วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 9 เมษายน 2563
ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว ชั้น 5 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
.........................................................................
เริ่มประชุม
เวลา ................น.
ก่อนเข้าวาระการประชุม
...................................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 จังหวัดชัยภูมิ กำหนดให้มีกำรตั้งด่ำนตำมจุดต่ำง ๆ เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID-19)
1.2 ข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น จ ชัยภูมิ 4 คน
1.3 แนวทำงในกำรหยุดกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
1) อยู่บ้ำน หยุดเชื้อ เพื่อชำติ
2) social distancing
3) กำรติดตำมและปฏิบัติตำมมำตรกำร ของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
4) กำรขยำยเวลำในกำรใช้พระรำชกำหนดฉุกเฉิน ต่อเนื่อง
1.4 สิ่งสนับสนุนและอุปกรณ์ต่ำงที่ใช้ในกำรทำงำนป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ
2019 (COVID-19) เช่น PPE surgical, Mask N-95 ทำงสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ, โรงพยำบำลชัยภูมิ และ
สำนักงำนสำธำรณสุข เขต 9 กำลังพยำยำมจัดหำให้ เพื่อให้พื้นที่สำมำรถทำงำนด้วยควำมปลอดภัย
1.5 กำรจัดสนับสนุนงบสนับสนุนกำรดำเนินงำน Covid-19 เพิ่มเติม เช่น ค่ำตอบแทนนอกเวลำ, เบี้ยเลี้ยง,
ค่ำเสี่ยงภัย
1.6 กรมบัญชีกลำง ให้สำมำรถจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีเจำะจง โดยไม่กำหนดวงเงิน เพื่อให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ทันต่อกำรระบำดของโรค Covid-19
1.7 เรื่องเวชระเบียน ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน กำรปรำกฏชื่อนำมสกุลที่อยู่ผู้ป่วย ให้ระมัดระวัง
1.8 สำนักงำนควบคุมโรคติดต่อ เขต 9 พบว่ำ บำงอำเภอที่มีไข้เลือดออก/ไข้ปวดข้อยุงลำย ระบำด HI, CI
ยังสูงกว่ำมำตรฐำน
1.9 บุคลำกรทำงกำรแพทย์ติด Covid-19 ไปแล้ว 24 รำย ฝำกทุกท่ำนช่วยกันระมัดระวัง โดยมี
teleconference เรื่องนี้ไปเมื่อ วันที่ 2 เมษำยน 2563 ที่ผ่ำนมำ
1.10 ช่วงวิกฤติกำร Covid-19 ขอควำมร่วมมือให้ดูแลรับผิดชอบงำนประจำควบคู่ไปด้วย โดยเฉพำะ
เกี่ยวกับ QOF free schedule
1.11 อำเภอภูเขียวมีงบกองทุนตำบล ห้ำล้ำนหกแสนบำท ทีส่ ำมำรถนำมำใช้แก้ปัญหำในช่วงวิกฤติกำร
covid-19
1.12 งบค่ำเสื่อมสำมำรถนำมำใช้แก้ปัญหำ covid-19 ได้
1.13 รำยงำนควำมทันเวลำกำรส่งงบทดลองของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ
เดือน กุมภำพันธ์ 2563 (เอกสารหมายเลข 1: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
หน่วยงาน
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
สสอ.ภูเขียว (รพ.สต. จำนวน 15 แห่ง)

กุมภาพันธ์ 2563
ส่งงบแล้ว
ส่งงบแล้ว

รายละเอียดการส่งงบทดลอง
งบดุล
งบดุล
งบดุล

งบสัมพันธ์
งบสัมพันธ์
งบสัมพันธ์

๒
1.14 รำยงำนกำรเบิ กจ่ ำยเงิน งบประมำณ 2563 ส ำนักงำนสำธำรณสุ ขอำเภอในสั งกัด ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิประจำเดือน มีนำคม (เอกสารหมายเลข 2: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
สสอ.
ภูเขียว

รับจัดสรร
354,723

เบิกจ่ำย
116,598.35

ร้อยละเบิกจ่ำย
32.87

คงเหลือ
238,124.65

1.15 สถำนกำรณ์ Financial จังหวัดชัยภูมิ กุมภำพันธ์ 2563 โดยแนวโน้ม Risk Score โรงพยำบำล
ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ อยู่ที่ระดับ 2 (เอกสารหมายเลข 3: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
1.16 สรุปผลงำนกิจกรรมกลุ่มวัยทำงำน ประจำเดือนมีนำคม ๒๕๖๓ ดังนี้
๑) โครงกำร ๑๐ ล้ ำน ครอบครัว ไทยออกกำลั งกำยเพื่อสุ ขภำพ ตำมนโยบำยเร่งรัดของผู้ บริห ำร
กระทรวงสำธำรณสุขประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประเด็นครอบครัวไทยมีควำมรอบรู้สุขภำพเรื่องกิจกรรมทำง
กำย ได้แก่ “ตัวชี้วัด ร้อยละ ๑๐ ครอบครัวไทย มีควำมรอบรู้สุขภำพเรื่องกิจกรรมทำงกำย” จำกกำรลงทะเบียน
๒) ผลกำรดำเนินงำน ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน จังหวัดชัยภูมิ จำกกำรลงทะเบียน ๔,๒๓๑
คน คิดเป็น ร้อยละ ๒๔.๓๖ (เอกสารหมายเลข 4 : ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
ระเบียบวาระที่ 2 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ทบทวนและรับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 11 มีนำคม 2563
(เอกสารหมายเลข 5: ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
ที่ประชุม......................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณา/อนุมัติ
3.1 เรื่องพิจารณา
...................................................................................................................................................................................
ที่ประชุม............................................................................................................................. ............................
3.2 เรื่องอนุมัติ
3.2.1 งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ขออนุมัติจ้ำง
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ คิดกรอบอัตรำกำลัง สำยวิชำชีพหลัก ซึ่งกำหนดกำรคิดกรอบ รพช. ตำมมติ
อ.ก.พ. สป.ครั้งที่ 3/2560 ลงวันที่ 18 พ.ค 60 /ขนาด M2 :162 เตียง
หน่วยงาน

ตาแหน่ง

จานวนที่
ขอจ้าง

หอผู้ป่วยหนัก

พนักงำนบริกำร

1

กรอบ ปฏิบัติง ขาด/
ควรมี
านจริง
เกิน
กลุ่มสายสนับสนุนวิชาชีพหลัก
(กลุ่มกำรพยำบำล)
115 (จ.)

123

หมายเหตุ

มติที่
ประชุม

ทดแทนบุคลำกรที่ลำออก

เกิน 8 (น.ส.อำริยำ รัศมีดำว 1 เม.ย 63 )

สายวิชาชีพหลัก
เภสัชกรรมฯ

จพ.เภสัชกรรม

2

11

7

ขำด4

ทดแทนบุคลำกรที่ลำออก 1 คน
(น.ส.พัชรำ บุญดีมำก 8 ก.ค 62)
และปรับตำแหน่งเป็น นวก.สำธำรณสุข
1 คน (นำงทิพจุฑำ ชนะวงศ์)

กลุ่มสายสนับสนุน Back office
บริหำรทั่วไป

พนักงำนบริกำร

1

41

33

ขำด 8

ทดแทนบุคลำกรที่ลำออก
( นำยเกษม รัตนพันธ์ 7 เม.ย 63 )

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

๓
ระเบียบวาระที่ 4 การติดตามการดาเนินงาน
4.1 ขอติดตำมกำรนำเสนอควำมเสี่ยง ในระบบ HRMS ของหัวหน้ำกลุ่มงำน (เอกสารหมายเลข 6: ดูได้ที่
เว็บไซต์โรงพยาบาล)
ที่ประชุม............................................................................................................................. ............................
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากทีม/กลุ่มงาน
5.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
5.1.1 งำนแผนงำนและยุทธศำสตร์เครือข่ำยบริกำรสุขภำพ
1) รำยงำนค่ำ CMI วันที่ 1 ตุลำคม 2562 – 28 กุมภำพันธ์ 2563 ผู้ป่วยรวมทุกสิทธิทั้งหมด
จำนวน 7,705, sumADJRW = 8,045.654, CMI = 1.044
ที่ประชุม........................................................................................................................................
2) รำยงำนข้อมูลผู้รับบริกำร ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563
ที่

ประเภท

1
2

ผู้รับบริกำรประเภทผู้ป่วยนอก
ผู้รับบริกำรประเภทผู้ป่วยใน

(ครั้ง)
(ครั้ง)
(วันนอน)

3
4
5
6
7
8

อัตรำครองเตียง
Active Bed
ส่ง Refer ในเขต
(ครั้ง)
ส่ง Refer นอกเขต
(ครั้ง)
รับ Refer ใน NODE
(ครั้ง)
คลินิกพิเศษเฉพำะทำงนอกเวลำรำชกำร
(300 บำท) (โควิด:งดบริกำร เริ่ม ม..ค63)

ปี 2562
ทั้งปี 2562
1 ต.ค.61-28 มี.ค.62
282,916
143,375
17,479
8,423
68,604
33,898
62.65
61.74
187.96
185.23
4,400
2,283
3,621
1,796
7,858
3,807
มิ.ย.-ก.ย.62 จำนวน 175 รำย รับ 52,500 บำท
จ่ำยบุคลำกร 49,000 บำท คงเหลือ 3,500 บำท

ปี 2563
ร้อยละ
เพิ่ม/ลด
1 ต.ค.62-30 มี.ค.63
142,593
ลด 0.54
9,140
เพิ่ม 8.54
33,731
ลด 0.49
61.44
ลด 0.48
184.32
ลด 0.49
1,649
ลด 27.77
1,589
ลด 11.52
4,156
เพิ่ม 9.16
ต.ค.62.-ก.พ.63 จำนวน 173 รำย รับ 51,900 บำท
จ่ำยบุคลำกร 54,600 บำท คงเหลือ -2,700 บำท

ที่ประชุม ........................................................................................................................................
3) กำรจัดบริกำรในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แนวทางการจัดบริการของ คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ,คลินิกทันตกรรม,
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก,กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู,กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค,
งานศัลยกรรมกระดูกและข้อ,งานยาเสพติด,แผนกจักษุและศัลยกรรมทั่วไป (เอกสารหมายเลข 7 : เอกสารแจก)
ที่ประชุม ........................................................................................................................................
4) แนวทาง “การจัดบริการส่งยาถึงบ้าน” ในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
กลุ่มผู้ป่วยที่จัดบริการ คือ ผู้ป่วยนัดรับยาต่อเนื่องเฉพาะคลินิก หอบหืด, ธาลัสซีเมีย, Ortho,
สูตินรีเวชกรรม, กุมารเวชกรรม,หู คอ จมูก, สุขภาพจิต, จักษุ, NCD, PCC ผักปัง, ARV, และทันตกรรม .รูปแบบการ
จัดส่ง 2 รูปแบบ คือ บริการจัดรถนาส่งให้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล(เฉพาะ อ.ภูเขียว) และบริการจัดส่งยา
ทางไปรษณีย์ไทย (EMS) การแจ้งความประสงค์ คือ คลินิกโทรติดต่อผู้ป่วยโดยตรง, สอบถามข้อมูล Call Center,
ลงทะเบี ยนผ่ าน QR CODE การนาส่งยาผู้ ป่ว ย ในรู ปแบบส่งที่โ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล โดยทาง
โรงพยาบาลจะจัดรถนาส่งเป็นรายแห่งไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา
13.00-16.30 น. และการนาส่งยาผู้ป่วย ในรูปแบบส่งทางไปรษณีย์ไทย(EMS) โดยห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกจัดเตรียม
บรรจุกล่องและจ่าหน้าซองถึงผู้รับ ประสานการนาส่งไปรษณีย์โดยงานการเจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยจ่ายค่านาส่งเหมาจ่าย
ครั้งละ 100 บาท (แบบเก็บเงินปลายทาง) เงื่อนไขการให้บริการส่งยา คือ เป็นผู้ป่วยอาการคงที่ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
รับยาชนิดเดิม ขนาดเดิม และแพทย์เจ้าของไข้ เป็นผู้พิจารณาในการส่งยาแต่ละครั้ง, รายการยาไม่จัดส่ง ได้แก่ ยาฉีด

๔
ยาน้า ยาเสพติด ยาแช่เย็น ยาเคมีบาบัด และยาเตรียมเฉพาะราย, การจัดส่งยา จะพิจารณาความเหมาะสมตามสิทธิ
การรักษาพยาบาล (เอกสารหมายเลข 8: เอกสารแจก)
5) การรับบริจาคช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5.1.2 งำนประกันสุขภำพ
1) นำเสนอเรื่องกำรจ่ำยเงินชดเชยกรณีเจ็บป่วยอันมีผลเนื่องมำจำกไวรัส covid-19 ในระบบ
หลักประกันสุขภำพ(ไฟล์นาเสนอ1)
2) แจ้งยกเลิกแนวทำงปฏิบัติเรื่องกำรให้คำแนะนำและกำรบันทึกควำมยินยอมกำรเลือกรับ
กำรรักษำด้วยยำนอกบัญชียำหลักแห่งชำติที่ไม่อยู่ในสิทธิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
ที่ประชุม ........................................................................................................................................
5.2 คณะกรรมการบริหารกาลังคน (HRD-HRM)
5.2.1 ข้อมูลบุคลำกรและสถำนะสุขภำพ
1) รำยงำนบุคลำกร ประจำเดือน กุมภำพันธ์ 2563
ประเภทบุคลำกร
1. ข้ำรำชกำร
2. ลูกจ้ำงประจำ
3. พนักงำนรำชกำร
4. พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข
5. ลูกจ้ำงชั่วครำว(รำยเดือน)
6. ลูกจ้ำงชั่วครำว(รำยวัน)
รวม

ทั้งหมด
ณ กพ.63
256
11
3
153
50
88
561

บุคลำกร (คน) ม.ค. 63
รับเข้ำ ย้ำยออก/ ลำออก
เสียชีวิต/
เกษียณ

1
3*
6
9

4*
5

คงเหลือ
256
11
3
152
53
90
565

บุคลำกร(คน)ต.ค.62 ก.พ.63
รับเข้ำ ย้ำยออก/ ลำออก
เสียชีวิต/
เกษียณ
5
1
1

4
9
18

1

2
1
9
13

อัตรำ
ลำออก
เฉลี่ย/
เดือน

อัตรำ
คงอยู่
เฉลี่ย/
เดือน

0.38

100

***สำเหตุกำรลำออก ประจำเดือน กุมภำพันธ์ 2563
ชื่อ นำงสำยสวำสดิ์ กำรสูงเนิน ประเภท พกส. /กลุ่มงำน กำรพยำบำล สำเหตุกำรลำออก ปัญหำสุขภำพ .
ชื่อ นำยอำทิติยำ จันทร์วิเศษ ประเภท รำยวัน /กลุ่มงำน กำรพยำบำล สำเหตุกำรลำออก ได้งำนที่อื่น .
หมายเหตุ เปลี่ยนประเภทกำรจ้ำง จำกลูกจ้ำงชั่วครำว(รำยวัน) มำเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว(รำยเดือน) จำนวน 3 รำย
2) สรุปสถิติสำเหตุกำรลำออก(1ตุลำคม 2562 – 29 กุมภำพันธ์ 2563)
ที่
1
2
3
4
5
6

สาเหตุ
ได้งำนที่อื่น
บรรจุข้ำรำชกำรสังกัดหน่วยงำนอื่น
ดูแลครอบครัว(บิดำ มำรดำ สำมีและบุตร)
ปัญหำด้ำนสุขภำพ
รับรำชกำรทหำร
เปลี่ยนประเภทการจ้าง(รายวัน—รายเดือน)
รวม

จานวนคน
4
2
1
2
1
3
13

คิดเป็นร้อยละ
31
15
8
15
8
23
100

3) สถิติกำรไม่มำปฏิบัติงำนโดยไม่ทรำบสำเหตุของบุคลำกร(ขำด 1 วัน) สะสมตั้งแต่( ตุลำคม
2562- มีนำคม2563) พบจำนวน ........7....... ครั้ง(ในบุคลำกร .......5........ คน) และมีบุคลำกรไม่มำปฏิบัติงำนโดย
ไม่ทรำบสำเหตุประจำเดือน มีนำคม 2563 มีจำนวน....1... ครั้ง(ในบุคลำกร ......1...... คน) (เนื่องจำกนอนหลับ)

๕
4) กำรเจ็บป่วย/บำดเจ็บจำกกำรทำงำน บุคลำกรได้รับกำรบำดเจ็บจำกกำรทำงำนสะสม
(ตุลำคม 2562- มีนำคม 2563 ) จำนวน.....24.........คน และพบกำรเจ็บป่วย/บำดเจ็บจำกกำรทำงำน ในเดือน
มีนำคม 2563 จำนวน...5.... คน (สำเหตุไข้หวัดใหญ่ 3 คน เข็มทิ่มตำ 1 คน และสำรคัดหลั่งกระเด็นเข้ำตำ 1 คน)
5) ผลงำนตำมตัวชี้วัด ปีงบประมำณ 2563 (ผลงำน 1 ตุลำคม 2562 – มีนำคม 2563)
ที่

ชื่อตัวชี้วัด

เกณฑ์

1

ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำตำมเกณฑ์ที่กำหนด (ตำมแผน)
ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำตำมเกณฑ์ที่กำหนด (นอกแผน)
2 ร้อยละของกำรคงอยู่ของบุคลำกรสำธำรณสุข
3 ร้อยละของหน่วยงำนที่มกี ำรนำดัชนีควำมสุขของคนทำงำน (Happinometer) ไปใช้
4 ร้อยละกำรลำออกของบุคลำกร
5 ร้อยละบุคลำกร มีควำมพึงพอใจในกำรทำงำน
6 ร้อยละบุคลำกรที่เจ็บป่วย/บำดเจ็บจำกกำรทำงำน
7 ร้อยละของบุคลำกรที่มีค่ำ BMI ≥ 23

≥ร้อยละ 85
≥ร้อยละ 85
≥ร้อยละ 60
≤ร้อยละ 3
≥ร้อยละ 80
≤ร้อยละ 5
≤ร้อยละ 50

ผลกำรดำเนินงำน
เป้ำหมำย
ผลงำน
ร้อยละ
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
470
475
100
1
1
100
564
2.2
0.38
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
562
6
4.27
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

5.1.2 รำยงำนผลกำรตรวจสุขภำพของบุคลำกรใหม่ก่อนเข้ำทำงำน(กรณีจ้ำงเองรำยวัน) ประจำเดือน
มีนำคม 2563
1. น.ส.สุภำรัตน์ งำมจิตร
ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์
รอผลกำรตรวจสุขภำพ
2. น.ส.ตะวัน ศรีเศรษฐำ
ตำแหน่ง พนักงำนช่วยเหลือคนไข้ รอผลกำรตรวจสุขภำพ
3. นำงลัดดำวัลย์ วงษ์แหย่ง
ตำแหน่ง พนักงำนบริกำร
รอผลกำรตรวจสุขภำพ
4. นำยธนำกร สินทวี
ตำแหน่ง พนักงำนบริกำร
รอผลกำรตรวจสุขภำพ
5. น.ส.ประภำภรณ์ คำด่ำง
ตำแหน่ง พนักงำนบริกำร
รอผลกำรตรวจสุขภำพ
6. น.ส.วีรนุช พันธ์ดี
ตำแหน่ง พนักงำนบริกำร
รอผลกำรตรวจสุขภำพ
5.2.4 คำขอเข้ำบ้ำนพัก ประจำเดือน มีนำคม 2563 -ไม่มีบุคลำกรขอเข้ำบ้ำนพักที่ประชุม........................................................................................................................................
5.3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป (เอกสารหมายเลข: 9 ดูได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล)
1) กำรบริหำรจัดกำรงบค่ำเสื่อมที่ได้รับจัดสรรจำก สปสช. ปี 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษำยน 2563
1
2
3

งบค่ำเสื่อม 70% (หน่วยบริกำร)
งบค่ำเสื่อม 10% (เขต)
งบค่าเสื่อม 20% (จังหวัด)

จำนวน
จำนวน
จานวน

2) ตำรำงแสดงอัตรำส่วนทำงกำรเงิน
เดือน
เกณฑ์

ก.พ.-63

แสดงสภำพคล่องทำงสินทรัพย์
Current Ratio
Quick Ratio
Cash Ratio
(ค่ำสูงยิ่งดี)
(ค่ำสูงยิ่งดี)
(ค่ำสูงยิ่งดี)
1.5
1
0.8

1.39

1.24

0.70

7,997,688.96
3,472,000.00
1,160,000.00
12629688.96
12,629,688.96
ของโรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
Risk Scoring
(ยิ่งต่ำยิ่งดี)
0

2

แสดงควำมมั่นคงทำงกำรเงิน
NWC<0
(เงินทุนหมุนเวียน)

46,005,780.11

NI<0
(กำไรสุทธิ)

50,175,383.29

3) ต้นทุนบริกำรแบบ Quick Method ประจำปีงบประมำณ 2563
ต้นทุน OPD
เดือน

ก.พ.-63

ค่ำกลำง
(Mean+1sd)

766.27

ค่ำของ รพ.

652.48

ต้นทุน IPD
กำรแปลผล

ผ่ำน

ค่ำกลำง
(Mean+1sd)

17,913.48

ค่ำของ รพ.

17,058.34

กำรแปลผล

ผ่ำน

4) รำยงำนกำรควบคุมรำยรับ-จ่ำย ของหน่วยงำน ประจำเดือน มีนำคม 2563

หมำยเหตุ

๖
5) สถิติกำรกำรใช้น้ำประปำและค่ำกระแสไฟฟ้ำ
ประจำเดือน

ค่ำกระแสไฟฟ้ำ
ปี 2562
ปี 2563

เพิ่ม/ลด

ค่ำน้ำประปำ
ปี 2562

เพิ่ม/ลด
ปี 2563

มกรำคม
กุมภำพันธ์
มีนำคม
เมษำยน
พฤษภำคม
มิถุนำยน
กรกฎำคม
สิงหำคม
กันยำยน
ตุลำคม
พฤศจิกำยน
ธันวำคม

724,138.52 737,526.42
853,833.87 690,356.08
1,055,576.98
1,116,922.45
1,130,424.69
1,122,991.63
1,109,952.86
1,067,226.22
1,036,927.98
1,054,705.54
712,629.11
547,502.36
11,532,832.21 1,427,882.5

13,387.90
- 163,477.79

-150,089.89

110,519.83
118,007.74
118,570.76
118,082.74
107,688.55
108,277.58
128,202.54
147,306.10
156,630.61
147,429.89
105,432.83
99,694.05
1,465,843.22

110,555.50
105,908.82
111,640.21

35.67
- 12,098.92
- 6,930.55

328,105.33

18,993.90

ที่ประชุม ........................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงพยำบำลประจำเดือน พฤษภำคม 2563 ในวันที่ 13
เดือน พฤษภำคม 2563 ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (กำหนดวันพุธ สัปดำห์ที่ 2 ของเดือน)
ที่ประชุม .........................................................................................................................................
เลิกประชุม
เวลา ................น.

