังหวัดชัย มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญมากมาย ขอให้บูรณาการเป็นพ่ีเลี้ยงซึ่งกัน

และกัน ไมต้่อขอคนนอกมาช่วย เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย 
1.27 สรุปผลการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563  

วิสัยทัศน์ (Vision) “เป็นองค์กรหลักในการจัดบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ประชาชน และชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน” 
เป้าประสงค์หลัก (Ultimate Goal) “ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพมีความยั่งยืน” 
ต าแหน่งการพัฒนา (Strategic Positioning) 

1) การสร้างความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การคุ้มครองผู้บริโภค  
และ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และการดูแลตนเองของประชาชน และชุมชน 

2) การพัฒนาระบบบริการทุกระดับ ให้มีศักยภาพและคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา 
3) การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิร่วมกันของเครือข่ายสุภาพ ภายใต้บริบทของพ้ืนที่และนโยบาย 
4) การบริหารจัดการก าลังคน ให้มีการกระจายที่เหมาะสม มีสมรรถนะ และมีความสุข 
5) การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ คุณธรรม 

Time line การวางยุทธศาสตร์การพัฒนางานด้านสาธารณสุข 20 ปี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
Phase 1 (2560 2564): ปฏิรูประบบโดยมุ่งการท างานกับเครือข่าย 
Phase 2 (2565 2569): มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย 
Phase3 (2570-2574): มุ่งสู่การพัฒนาระบบสุขภาพสู่ที่ยั่งยืนและขับเคลื่อนโดยประชาชน 
Phase 4 (2575-2579): คนชัยภูมิสุขภาพดี มีอายุคาดเฉลี่ย 85 ปีและองค์กร 4.0 
 (เอกสารหมายเลข 1: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
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1.28 สรุปสถานการณ์ด าเนินงานงบค่าเสื่อม (ตามจ านวนรายการ) ปีงบประมาณ 2562(เอกสารหมายเลข 
2: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

หน่วยงาน วงเงินงบประมาณ รายการ 
รายการที่ด าเนินการเบิกจา่ยแล้ว 

รายการ ร้อยละ งบที่ใช้ไป งบคงเหลือ งบเหลือร้อยละ 
รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 10,312,364.01 83 72 86.75 7,495,102.62 2,817,261.39 27.32 

1.29 รายงานความทันเวลาการส่งงบทดลองของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
 เดือน สิงหาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 3: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

หน่วยงาน 
รายละเอียดการส่งงบทดลอง 

มิถุนายน 2562 งบดุล งบสัมพันธ์ 
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกยีรติ ส่งงบแล้ว งบดุล งบสัมพันธ์ 

สสอ.ภูเขียว (รพ.สต. จ านวน 15 แห่ง) ส่งงบแล้ว งบดุล งบสัมพันธ์ 

1.30 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 
2562 (สสอ.ภูเขียว) (เอกสารหมายเลข 4: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

รายการ จ านวน(บาท) รายการ จ านวน(บาท) รายการ จ านวน(บาท) 
1.รับจัดสรร 354,722.79 3.จ่ายค่าตอบแทนใช้สอย  4.จ่ายค่าสาธารณูปโภค  
2.จ่ายค่าใช้จา่ยเดินทาง    3.1 ซ่อมรถ 4,665.20    4.1 ค่าน้ าประปา 9,252.00 
   2.1 ค่าเบี้ยเล้ียง 15,720.00   3.2 ซ่อมครุภัณฑ์ -    4.2 ค่าไฟฟ้า 28,166.22 
   2.2 ค่าเช่าที่พัก 9,499.00   3.3 วัสดุ สนง. 126,751.00    4.3 ค่าโทรศัพท ์ 2,156.00 
   2.3 ค่าใช้จ่ายอื่น 56,006.00   3.4 จา้งเหมา 34,274.50    4.4 ค่าเน็ต 6,946.87 
   รวม ข้อ 2 81,225.00   3.5 OT 61,286.00 รวม ข้อ 4 46,521.09 
    รวมข้อ 3 226,976.70 รวมเบิกทั้งหมด(2-4) 354,722.79 
 คงเหลือ - 

ร้อยละที่เบิก 100.00 

1.31 ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 (Risk Scoring) โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
ประจ าเดือน กันยายน 2562 (เอกสารหมายเลข 5: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
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(หักหนี้แลว้) 

179 รพช.M2>100 1.12 0.97 0.30 11,939,209.68 28,844,281.48 3 0 0 3 -16,055,250.54 

1.32 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกเดือน กันยายน 2562 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิระหว่างวันที่ 
๑ มกราคม – 21 กันยายน ๒๕๖๒ พบผู้ป่วย จ านวน 2,1๓๒ ราย พบในอ าเภอภูเขียว จ านวน 225 ราย อัตรา
ป่วย ๑80.62 ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต 

      ในภาพรวมประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๒1 กันยายน ๒๕๖๒ พบผู้ป่วย 93,007 ราย อัตราป่วย 
๑40.79 ต่อแสนประชากร มีผู้เสียชีวิต 98ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.11 จังหวัดชัยภูมิ พบผู้ป่วยอันดับ 2 ของ
เขตบริการสุขภาพที่ 9 และอันดับที่ 16 ของประเทศ(เอกสารหมายเลข 6: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
 1.33 ข้าราชการขอย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  โรงพยาบาลภูเขียว           
เฉลิมพระเกียรติ ขอย้าย 2 คน (เอกสารหมายเลข 7: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) ได้แก่ 
                   1) นายเปรมชัย ธัญญผลิน ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ ขอย้ายไป โรงพยาบาลพิมาย อ าเภอ 
พิมาย จังหวัดนครราชสีมา เหตุผล เพ่ือดูแลมารดา และ 2) นางสาวพิณทิพย์ ซาเฮียง ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ ขอย้ายไป สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เหตุผล เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ 
                   และย้ายเข้าโรงพยาบาลภูเขียวเฉล ิมพระเกียรติ 2 คน ได้แก่ 1) นางสาวเสาวลักษณ์ คงโนนกอก 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 2) นายกิตติภณ จะเรียกรัมย์ ต าแหน่ง จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน 
 ที่ประชุม   ............................................................................................................... .......................... 



๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที ่9/2562 วันที่ 11 กันยายน 2562  
(เอกสารหมายเลข 8: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 

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

3.1 เรื่องพิจารณา 
........................................................................................................................................................... 
ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
 
3.2 เรื่องอนุมัติ 
      3.2.1 ขออนุมัติจ้าง 
               1) งานซ่อมบ ารุง กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุมัติจ้างบุคลากร ต าแหน่งช่างไฟฟ้าและ
อิเลคทรอนิกส์จ านวน 1 อัตรา เพื่อทดแทนบุคลากรที่ลาออก (นายธนพัฒน์ โมดาค า ลาออก 2 ก.ย. 62)   
ที่ประชุม   ............................................................................................................................. ............ 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ มีกรอบอัตราก าลัง สายวิชาชีพหลัก ซึ่งก าหนดการคิดกรอบ รพช. ตามมติ 

อ.ก.พ. สป.ครั้งที่ 3/2560 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 /ขนาด M2 :162 เตียง 
 หน่วยงาน ต าแหน่ง จ านวนที่ขอจ้าง กรอบ ควรมี ปฏิบัติงานจริง ขาด/เกิน หมายเหตุ 
ซ่อมบ ารุง ช่างไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส ์ 1 41 33 ขาด 8  

 
ระเบียบวาระท่ี 4 การติดตามการด าเนินงาน 
 4.1 ขอติดตามการน าเสนอความเสี่ยง ในระบบ HRLS ของหัวหน้ากลุ่มงาน 

      4.1.1 รายงานความเสี่ยงและแนวทางป้องกันกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  
      4.1.2 รายงานความเสี่ยงและแนวทางป้องกันกลุ่มงานการพยาบาล 
      4.1.3 รายงานความเสี่ยงและแนวทางป้องกันกลุ่มงานรังสีวิทยา 
      4.1.4 รายงานความเสี่ยงและแนวทางป้องกันกลุ่มงานเภสัชกรรมฯ 
      4.1.5 รายงานความเสี่ยงและแนวทางป้องกันกลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 
      4.1.6 รายงานความเสี่ยงและแนวทางป้องกันกลุ่มงานทันตกรรม 
      4.1.7 รายงานความเสี่ยงและแนวทางป้องกันกลุ่มงานประกันสุขภาพฯ 
      4.1.8 รายงานความเสี่ยงและแนวทางป้องกันกลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ 
      4.1.9 รายงานความเสี่ยงและแนวทางป้องกันกลุ่มงานโภชนศาสตร์ 
      4.1.10 รายงานความเสี่ยงและแนวทางป้องกันกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
      4.1.11 รายงานความเสี่ยงและแนวทางป้องกันกลุ่มงานบริการปฐมภูมิฯ 
      4.1.12 รายงานความเสี่ยงและแนวทางป้องกันกลุ่มงานการแพทย ์
ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
4.2 ติดตามความเสี่ยงเรื่องการเบิกจ่ายสิ่งสนับสนุนการจัดบริการของหน่วยงาน (ท่ีนอกระบบ HRLS) 
ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 

 
 



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากทีม/กลุ่มงาน 
 5.1 คณะกรรมการบริหารก าลังคน (HRD-HRM) 

      5.1.1 ข้อมูลบุคลากรและสถานะสุขภาพ 
               1) รายงานบุคลากร ประจ าเดือน กันยายน 2562 

ประเภทบุคลากร 
บุคลากร (คน) ส.ค.62 บุคลากร(คน)ต.ค.61—ส.ค.62 อัตรา 

ลาออก 
อัตรา 
คงอยู่ ทั้งหมด  

ณ. ก.ค.62 
รับเข้า 

ย้ายออก/ 
เสียชีวิต 

ลาออก คงเหลือ รับเข้า 
ย้าย
ออก 

ลาออก 

1. ข้าราชการ 253 1 1 - 253 29 19 4   
2. ลูกจ้างประจ า 14 - - - 14 - - -   
3. พนักงานราชการ 3 - - - 3 - - -   
4. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  149 - - 1 148 - - 11   
5. ลูกจ้างชั่วคราว 59 - - 1 58 8 - 14   
6. พนักงานจา้งเหมาบริการ(รายวัน) 89 1 - - 90 42 - 35   

รวม 567 2 1 2 566 79 19 64 0.94 96.75 

              2) เจ็บป่วย/บาดเจ็บจากการท างาน บุคลากรได้รับการบาดเจ็บจากการท างานสะสม (ตุลาคม 
2561- กันยายน 2562 จ านวน.....39.....คน และพบการเจ็บป่วย/บาดเจ็บจากการท างาน ในเดือน กันยายน
จ านวน...3... คน  (ไข้หวัดใหญ่ สถานที่พบในตึก ICU) 

     5.1.2 ผลงานตามตัวชี้วัด (ผลงาน 1 ตุลาคม 2561 – 31 กันยายน 2562) 
ที่ ชื่อตัวชี้วัด เกณฑ์ 

ผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ตามแผน)  ≥ร้อยละ 85 175 25 14.29 
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด (นอกแผน)   -  55 - 

2 ร้อยละของการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข   ≥ร้อยละ 85 492 476 96.75 
3 ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไปใช้ ≥ร้อยละ 60 1 1 100 
4 ร้อยละการลาออกของบุคลากร  ≤ร้อยละ 3 567 5 0.94 
5 ร้อยละบุคลากร มีความพึงพอใจในการท างาน  ≥ร้อยละ 80 63.99 
6 ร้อยละบุคลากรที่เจ็บป่วย/บาดเจ็บจากการท างาน  ≤ร้อยละ 5 564 36 6.91 
7 ร้อยละของบุคลากรที่มีค่า BMI ≥ 23   ≤ร้อยละ 50 525 216 41.14 

ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
      5.1.3 รายงานผลการตรวจสุขภาพของบุคลากรใหม่ก่อนเข้าท างาน มีบุคลากรเข้าท างานใหม่ระหว่าง

เดือน กันยายน 2562 จ านวน 1 ราย คือ น.ส.มยุรี  ประหยัดทรัพย์   ผลการตรวจ..........รอผลตรวจ.......... 
ที่ประชุม   ............................................................................................................................. ............ 
      5.1.4 การส ารวจสวัสดิการในการท างาน 
               จากการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรโรงพยาบาล ในปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา พบว่า

หัวข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับ"ตรงกับความต้องการ" และความพึงพอใจใน
สวัสดิการในการท างาน ซึ่งยังไม่สามารถระบุรายละเอียด/ประเภทสวัสดิการที่บุคลากรต้องการได้ ดังนั้น จึงขอส ารวจ
ความต้องการด้านสวัสดิการที่ได้รับ (ท่ีไม่ใช่เงินเดือน/ค่าตอบแทน) ของบุคลากรในหน่วยงานของท่าน โดยให้ท่าน
สอบถามรายบุคคลแล้วสรุปเป็นภาพรวมรายหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มที่ส่งให้ตามหนังสือเวียน และขอให้ส่งกลับที่
งานการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 (รวบรวม เสนอประชุมพิจารณา ประกาศ และชี้แจ้งสวัสดิการที่
เหมาะให้บุคลากรทราบ) 

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



๖ 
 

                5.1.5 การจัดท าแผน HRD ปีงบประมาณ  2563 
                HRD&HRM จะได้ก าหนดการประชุมจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะ/แผนพัฒนาบุคลากร 
ปีงบประมาณ 2563 ในเดือนพฤศจิกายน 2562 จึงขอความร่วมมือหน่วยงาน ดังนี้ 

               1) ส ารวจและประเมินสมรรถนะส่วนขาดของบุคลากร และก าหนดแนวทางพัฒนา 
ปีงบประมาณ 2563  

               2) ส ารวจและจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับ M1 และแพทย์เฉพาะทางท่ีมี 
ปีงบประมาณ 2563  
                ขอความร่วมมือด าเนินการตามเอกสารที่แจกให้ ส่งงานการเจ้าหน้าที่ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 

ที่ประชุม   ............................................................................................................................. ............ 
5.2 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 
      5.2.1 ศูนย์ข้อมูลสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
     1) น าเสนอ KPI กระทรวง ปีงบประมาณ 2562 (ไฟล์น าเสนอ 2) 
              2) น าเสนอ QOF ปีงบประมาณ 2562 (ไฟล์น าเสนอ 3)     
ที่ประชุม   ........................................................................................................................................ 

                5.2.2 งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ 
              1) รายงานค่า CMI เดือน ตุลาคม 2561–สิงหาคม 2562 ผู้ป่วยทุกสิทธิ ทั้งหมด จ านวน  

15,892, sumRw=15,605.40, RW=0.9812, sumADJRW = 15,628.8323, CMI = 0.9819 
(เอกสารหมายเลข 9: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)    

ที่ประชุม   ........................................................................................................................................ 
                        2) รายงานข้อมูลผู้รับบริการ ณ 30 กันยายน 2562 

ที ่ ประเภท ปี 2561 ปี 2562 ร้อยละ 
เพิ่ม/ลด ทั้งปี  2561 ต.ค.60-ก.ย.61 ต.ค.61-ก.ย.62 

1 ผู้รับบริการประเภทผู้ป่วยนอก        (ครั้ง) 274,538 274,538 282,916 เพิ่ม 3.05 
2 ผู้รับบริการประเภทผู้ป่วยใน          (ครั้ง) 17,122 17,122 17,479 เพิ่ม 2.08 

                                        (วันนอน) 68,453 68,453 68,604 เพิ่ม 0.22 
3 Active Bed 187.53 187.53 187.96 เพิ่ม 0.23 
4 ส่ง Refer ในเขต                         (ครั้ง) 4,280 4,280 4,400 เพิ่ม 2.80 
5 ส่ง Refer นอกเขต                      (ครั้ง) 3,450 3,450 3,621 เพิ่ม 4.96 
6 รับ Refer ใน NODE                    (ครั้ง) 7,452 7,452 7,858 เพิ่ม 5.45 

ทีป่ระชุม   .............................................................................................................. .......................... 
              3) ติดตามผลงานตามตัวชี้วัด องค์กร ปีงบประมาณ 2560-2562 

ที ่ ชื่อตัวชีว้ัด เกณฑ์ 
ผลการด าเนนิงาน 

2560 2561 2562 

1 ร้อยละการเกิด Septic shock ในผู้ป่วย Sepsis < ร้อยละ 20 16.05 
(681/4,243) 

25.8 
(153/593) 

20.25 
(223/1,101) 

2 ร้อยละการเสียชีวิตในผู้ป่วย Sepsis  < ร้อยละ 30 24.08 
(164/681) 

26.14 
(40/153) 

17.49 
(39/223) 

3 ร้อยละความพึงพอใจในการท างานของบุคลากร ≥ ร้อยละ 80 66.67 65.20 63.99 
4 ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ับบริการ ≥ ร้อยละ 80 78.79 77.79 79.77 
5 อุบัติการณ์ขอ้รอ้งเรียนเกี่ยวพฤตกิรรมบรกิาร ลดลง 39 21 16 
6 ระดับภาวะวิกฤติทางการเงิน ไม่เกินระดับ 4 3 6 3 
7 ระยะเวลารอคอยผู้ป่วยนอก  ≤ 150 นาท ี 161 153.80 143.18 
8 ดัชนีชี้วัด CMI 

(SumAdjRW/จ านวนผู้ป่วยในที่จ าหน่ายทั้งหมด) 
> 0.85 0.9625 0.9558 0.9819 

(15,605.40/15,892) 

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



๗ 
 

                        4) การจัดท าแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ  2563 
                   งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ ได้ก าหนดการประชุมสรุปผลงานและ
จัดท าแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 21-22 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมพลอยภูเขียว กิจกรรม
ประกอบด้วย  การมอบนโยบายที่ส าคัญด้านสาธารณสุข ปี 2563, ยุทธศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพบริการ 
(HA),น าเสนอปัญหาการด าเนินงานตามตัวชี้วัด/กระบวนงาน ปี 2562 และแนวทางพัฒนางาน,ประชุมกลุ่มจัดท า
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 และน าเสนอแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 จึงขอความร่วมมือ
หน่วยงาน ดังนี้ 
                   4.1) แจ้งหัวหน้างกลุ่มงาน/หัวหน้างาน/ผู้รับผิดชอบงาน-KPI เข้าร่วมประชุม  
                   4.2) จัดท าใบงานที่ 1 : แบบสรุปประเด็นปัญหาและแนวทางพัฒนาการด าเนินงาน 
(หน่วยงานทั่วไป/สนับสนุน) ซึ่งเป็นประเด็นปัญหา KPI ที่ไม่ผ่านเกณฑ์/ปัญหาจากกระบวนการท างาน ของหน่วยงาน 
                             3.3) จัดท าใบงานที่ 2 : แบบสรุปประเด็นปัญหาและแนวทางพัฒนาการด าเนินงาน 
(หน่วยงานทางคลินิก) ซึ่งประเด็นปัญหาจากกระบวนการท างาน ของหน่วยงาน/PCT 

    5) การร่วมกิจกรรมการจัดงานบุญ 
           โรงพยาบาลได้มีแนวทางการเข้าร่วมกิจกรรม/สนับสนุนงานบุญในปี 2562 จ านวน 3 งานบุญ ได้แก่    
                            5.1) งานบุญวันเกิดหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม วันที่ 15-16 ตุลาคม 2562   
                            5.2) งานบุญกฐินที่วัดป่าห้วยกุ่ม วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562  

กิจกรรมสนับสนุน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
1. โรงทาน จัดท าโรงทาน เร่ิมบริการ 12.00 น. วนัที่ 15 ตุลาคม 62 ถึง 12.00 น. 16 ตุลาคม 62 

(รวมถึง 2-3 พ.ย.62) 
1. กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 
2. จิตอาสา 

2. การจัดเตรียมสถานที ่ 2.1 จัดหาเต้นท์ สนับสนุน 15 หลัง (เช่าหลังละ 600 บาท) เร่ิมงานติดต้ัง วันที่ 13 ตุลาคม 
62 (และ 31 ต.ค.62) 

งานแผนงาน 

2.2 เตรียมช่างไฟฟ้าช่วยงานติดต้ังระบบไฟฟ้าภายในงานเร่ิมงานตั้งแต่วันที่ 13-15 ตุลาคม 
61 (รวมถึง 31 ต.ค.62 และ 1-4 พ.ย.62) 

งานซ่อมบ ารุง 

3. หน่วยปฐมพยาบาล จัด คน เครื่องมือ และเวชภัณฑ์ และประสานงาน ผู้เกี่ยวข้อง เร่ิมบริการ 12.00 น.  
วันที่ 15 ตุลาคม 62 ถึง 12.00 น. 16 ตุลาคม 62 (รวมถึง 2-3 พ.ย.62) 

กลุ่มงานการพยาบาล 

4. การเดินทาง/นัดหมาย 
การไปร่วมงาน 

4.1 ส ารวจรายชื่อผู้ร่วมงาน เชิญชวนตวัแทนหนว่ยงานร่วมงาน 
4.2 นัดเวลาออกเดินทาง /รถออกจาก รพ.เวลา 10.30 น. วันที่ 15 ต.ค.62 (2 พ.ย.62) 
4.3 นัดเวลาออกเดินทาง /รถออกจาก รพ.เวลา 05.30 น. วันที่ 16 ต.ค.62 (3 พ.ย.62) 
4.4 จัดรถสนับสนุนกิจกรรม 1-3   

กลุ่มงานบริหารทั่วไป/ 

5. การร่วมท าบุญ มอบให้หน่วยงานประชาสัมพันธแ์ก่บุคลากรและรวบรวมเงินท าบุญ (กรณีมีผู้ประสงค์ร่วม
ท าบุญ) มอบให้งานบริหารทัว่ไป 

 

                4.4) งานบุญกฐินที่วัดป่าเมตตาธรรม (วัดเจ้าคณะอ าเภอภูเขียว) วันที่ 26 ตุลาคม 2562 
โรงพยาบาลร่วมเป็นเจ้าภาพกฐิน 1 คณะ 

กิจกรรมสนับสนุน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
1. โรงทาน จัดท าโรงทาน เร่ิมบริการ 10.00 น. 26 ตุลาคม 62 (เน้นอาหารปรุงส าเร็จ) 1. กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 

2. จิตอาสา 
2. การเดินทาง/นักหมาย
การไปร่วมงาน 

4.1 ส ารวจรายชื่อผู้ร่วมงาน เชิญชวนตวัแทนหนว่ยงานร่วมงาน 
4.2 นัดหมายวัน เวลา ไปถึงวัด คือ วันที่ 26 ตุลาคม 62 กอ่นเวลา 14.00 น. และ 
ร่วมทอดกฐิน เวลา 15.00 น.  
4.3 การเตรียมรถเดินทาง นัดเวลาออกเดินทาง /รถออกจาก รพ.เวลา 14.00 น.  

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

4. การร่วมท าบุญ มอบให้หน่วยงานประชาสัมพันธแ์ก่บุคลากรและรวบรวมเงินท าบุญ (กรณีมีผู้ประสงค์ร่วม
ท าบุญ) มอบให้งานบริหารทัว่ไป 

 

ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 
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5.3 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู     
                5.3.1 แจ้งใช้เอกสารในการประสานยืมอุปกรณ์ กับ รพ.สต. และ รพ.ลูกข่าย (เอกสารหมายเลข 10 : 
ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)    

      5.3.2 ประชาสัมพันธ์การขอ ค่าเดินทางมารับบริการทางการแพทย์ให้กับคนยากไร้ จาก อบจ.ชัยภูมิ   
2,000 บาท/ครั้ง 3ครั้ง/ป ีติดต่อขอเอกสารได้ท่ี เทศบาล หรือ อบต. หรือ งานศูนย์บริการคนพิการ 

ทีป่ระชุม   ........................................................................................................................................ 
5.4 กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม 

                5.4.1 สรุปการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ   ปีงบประมาณ 2562 
ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 18 กันยายน 2562 (เอกสารหมายเลข 11: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)    

ทีป่ระชุม   .............................................................................................................. .......................... 
                5.4.2 แนวทางและข้ันตอนการด าเนินงาน IMC (เอกสารหมายเลข 12 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล/
เอกสารแจก)    

ทีป่ระชุม   .............................................................................................................. .......................... 
 5.5 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
       5.5.1 เรื่องจากที่ประชุมทีว่่าการอ าเภอภูเขียว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 

    1) โครงการศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ เดือน ตุลาคม 2562 วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 
2562 ณ. วัดศาลาลอย บ้านฉนวนใต้ ต. บ้านดอน อ. ภูเขียว จ.ชัยภูมิ     

    2) การจัดพิธีบ าเพ็ญกุศลและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชน- 
กาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 (รายละเอียดรอแจ้งจากส่วนกลาง)    

    3) ขอเชิญร่วมงานพิธีวันปิยมหาราช ประจ าปี 2562 ในวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี  
อ าเภอภูเขียวก าหนดจัดพิธีวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562  ณ บริเวณพิธีบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5  (หน้าที่ว่าการอ าเภอ)การแต่ง
กาย  ข้าราชการ  เครื่องแบบปกติขาว  สวมหมวก 
ก าหนดการ        เวลา  07.30  น. พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี/ เวลา  08.00  น. เริ่มวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
(ดอกไม้สดหรือธนบัตรก็ได้) 
                          4) ก าหนดการท าบุญทอดกฐินสามัคคีอ าเภอภูเขียว ประจ าปี 2562  ระหว่างวันที่ 24-25  
ตุลาคม 2562 ทอดถวาย  ณ วัด ปัจฉิมมานุการม บ้านหนองงูเหลือ ต.บ้านเพชร (ทางอ าเภอจะมีหนังสือและซอง
ตามจ านวนเจ้าหน้าที่มาอีกครั้งหนึ่ง)       
                          5) ก าหนดประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ 1 พฤศจิกายน  2562        

      5.5.2 งานการเงิน (เอกสารหมายเลข 13: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
                         1) การบริหารจัดการงบค่าเสื่อมที่ได้รับจัดสรรจาก สปสช. ปี 2562 ณ. ตุลาคม 2562  
                2) ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน ของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 

เดือน 
แสดงสภาพคล่องทางสนิทรัพย์ แสดงความมั่นคงทางการเงนิ 

Current Ratio 
(ค่าสูงย่ิงดี) 

Quick Ratio 
(ค่าสูงย่ิงดี) 

Cash Ratio 
(ค่าสูงย่ิงดี) 

Risk Scoring 
(ย่ิงต่ าย่ิงดี) 

NWC<0 
(เงินทนุหมุนเวียน) 

NI<0 
(ก าไรสุทธิ) 

เกณฑ์ 1.5 1 0.8 0   
ส.ค.-62 1.06 0.92 0.29 3 6,397,277.07 28,061,001.52 

      3) ต้นทุนบริการแบบ Quick Method ประจ าปีงบประมาณ 2562 

เดือน 
ต้นทนุ OPD ต้นทนุ IPD 

หมายเหตุ ค่ากลาง 
(Mean+1sd) 

ค่าของ รพ. การแปลผล 
ค่ากลาง 

(Mean+1sd) 
ค่าของ รพ. การแปลผล 

ส.ค.-62 949.64 619.89 ผ่าน    23,171.27     20,517.89  ผ่าน  
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                           4) รายงานการควบคุมรายรับ-จ่าย ของหน่วยงาน ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 
                           5) หนี้สินและภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 

                     6) สถิติการการใช้น้ าประปาและค่ากระแสไฟฟ้า 
ประจ าเดอืน ค่ากระแสไฟฟ้า 

เพิ่ม/ลด 
ค่าน้ าประปา เพิ่ม/ลด 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 
มกราคม 664,744.33  724,138.52   59,394.19  123,186.91  110,519.83  -12,667.08  

กุมภาพนัธ ์ 644,350.24  853,833.87  209,483.63  122,767.85  118,007.74  -4,760.11  
มีนาคม 932,535.23 1,055,576.98  123,041.75  131,593.00  118,570.76  -13,022.24  
เมษายน 848,004.04 1,116,922.45  268,918.41  119,569.51  118,082.74  -1,486.77  

พฤษภาคม 949,601.16 1,130,424.69  180,823.53  131,693.05  107,688.55  -24,004.50  
มิถุนายน 994,465.42 1,122,991.63  128,526.21  163,362.47  108,277.58  -55,084.89  

กรกฎาคม 937,182.61 1,109,952.86  172,770.25  193,279.45  128,202.54  -65,076.91  
สิงหาคม 965,798.78 1,067,226.22  101,427.44  139,805.88   147,306.10   7,500.22  
กันยายน 947,519.86   121,871.62   
ตุลาคม 960,657.06   108,369.24   

พฤศจิกายน 813,618.96   118,067.77   
ธันวาคม 720,617.50   103,612.82   

 10,379,095.19      ,217,995.20   1,577,179.57  1,113,286.45   

                     7) การบริหารจัดการที่พักบุคลากร 
ที่ประชุม   .............................................................................................................. ..........................     
       5.6 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 

                 1) รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
           แผนจัดซื้อปีงบประมาณ 2562   17,564,345.07 บาท 

ซื้อจริง    14,985,425.49 บาท 
คงเหลือ      2,578,919.28 บาท 
รับสินค้าฟรี     1,359,269.50 บาท 

            แผนจัดจ้างปีงบประมาณ 2562     4,691,000.00 บาท 
   จ้างจริง      3,712,122.00 บาท 
   คงเหลือ        978,878.00 บาท 

หมายเหตุ บิลเรียกเก็บยังมาไม่ครบ 
                 2) รายงานการจ่ายวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

           จ่ายวสัดุในกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  13,423,251.84 บาท 
           จ่ายวสัดุให้หน่วยงานอื่นในโรงพยาบาล            1,514,699.15 บาท 
           จ่ายวสัดุให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล     242,606  บาท 
     รวมจ่าย  15,180,556.99 บาท 
 

รายการ จ านวนเงนิ รายการ จ านวนเงนิ 
1.ค่ายา  38,576,617.96  8.ค่าวัสดุทั่วไป  3,846,433.35  
2.ค่าวัสดุการแพทย์  14,781,505.74  9.เจ้าหนีอ้ื่นๆ  2,759,677.01  
3.ค่าวัสดุทนัตกรรม  1,219,000.01  10.ค่าจ้างเหมาบรกิารทางการแพทย์  3,231,840.00  
4.ค่าวัสดุเภสัชกรรม  541,124.35  11.ค่าครุภัณฑ์  375,119.90  
5.ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์  7,219,904.20  12.ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย(OP-UC)  1,873,452.57  
6.ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(LAB)  4,719,735.00  13.เงินรับฝากระยะสัน้  3,234,048.05  
7.ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(X-Ray)  2,506,325.00  14.ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  14,348,678.38  

  รวมทั้งสิ้น 99,233,461.52 



๑๐ 
 

ค่าใช้จ่าย 10 อันดับสูงสุด 
อันดับ รายการ มูลค่า 

1 Internal Standard 200ml  (Na k Cl )                 1,960,000.00  
2 HbA1c              1,440,593.00  
3 CBC reagent                 1,152,000.00  
4 Buffer Solution  (2L) (Na k Cl )                    750,000.00  
5 Blood culture (Plus Aerobic/F)                 731,500.00  
6 LDL-cholesterol                  531,076.50  
7 TSH                 480,000.00  
8 Creatinine enzyme                 468,000.00  
9 HIV Ag/Ab                 415,625.00  

10 FT3                 414,000.00  

(เอกสารหมายเลข 14: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล) 
       3) แผนจัดซื้อ/จัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 
           แผนจัดซื้อปีงบประมาณ 2563      15,837,059.80 บาท 
           แผนจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563       4,260,050.00 บาท 

แผนจัดซื้อมีทั้งหมด 288 รายการ มีรายการเกิน 5 แสน 9 รายการ ด าเนินการจัดซื้อด้วยวิธี  
e-bidding จ านวน 40 รายการ 
                 4) ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงระบบงาน การเจาะเลือดตรวจ glucose และ HbA1C พร้อมกัน ขอให้เจาะใส่
หลอด NaF ฝาสีเทาเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ 2 หลอดและลดปริมาณเลือดที่เจาะ
จากผู้ป่วย กรณีสั่ง HbA1C อย่างเดียว เจาะใส่หลอด EDTA ฝาสีม่วง ปกติ 
                 5) รายงานความเสี่ยงและแนวทางป้องกันกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ (สไลด์น าเสนอ) 

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

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลประจ าเดือน ตุลาคม 2562 ในวันที่ 13 เดือน 

พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (ก าหนดวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน) 
6.2 ที่รวมขยะรีไซเคิลในศูนย์อาหาร 2 จุด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทิ้งให้ถูกที่/ประเภท เช่น ขวด 

แก้ว กระดาษ ฯลฯ 
ที่ประชุม   ......................................................................................................................................... 

เลิกประชุม เวลา ................น. 


